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Motto dnia:
Jeżeli masz wątpli wości - mów prawdę. 

Mark Twain

W Bielsku Podlaskim 
odbyły się wojewódzkie obchody 
100. rocznicy I wojny światowej. 
Organizatorem  był marszałek, 
burmistrz miasta, wójt gminy 
Bielsk i Muzeum Małej Ojczyzny 
w Studziwodach. Podczas ob-
chodów  Liturgię w cerkwi pw. 
Św. Jana Teologa w Augustowie 
sprawował ks. Mirosław  Ostap-
kowicz. Po procesjonalnym 

Wojewódzkie Obchody Setnej Rocznicy I Wojny Światowej

Bitwa o Bielsk - zapomniane 
starcie militarne I wojny światowej

przejściu na cmentarz odpra-
wiono ekumeniczną modlitwę 
na cmentarzu wojennym za 
poległych żołnierzy i zmarłych 
bieżeńców, złożono wieńce 
i kwiaty. Przy mogile głos za-
brała Raisa Rajecka, wójt gminy 
Bielsk Podlaski.

Następnie uczestnicy ob-
chodów, goście przejechali do 

Cd. str. 2

W uroczystej Wojewódz-
kiej Inauguracji  Roku Szkolnego 
2015/16, która odbyła się w Ze-
spole Szkół Nr 1 im. Marszałka 
Józefa K. Piłsudskiego  w Biel-
sku Podlaskim wzięli udział wła-
dze oświatowe i wojewódzkie, 
parlamentarzyści, zwierzchnicy 
kościoła katolickiego i prawo-
sławnego, służby mundurowe 
i uczniowie. Organizatorami 
uroczystości byli Podlaski Ku-
rator Oświaty z Białegostoku 
Jerzy Kiszkiel, Starosta bielski 
Sławomir Jerzy Snarski oraz 
dyrektor Zespołu Szkół Nr 1. im. 
Marszałka Józefa K. Piłsudskie-
go Romuald Margański. Wybór 
Bielska Podlaskiego w opinii 
Organizatorów jest uznaniem dla 
dynamicznego rozwoju miasta.

Oficjalne uroczystości po-
przedziły nabożeństwo w cerkwi 
Zaśnięcia Najświętszej Maryi 
Panny sprawowane przez bi-
skupa Jakuba oraz Msza święta 
w Bazylice Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny celebrowana 
przez biskupa drohiczyńskiego 
Tadeusza Pikusa. W wygłoszonej 
homilii ordynariusz zachęcił do 

Wojewódzka Inauguracji  Roku Szkolnego 
w Bielsku Podlaskim

„Szkoła powinna nie tylko uczyć, ale i wychowywać”

wychowania opartego na budo-
waniu się wzajemnym i uczeniu 
miłości, której źródłem jest Bóg. 
Wskazał na  rolę  domu, szkoły 
i Kościóła w wychowaniu dzieci 
i młodzieży. Następnie organi-
zatorzy, goście i uczniowie pod 
przewodnictwem Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej  i licznych pocz-
tów sztandarowych przeszli ulicą 

Mickiewicza  do hali sportowej 
Zespołu Szkół Nr 1. im. Marszał-
ka Józefa K. Piłsudskiego.

W hali sportowej uroczy-
stości rozpoczęto wprowadze-
niem pocztów sztandarowych 
i odegraniem hymnu państwo-
wego. Prowadzący inaugurację 
Wanda Niewińska i Zbigniew 
Rzepniewski powitali dostojnych 
gości, przedstawili też rys histo-
ryczny szkoły.

Nowy rok szkolny w wo-

jewództwie podlaskim rozpoczę-
ło ponad 146 tys. uczniów i ok. 
24 tys. nauczycieli. Dzwonek 
zabrzmiał po raz pierwszy dla 
ponad 17 tys. pierwszoklasistów 
w szkołach podstawowych.

- To miasto i powiat roz-
wijające się bardzo prężnie – 
mówił Andrzej Meyer Wojewoda 
Białostocki.  - Wysoki poziom 
kształcenia prezentuje też tu-
tejsze szkolnictwo, zwłaszcza to 
zawodowe. - Drogą do rozwoju 
oświaty, miasta jest jej współ-
praca z dużymi przedsiębior-
stwami i lokalnym biznesem. 
– A Zespół Szkół Nr 1, który 
kształcąc fachowców odpowiada 
na potrzeby dynamicznie rozwi-
jających się lokalnych  przedsię-
biorstw.

- Szkoła powinna nie 
tylko uczyć, ale i wychowywać. 
Wpajać młodym ludziom moral-
ne zasady zachowania się w co-
dziennym życiu. Aktywny udział 
w życiu społecznym, patriotyzm, 
odwaga i prawość życia, rozległa 
wiedza i zainteresowania, wy-
trwałość i naukowa pokora to 

Cd. str. 3

Dwunastego września 
po raz czwarty na skraju ma-
lowniczej Puszczy Białowieskiej 
odbył się Puchar Polski Nordic 
Walking. Po raz kolejny fani ak-
tywnego wypoczynku odwiedzili 
nasz region, by w malowniczej 
scenerii puszczy stanąć do walki 
o miejsce na podium, zmierzyć 
się z własną wytrzymałością 
fizyczną, ale przede wszystkim 
– dobrze się bawić. Miłośników 
„kijków” zaprosili do wspólnej 
zabawy Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce, Nadleśnictwo Haj-
nówka oraz Polska Federacja 
Nordic Walking. Oficjalnego 
otwarcia imprezy dokonali:  Mi-
rosław Romaniuk – Starosta 
Hajnowski, Grzegorz Zenon Bie-

Puchar Polski 
Nordic Walking 
Hajnówka 2015
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- Oby więcej takich in-
westycji, które przynoszą im-
puls gospodarczy. Jest to jedno 
z najnowocześniejszych przejść 
granicznych w Polsce. To się 
będzie opłacać całemu regio-
nowi, wszystkim mieszkańcom 
- powiedział Andrzej Halicki, 
Minister Administracji i Cyfry-
zacji na uroczystym otwarciu 

4.09.2015 Otwarcie przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka

przejścia granicznego Połow-
ce-Pieszczatka.

       Na zaproszenie wo-
jewody podlaskiego Andrzeja 
Meyera w uroczystym otwarciu 
wzięli udział: Dyrektor Biura 
Szwajcarsko-Polskiego Progra-
mu Współpracy Roland Python, 
Przewodniczący Sejmowej Ko-
misji Spraw Zagranicznych poseł 

Robert Tyszkiewicz, ambasador 
Republiki Białoruś Aleksandr 
Averyanov, funkcjonariusze 
Służy Celnej i Straży Granicznej 
oraz samorządowcy. 

      Wszystkie nowo wy-
budowane obiekty wraz z infra-
strukturą zostały przekazane do 
użytkowania służbom granicz-
nym: budynek główny, budynek 
kontroli szczegółowej, pawilony 
odpraw celno-paszportowych, 
pawilony wartowników, wiaty, 
infrastruktura drogowa, sys-
temy monitoringu wizyjnego. 
Przejście jako jedyne na ze-
wnętrznej granicy Unii Euro-
pejskiej może poszczycić się 
urządzeniem rentgenowskim 
do prześwietlania samochodów 
osobowych. Dzięki tej infra-
strukturze i nowoczesnemu 
wyposażeniu funkcjonariuszom 
granicznym poprawią się warun-
ki pracy, a podróżnym skróci się 
czas oczekiwania.

    Środki finansowe na re-
alizację inwestycji w wysokości 
178 mln zł pozyskano z: Progra-
mu Współpracy Transgranicznej 
2007-2013 PL-BY-UA, Szwaj-
carsko-Polskiego Programu 
Współpracy, Funduszu Granic 
Zewnętrznych oraz z budżetu 
państwa.. 

Wojewoda podlaski An-
drzej Meyer złożył podzięko-
wania wszystkim partnerom 
projektu oraz wszystkim oso-

bom zaangażowanym w reali-
zację inwestycji. Wicemarszałek 
województwa Maciej Żywno, 
który tę inwestycję zainicjował 
i prowadził odznaczył Ewę Sta-
chowicz, zastępcę dyrektora 
Wydziału Infrastruktury PUW 
Odznaką Honorową Wojewódz-
twa Podlaskiego. 

- Zawsze liczyliśmy na to, 
że nasza wspólna granica będzie 
przestrzenią współpracy, wymia-
ny i rozwoju. Dzisiejsze otwarcie 
przybliża nas do tej wizji - powie-
dział poseł Robert Tyszkiewicz, 
Przewodniczący Sejmowej Komi-
sji Spraw Zagranicznych.

(jp)

Bitwa o Bielsk - zapomniane starcie militarne I wojny światowej

Studziwód, gdzie po modlitwie 
ekumenicznej na miejscowym 
cmentarzu  i przemówieniach, 
m. in. Posła Roberta Tyszkie-
wicza można było obejrzeć re-
konstrukcję Bieżeństwa i bitwy 
o Bielsk Podlaski rozegranej 
w Studziwodach w miejscu 
jednego z historycznych starć. 
            Bitwa o Bielsk Podlaski 
to sześciodniowe walki na li-
czącym 40 kilometrów odcinku 
frontu. Niemcy na Bielsk  szli 
od strony Haciek, gdzie  po-
wstrzymały ich dwie dywizje 
rosyjskie. Odnieśli poważne 
straty... – pisał  22 sierpnia 1915 
roku generał Max von Gallwitz, 
dowódca 12. Armii Niemieckiej. 
Jego liczące 300 tysięcy żołnie-
rzy i 1200 armat siły próbowały 
już trzeci dzień zdobyć Bielsk 
Podlaski i linię kolejową łą-

czącą Białystok z Brześciem. 
            W okolicach Bielska jest 
blisko 20  cmentarzy.  Wszystkie 
związane z rozegraną tu bitwą 
o Bielsk. W Orzechowiczach 
spoczywa 1300 zabitych obu 
armii, w Augustowie - 1200, 
a  w Studziwodach,  około 1000. 
Poległych chowano na wspól-
nych cmentarzach. W mogiłach 
leżą Rosjanie i Niemcy, a także  
walczący w szeregach obu armii 
Polacy,  Białorusini, Ukraińcy,  
Żydzi.

- Bitwa o Bielsk toczyła 
się więc bez świadków. Tu już 
poza wojskiem nikogo wła-
ściwie nie było. Tylko spalone 
pola i wsie. Gdy ich mieszkańcy 
wrócili tu po latach, na swoich 
polach zastali groby obcych 
wojsk. I mnóstwo pustych oko-
pów i lejów po ostrzale artylerii 
- mówi Marcin Tomkiel.  

Do bitwy z Niemcami 
o  Bielsk przygotowywali się 
Rosjanie. Naprzeciw 12. Armii 
Niemieckiej stanęła 2. Armia 
Rosyjska dowodzona przez 
Władimira Smirnowa. Rosjan 
było około 200 tysięcy. 18 
sierpnia Niemcy zdobyli Boćki 
i z kierunku Dobromila oraz Pilik 
szli na Bielsk. Oddziały armii 
rosyjskiej okopały się na Studzi-
wodzkich polach i przez dwa dni 
powstrzymywały natarcie. 20 
sierpnia Niemcy uderzyli przez 
rzekę Białą  i we wsi Studziwody 
przeprowadzili jeden z ataków 
na bagnety. Zdobyli  Dubicze 
i Proniewicze. 22 sierpnia byli 
już w Malinnikach, Topczykałach 
i w Parcewie. 23 sierpnia wywią-
zała się bitwa koło wsi Hołody, 
która trwała cały dzień. Z dzien-
ników bojowych wynika, że tylko 
jedna z nacierających dywizji, 
jednego dnia, miała 1300 zabi-
tych i rannych. Podobne straty 
odnieśli Rosjanie, w tym w oko-

licach Haciek i Proniewicz.
Mimo wygrania  bitwy 

armia niemiecka nie osiągnęła 
założonych celów. Rosjan nie 
otoczono i nie rozbito. Zwycię-
stwo pod Bielskiem pozwoliło 
Niemcom zająć bez poważniej-
szych walk Białystok.

Po ekumenicznej modli-
twie na cmentarzu wojennym za 
poległych żołnierzy i zmarłych 
bieżeńców, przemawiał m. in.  
Marszałek Maciej Żywno, który 
podkreślił, że poległym  ta dzi-
siejsza  pamięć się należy. Po 
złożeniu wieńców  na mogile 
nastąpiło otwarcie Szlaku Fron-
tu Wschodniego I Wojny Świato-
wej.  Rekonstrukcję inscenizacji 
wielkiej bitwy o Bielsk z sierpnia 
1915 r.  poprzedziła inscenizacja 
historyczna wyjazdu w Bieżeń-
stwo z sierpnia 1915 r.

W Studziwodach  była 
też plenerowa ekspozycja „Bie-
żeństwo - wspólna historia”, 
przygotowana przez Fundację 

Cd. ze str. 1 Ostrogskiego, a  na placu św. 
Jana Pawła II przy bielskim ra-
tuszu wystawa plenerowa Obro-
na Twierdzy Osowiec w latach 
1914-1915 przygotowana przez 
Muzeum Wojska w Białymsto-
ku.  Uroczystości poprowadził  
redaktor Marcin Tomkiel, który 
też wydał książkę „Wojna mo-
carstw. Podlasie 1914-1915”. 

Niedzielne  obchody od-
były się przy dużym zaintere-
sowaniu mieszkańców miasta, 
gminy i powiatu. Można było 
spotkać całe rodziny.  Szcze-
gólne uznanie należy się  Sto-
warzyszeniu Muzeum Małej 
Ojczyzny w Studziwodach i gru-
pom rekonstrukcyjnym „Kresy 
i Szwadronu Ułanów Litewskich 
z Białegostoku,  Stowarzysze-
niu Rekonstrukcji Historycznej 
Marienburg z Malborka i GRH 14 
Pułku Strzelców  Syberyjskich 
z Przasnysza.                                 

(Szet)
zdjęcia: autor i W. Sokołowski
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Do końca września 
rolnicy będą mogli składać 
wnioski, a 10 października 
ruszy wypłata pomocy dla 
rolników poszkodowanych 
przez suszę. - Łączna suma 
przyznanej dzisiaj rolnikom 
pomocy to ok. 488 milio-
nów złotych w tym 450 mln 
to bezpośrednia pomoc do 
hektara. Dodatkowo rząd 
17 mln złotych będzie prze-
znaczonych na dopłaty do 
materiału siewnego i pra-
wie 21,6 mln zł to pomoc 
dla plantatorów czarnej 
porzeczki.

Wartość pomocy dla 
sadów i krzewów owoco-
wych to 800 złotych, a dla 
pozostałych upraw 400 zł 
do hektara - z zastrzeże-
niem, że stawka ta zgodnie 
z prawem europejskim 

Pomoc rolnikom 
poszkodowanym przez suszę

dotyczy gospodarstw, które 
ubezpieczyły się od przy-
najmniej jednego ryzyka 
pogodowego. Gospodar-
stwa nieubezpieczone będą 
miały tą pomoc pomniej-
szoną o połowę.

Pomoc będzie udzie-
lana dla tych gospodarstw, 
które dysponują protoko-
łami strat wykazującymi, 
że szkody spowodowane 
suszą obniżyły ich dochody 
o 30 %. Oprócz tego gospo-
darstwa rolników będą mo-
gły liczyć na standardową 
pomoc polegającą na moż-
liwości zaciągania nowych 
kredytów preferencyjnych, 
ułatwienia w spłacie sta-
rych oraz ułatwienia w wy-
wiązaniu się ze zobowiązań 
wobec ANR oraz KRUS.

Minister Marek Sa-
wicki.14 sierpnia wystąpił 
także do Komisji Europej-
skiej o dodatkową pomoc 
dla producentów bydła 
mięsnego i mlecznego, tak, 
aby mogli kontynuować 
swoją działalność mimo 
suszy.

Ostatnim punktem 
pomocy dla rolników po-
szkodowanych przez suszę 
jest przyśpieszenie wypłat 
tegorocznych płatności 
obszarowych - Minister 
finansów zobowiązał się, 
że przyśpieszy wypłatę 
unijnych dotacji w systemie 
zaliczkowym, a to oznacza, 
że jeszcze w tym roku rol-
nicy otrzymają na konta 8 
mld zł.

Wiesław Żyliński
wicewojewoda podlaski

Od 31.08.2015 nad-
zoruje także  nowo utwo-
rzony wydział rolnictwa 
i środowiska

Wojewódzka Inauguracji  Roku Szkolnego 
w Bielsku Podlaskim

walory, jakże potrzebne naszej 
młodzieży – akcentował woje-
woda podlaski.

- Jednym z podstawo-
wych celów, jakie stawiamy 
sobie na nadchodzący rok szkol-
ny, jest rozwijanie szkolnictwa 
zawodowego we współpracy 
z przedsiębiorcami – mówił 
Podlaski Kurator Oświaty Jerzy 
Kiszkiel.

Podlaski Kurator Oświa-
ty zaprezentował priorytety na 
najbliższy rok szkolny, który 
będzie rokiem „otwartej szkoły”, 
placówki otwartej na kultu-
rę, sztukę, sport i środowiska 
lokalne. Społeczności szkol-
nej w województwie podlaskim 
życzył siły, sukcesów i zado-
wolenia w rozpoczynającym 
się nowym roku szkolnym. 
Współorganizator inauguracji 
Starosta Bielski Sławomir Jerzy 
Snarski podkreślał, że goszcze-
nie tak dużej uroczystości to dla 
niego zaszczyt, ale też wyznał, 
że i oczekiwania bielszczan są 
wysokie. - Edukacja musi być 
prowadzona należycie i starannie, 
ale też w dobrych warunkach – 
akcentował Starosta Snarski. 
– Ta inauguracja to kolejny krok 
do tworzenia w Bielsku ośrodka 
subregionalnego. Jednak samo 
określenie nas w ten sposób 
jeszcze niewiele znaczy. Liczą się 
czyny, a nie słowa. Mam nadzieję, 
że zostaną one potwierdzone tak-
że konkretnym wsparciem, m.in. 
naszej bazy dydaktycznej – dodał.

Burmistrz Bielska Pod-
laskiego Jarosław Borowski 
zachęcał młodych ludzi, aby ci 
zauważali możliwości, które 
daje im dziś i będzie dawało 
w przyszłości nasze miasto. 
Aby przyszłość wiązali ze swoim 
miastem.

- Bielszczanie potrafią 
odnosić sukcesy, co najlepiej 
widać na przykładzie dyna-
micznie rozwijających się u nas 
firm – podkreślał Jarosław 
Borowski. – Jako burmistrz nie 
mogę troszczyć się tylko o „dziś”, 
lecz muszę myśleć też o naszym 
mieście za kolejne dziesiątki lat. 
Sukces miasta nie jest możliwy 
bez zaangażowania  jego miesz-
kańców.

Aby pomóc młodym lu-
dziom w podjęciu decyzji o dal-
szej edukacji i rozwoju zawodo-
wym młodzieży bielskich szkół  
ponadgimnazjalnych, którzy 
w przyszłym roku będą kończyli 
naukę, Burmistrz przygotował 
książkę „Bielsk Podlaski – Li-
derzy Podlaskiej Gospodarki” 
Wojciecha Jarmołowicza. Autor 
publikacji opisał w niej drogę 
bielskich przedsiębiorców, któ-
rzy osiągnęli sukces.

W swoim wystąpieniu 
abp Sawa wskazał na potrzebę 
wzmocnienia autorytetu nauczy-
ciela oraz stabilności systemu 
wychowawczego. Przestrzegał 
przed eksperymentowaniem 
na uczniach. A Biskup Tade-
usz Pikus wskazał na potrzebę 

ukazywania młodym ludziom 
życiowych dróg, których jest 
wiele. Życzył jednak, aby każdy 
mógł dobrze wybrać i wybrał tę 
jedną swoją własną, opartą na 
Chrystusie.

Głos zabrali także par-
lamentarzyści m. in.: Jarosław 
Zieliński, Dariusz Piontkow-
ski z PiS – u, Robert Tyszkie-
wicz z PO, Eugeniusz Czykwin 
oraz  Jerzy Leszczyński, re-
prezentujący  Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego. W trakcie 
uroczystości wręczono 19 od-
znaczeń resortowych – medali 
KEN. Otrzymali je nauczyciele, 
którzy w szczególny sposób 
przyczyniają się do podnoszenia 
jakości i rozwoju edukacji. Od-
znaczenia w towarzystwie Ku-
ratora Oświaty Jerzego Kiszkiela 
wręczył Wojewoda Białostocki 
Andrzej Meyer.

Swoje pięć minut mieli 
też uczniowie pięciu bielskich 
szkół, którzy zaprezentowali 
krótki program artystyczny. 
Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka 
Józefa K. Piłsudskiego  repre-
zentowała szkolna orkiestra 
i Chór Pieśni Narodowej, który 
wykonał pieśń „Marsz Polonia” 
i „Marsz Sybiraków”. Na za-
kończenie głos zabrał Andrzej 
Margański, dyrektor szkoły 
wyrażając wdzięczność za wybór 
szkoły i zaufanie.

  Tadeusz Szereszewski
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WIEŚCI Z GMIN
Dziadkowice
23 sierpnia odbył się 

turniej piłki nożnej o puchar 
Wójta Gminy i festyn na za-
kończenie lata. Szersza infor-
macja w następnym numerze, 
a zdjęcia na stronie www.
wiescipodlaskie.pl/interneto-
wewiesci

Zabłudów
23 sierpnia miesz-

kańcy Zabłudowa świętowali 
462 rocznice nadania praw 
miejskich. Szersza informa-
cja w następnym numerze, 
a zdjęcia na stronie www.
wiescipodlaskie.pl/interneto-
wewiesci

Rogawka
Cerkiew w Rogawce 

została wzniesiona w latach 
50 XIX wieku z inicjatywy jej 
mieszkańca Szymona Szuma 
na miejscu starej cerkwi zbu-
dowanej około 1646 roku. Od 
1966 r jest świątynią samo-
dzielnej parafii, do której na-
leżą mieszkańcy wsi: Cecele, 
Klukowo, Krupice i Rogawka; 
razem około 300 wiernych. 

Budynek wymagał re-
montu, na który uzyskano 
dotacje w kwocie 500 000 zł 
z programu „Odnowa i roz-
wój wsi”. 25 proc wartości 
remontu czyli ok. 196 000 zł 
dołozyła parafia z zaciągnię-
tego kredytu.

29 sierpnia metropoli-
ta Sawa dokonał wyświęcenia 
cerkwi po remoncie.

Zbucz
2 września na terenie 

grodziska z połowy IX wie-
ku odbył się tradycyjny  Fe-
styn Archeologiczny. Impreza 
o charakterze edukacyjno-hi-
storycznym co roku gromadzi 
liczne rzesze pasjonatów hi-
storii i dobrej rozrywki. Naj-
większa atrakcję wzbudzają 
zawsze walki średniowiecz-
nych wojów.

Boćki
5 września ulicami 

Bociek  przebiegli uczestnicy 
„Biegu trzeźwości” zorga-
nizowanego przez Gminna 
Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

Andryjanki
Pożar jaki wybuchł 

w godzinach popołudniowych, 
7 września, w gospodarstwie 
Jolanty i Wiesława Piotrow-
skich pochłonął dom i jego 
wyposażenie. Na szczęście 
domownicy zdołali w porę 
dom opuścić. Poszkodowani 
potrzebują każdej pomocy: 
rzeczowej i pieniężnej. Pienią-
dze można wpłacać na konto 
84 8063 0001 0050 0500 4936 
0020. Informacji na temat 
pomocy udzielają pracownicy 
GOPS w Boćkach.

23 sierpnia na boisku by-
łej szkoły w Niewinie Borowym 
odbył się piknik podsumowujący  
projekt „Uczymy się ratować 
życie ludzkie”, na realizację 
którego pozyskano fundusze 
z Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

W okresie od 07 do 16 
sierpnia 40 osobowa grupa skła-
dająca się z młodzieży szkolnej 
i miejscowych strażaków wzięła 
udział w 16 godzinnym szko-
leniu, na którym poznawała 
główne zasady udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej 
w nagłych wypadkach. Profe-
sjonalizm osoby prowadzącej 

Piknik podsumowujący projekt 
„Uczymy się ratować życie ludzkie”

szkolenia przyczynił się do tego, 
że zajęcia cieszyły się dużym za-
interesowaniem i chęcią uczest-
niczenia w nich. Uczestnicy 
projektu poznali najważniejsze 
zasady i sposoby udzielania 
pierwszej pomocy przy nagłych 
wypadkach zagrażających życiu.

Niedzielny piknik był 
uwieńczeniem projektowych 
działań. Oprócz uczestników 
szkolenia przybyli na tę imprezę 
członkowie OSP z Wyszek-jako 
partnerzy projektu. W bardzo 
ciekawy sposób Druh Andrzej 
Niewiński zaprezentował sprzęt 
medyczny i hydrauliczny znajdu-
jący się na wyposażeniu ich jed-

nostki i przeznaczony do rato-
wania życia ludzkiego podczas 
wypadków komunikacyjnych. 
Następnie uczestnicy projektu 
wzięli udział w mini turnieju 
i musieli wykazać się zdoby-
tą wiedzą udzielając pomocy 
w pozorowanych scenkach 
z różnymi wypadkami.

Następnie, grupa nie-
formalna odpowiedzialna za 
realizację projektu, dokonała 
jego podsumowania. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki, 
rodziny strażackie otrzymały 
pamiątkowe puchary.

Na zakończenie imprezy 
zebrani częstowali się pączkami 
i kiełbaskami z grilla. Najmłod-
si wzięli udział w wesołych 
grach i zabawach, w których 
nagrodami były różne gadżety 
ufundowane przez LGD Stowa-
rzyszenie NAREW.

Realizacja powyższego 
projektu miała bardzo korzyst-
ny wymiar  społeczny. Wiele 
osób nabyło bardzo przydatną 
wiedzę, która może się okazać 
pomocna w niespodziewanych 
sytuacjach związanych z zagro-
żeniem życia ludzkiego.

Spotkania projektowe 
wpłynęły też na pozytywne 
relacje i umocnienie więzi in-
tegracyjnych pomiędzy miesz-
kańcami okolicznych wsi, jed-
nostek strażackich, członków 
stowarzyszenia, dzieci i mło-
dzieży. Ponownie należy pod-
kreślić ile pozytywnego kapitału 
społecznego do działania na 
rzecz swojego środowiska jest 
w społeczności w Niewinie 
Borowym. To właśnie pozwala 
i zachęca do realizacji podob-
nych przedsięwzięć. 

(Grupę Nieformalną 
„Aktywni”)

Zarząd Lokalnej Grupy 
Działania „Kraina Bobra” ser-
decznie zaprasza na spotkania 
konsultacyjne dotyczące two-
rzenia nowej Lokalnej Strategii 
Rozwoju.

Spotkania konsultacyj-
ne obejmują analizę słabych 
i mocnych stron, szans i za-
grożeń a także celów LSR. Na 
spotkaniach konsultowane będą 
również grupy docelowe, do któ-
rych kierowane będzie wsparcie 
i wskaźniki realizacji poszcze-
gólnych przedsięwzięć.

Przedyskutowane zosta-
ną rozwiązania jakie trzeba za-
stosować w celu realizacji stra-
tegii. Spotkania są współfinan-
sowane w ramach poddziałania 
,,Wsparcie przygotowawcze”, 
działanie „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 
w dn. 25 września 2015, o godz. 
12.30 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Rudce.

Zaproszenie 
na konsultacje 

społeczne

4 września br. odbyła się 
dwunasta w tej kadencji sesja 
Rady Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny. W sesji wzięło udział 13 
radnych. Nieobecna była radna 
Bożena Jakończuk oraz radny 
Paweł Gradkowski. 

Gośćmi na sesji byli: wi-
cewojewoda Wiesaw Żyliński, 
kierownik biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa Andrzej Pleszuk 
oraz rolnicy z terenu gminy.

Wójt Krzysztof Marcino-
wicz poinformował o działalności 
od ostatniej sesji. M.in podpisana 
została  umowa na budowę 
kanalizacji Księżyno - Księżyno-
-Kolonia. 

Przewodnicząca Rady Jo-
anna Januszewska poinformo-
wała, że od ostatniej sesji odbyło 
się 9 posiedzeń komisji, które 
zajmowały się m.in. działalnością 
i wydatkami na ochotniczą straż 
pożarną, na środki transportu 
oraz kluby sportowe w gminie.

Podjęto m.in. uchwały:

XII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
- w sprawie ustanowie-

nia zasad przyznawania diet 
przewodniczącym organów wy-
konawczych jednostek pomocni-
czych – sołtysom (12 głosów za, 
nieobecny podczas głosowania 
był radny Marek Niewiński); 
wysokość diety ustalono na 25% 
wynagrodzenia minimalnego, 

- w sprawie wypłaty 
ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych uczestniczących 
w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniach pożarniczych or-
ganizowanych przez Państwo-
wą Straż Pożarną lub gminę (7 
głosów za, 0 głosów przeciw, 
6 radnych wstrzymało się od 
głosu: S. Kozłowski, K. Szczuka, 
M. Zawadzki, J. Januszewska, M. 
Łapiński, M. Juźwik); wysokość 
ekwiwalentu ustalono na 13,50 
zł brutto,

- w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Białostockiemu w roku 2015 na 
zadanie inwestycyjne polegające 

na opracowaniu mapy do celów 
projektowych na „Budowę ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi powiato-
wej Nr 1483B na odcinku granica 
miasta Białegostoku – Juchno-
wiec Kościelny”,

- w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Białostockiemu na realizację 
inwestycji drogowej w 2016r. pn. 
„Przebudowa wraz z rozbudową 
drogi powiatowej Nr 1483B Bia-
łystok - Juchnowiec Kościelny 
– Tryczówka – Wojszki – do dr. 
19 Etap III w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2020,

- w sprawie zmian w bu-
dżecie w 2015 r.,

-  w sprawie  zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny na lata 2015-2018 wraz 
z prognozą kwoty długu i spłat 
zobowiązań na lata 2015-2025.

portal ug juchnowiec

Zakończył się organizo-
wany przez Miejska Bibliotekę 
Publiczną w Zabłudowie kon-
kurs na „Najaktywniejszego 
czytelnika wakacyjnego”. Kon-
kurs trwał przez dwa wakacyj-
ne miesiące. Na czytelników, 
którzy przeczytali 15 wypoży-
czonych książek czekały nagro-
dy niespodzianki. Zwycięzcami 
zostali:

- w kategorii przedszko-
le - Nikola Borowska-Borsuk 
- 58 książek,

- w kategorii szkoła 
podstawowa - Rafał Tymoszuk 
- 40 książek,

- w kategorii gimna-
zjum - Martyna Matyskiel - 78 
książek,

- w kategorii dorośli - 
Irena Mojsak -72 książki.

Wszystkim zwyciężcom 
gratulujemy, a inne biblioteki 
zachęcamy do organizacjipo-
dobnych konkursów.               (s)

Wakacyjny 
konkurs

Triathlon 
- nie taki straszny

W niedzielę 23 sierpnia 
2015 roku w okolicach akwenu 
wodnego Dojlidy w Białym-
stoku, po kilkunastu latach 
przerwy rozegrano zawody 
triathlonowe kończące rywa-
lizacje w ramach cyklu ELE-
MENTAL Tri Series 2015.

 W „olimpijce” wystar-
towało ok. 170 uczestników.  
Ładna pogoda przyciągnęła na 

Cd. str. 5
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Nadchodzące tygodnie, 
to znakomity czas na podję-
cie decyzji o zawarciu nowej 
umowy ubezpieczenia. Jesie-
nią trzeba pomyśleć o ochro-
nie zbóż ozimych i rzepaku 
ozimego. Największymi „wro-
gami” tych upraw są: ujemne 
skutki przezimowania, przy-
mrozki wiosenne, grad oraz 
deszcz nawalny i huragan. 

Ubezpieczenie upraw 
może decydować nie tylko 
o finansach gospodarstwa, ale 
i o szczęściu czy bezpieczeń-
stwie całej rodziny. Czym kiero-
wać się przy wyborze najlepsze-
go wariantu ochrony? 

Rolnicy rolnikom
Warto mieć jasność od 

samego początku. Pomóc może 
w tym rozmowa z kompetentną 
osobą znającą specyfikę pracy 
na roli. Rozmowa o złamaniach, 
zgięciach, pęknięciach, wybi-
ciach, obtłuczeniach, rozcięciach 
czy przecięciach liści, z kimś 
kto tylko czytał o tym w książce 
łatwa by nie była. Dlatego tak 
ważna jest likwidacja szkód 
przez wykwalifikowanych eks-
pertów z branży agro. To duże 
ułatwienie, szczególnie w trud-
nej sytuacji, w jakiej rolnik jest 
po zniszczeniu plonów. W razie 
wątpliwości, taka osoba może 
udzielić praktycznych wyjaśnień, 
fachowo doradzi. 

- Współpracujemy z dużą 
liczbą wykwalifikowanych rze-
czoznawców (w tej chwili już 
ponad 200) z doświadczeniem 

Nie zwlekaj – już teraz zadbaj o bezpieczeństwo upraw ozimych
i wiedzą o uprawach. Są to spe-
cjaliści z branży rolnej - rolnicy, 
doradcy rolni, zarządcy gospo-
darstw rolnych itp. To gwaran-
tuje, że rozmowa z poszkodo-
wanym rolnikiem jest łatwiejsza 
i bardziej merytoryczna. My mó-
wimy, że w Concordii to rolnicy – 
rolnikom likwidują szkody. Mamy 
gdzie się wykazać  - obejmujemy 
swoim zasięgiem ponad 1,1 mln 
ha upraw rolnych w całej Polsce 
co przekłada się na udział ok 40% 
w rynku ubezpieczonych upraw. 
Dajemy ochronę kilkudziesięciu 
tysiącom gospodarstw rolnych, 
dostosowując procedury do po-
trzeb rynku rolno-spożywczego  
– wylicza Andrzej Janc -  Dyrek-
tor Biura Ubezpieczeń Rolnych 
Concordii.

Ważne jest też, żeby zapi-
sy w umowie były sformułowane 
jasno i czytelnie, bez małych 
czcionek. Kryteria uznania szko-
dy, definicje, co jest uznawane 
za grad, wiosenny przymrozek 
czy huragan, wreszcie sposób 
likwidowania szkody - to sprawy, 
które trzeba dokładnie przeana-
lizować, żeby ochrona ubezpie-
czeniowa, w pełni odpowiadała 
oczekiwaniom. Lepiej więc szu-
kać ofert, gdzie wszystko jest 
jasno i prosto zapisane. 

Warto szukać ofert ze 
stałą sumą ubezpieczenia 
niezależnie od wahań cen

W dobrym sezonie, gdy 
korzystne warunki pogodowe 
pozwalają osiągać wysokie plo-
ny, ceny skupu płodów rolnych 

mogą zmniejszyć się o 1/5 lub 
nawet więcej w stosunku do 
wartości określonej w polisie. 
Gdyby wypłata w razie szkody 
powiązana była z ceną bieżą-
cą, oznaczałoby to mniejsze 
pieniądze dla ubezpieczonego. 
Warto więc szukać takich ofert, 
gdzie nawet w przypadku spadku 
cen płodów rolnych, wypłata 
odszkodowania odbywa się wg 
sum określonych na polisie, 
niezależnie od wahań cen ryn-
kowych. 

Michael Lösche – Czło-
nek Zarządu Concordii Polska 
TUW – podaje przykład z życia 
wzięty –  W ubiegłym roku ci, 
którzy nie mieli zagwaranto-
wanej w polisie stałej sumy 
ubezpieczenia, otrzymywali od 
towarzystw ubezpieczeniowych 
zazwyczaj sporo mniejsze ubez-
pieczenie. Najmocniej, w stosun-
ku do przedsezonowych ocze-
kiwań, spadły ceny rzepaku 
ozimego. Rolnicy podpisywali 
umowy najczęściej na sumę na 
poziomie pomiędzy 1500-1800 
zł/t, gdy podczas żniw cena ryn-
kowa spadła nawet poniżej 1200 
zł/t. W tej sytuacji nawet przy tych 
samych ubytkach w plonie rolnik 
otrzymywał najwyższe odszko-
dowanie z Concordii. Zadziałała 
stała suma ubezpieczenia i na-
liczanie odszkodowań odbyło się 
wg cen sprzed sezonu. 

Udział własny oznacza 
mniejsze odszkodowanie

Zapisy o udziale własnym 
mogą pozornie wydawać się ko-

rzystne, bo zmniejszają wielkość 
składki. Niestety w przypadku 
szkody, czyli w sytuacji, kiedy 
odszkodowanie jest bardzo po-
trzebne ubezpieczyciel wypłaci 
pieniądze pomniejszone o udział 
własny. Na takiej operacji rolnik 
może stracić – w zależności od 
areału i wielkości szkody – nawet 
kilkanaście tysięcy złotych. Le-
piej mieć to na uwadze podpisu-
jąc umowę ubezpieczenia i lepiej 
wybierać oferty, gdzie udziałów 
własnych nie ma. 

- U nas standardem w od-
niesieniu do tradycyjnych roślin 
rolniczych jest odpowiedzialność 
nawet od 8% ubytku w plonie 
oraz brak udziału własnego 
w szkodach częściowych, spo-
wodowanych np. gradem lub 
przymrozkami wiosennymi. 
W przypadku szkód całkowitych 
odszkodowanie może wynieść 
nawet 95% sumy ubezpieczenia, 
a w przypadku szkód spowo-
dowanych ujemnymi skutkami 
przezimowania - szkoda obli-
czona jest ryczałtowo i odpo-
wiada kosztom założenia upra-
wy alternatywnej. Wysokość 
ryczałtowego sposobu wypłaty 
odszkodowania za szkody spo-
wodowane zimą określona jest 
zawsze na etapie zawierania 
umowy – wskazuje Andrzej Janc.

Warto szukać ofert 
z likwidacją szkód na polu 
lub jego części.

Ma to duże znaczenie 
w przypadku kiedy na dużym 
polu szkody wystąpiły tylko 

w jego części. Nie da się prze-
cież przewidzieć wcześniej jak 
bardzo pole będzie zniszczone 
i czy siłom natury ulegnie całość 
plonów. Dobrze jest więc mieć 
polisę, która dopuszcza likwida-
cję szkód na polu lub jego części. 
Taki zapis może zwiększyć kwo-
tę odszkodowania.

Warto wiedzieć jakie są 
czynniki wpływające na wiel-
kość składki za ubezpieczenie

Tradycyjnie wpływ na 
wysokość składki ma rodzaj 
i gatunek uprawy, położenie 
geograficzne pól uprawnych, 
lokalizacja (województwo, po-
wiat, gmina), a także stawka 
taryfowa wyrażona w procentach 
sumy ubezpieczenia oraz suma 
ubezpieczenia.

- Oferta ubezpieczenia 
kwotowana jest u nas każdora-
zowo, po uwzględnieniu oczeki-
wań rolnika co do zakresu ubez-
pieczenia. W przypadku szkody, 
suma ubezpieczenia określona 
w polisie jest podstawą do wyli-
czenia odszkodowania. Podczas 
likwidacji szkody przez wykwali-
fikowanych specjalistów z branży 
agro określany jest procentowy 
ubytek w plonie - „nie określa-
my ubytku w plonie zza biurka”. 
Takie podejście jest doceniane 
przez rolników, którzy nam za-
ufali – podsumowuje  Michael 
Lösche.

GMINA CZEREMCHA

Dnia 23 sierpnia użyt-
kownicy Orlika wspierali z try-
bun  miejscowy Środowiskowy  
Klub Sportowy „KOLE-
JARZ” Czeremcha.

Miejscowa  dru-
żyna stoczyła mecz 
z Krypnianką Krypno. 
Był to pierwszy mecz 
rozegrany na  nowo 
odremontowanym bo-
isku.   Pomimo niepew-
nej pierwszej połowy, 
czeremchowscy za-

Nowy stadion sprzyja zawodnikom „Kolejarza”
wodnicy zdołali pokonać swoich 
rywali 3:0!  

 Było dużo  kibiców  w  

tym i  użytkownicy Orlika i ich 
rodzice. Wszyscy gorąco ki-
bicowali i  cieszą się  że ich 

doping pomógł naszym 
piłkarzom zdobyć zwycię-
stwo.  Drużynie „KOLE-
JARZ” serdecznie   gratu-
lujemy i życzymy następ-
nych wygranych ! 

Dodać należy, że 
na kibiców z Orlika za-
wsze mogą liczyć starsi 
koledzy. Tak trzymać .

(m.i)

22 sierpnia 2015 na Orli-
ku w Czeremsze przy wspania-
łej pogodzie odbył się Turniej 
Siatkonogi z okazji zakończenia 
wakacji. 

Udział wzięło 27 uczest-
ników.  Turniej trwał cztery 
godziny. Mecze rozgrywane były 
do dwóch zwycięskich setów. 
Set wygrywała drużyna, która 
pierwsza zdobywa 11 punktów, 
z dwupunktową przewagą. 

Pożegnanie wakacji …

Młodzież Czeremchy na sportowo, aktywnie 
pożegnała wakacje

I miejsce zdobyła dru-
żyna chłopców w składzie: 
Maciej Gabryszuk, Mariusz Iwa-
niuk i Przemysław Dudelewicz. 
II miejsce - Bartek Nazaruk, Kry-
stian Majewski i Eryk Tyczyno. 
III miejsce- Mateusz  Chaniew-
ski, Daniel Zieńczuk i Patryk 
Jęzul.

Każda drużyna otrzyma-
ła dyplom , a każdy zawodnik 
otrzymał w nagrodę lody ufun-

dowane przez Urząd Gminy 
w Czeremsze. 

 Było miło, przyjemnie 
i wesoło.

Organizatorom dziękuje-
my za wspaniały pomysł a mło-
dzieży  uczestniczącej w turnie-
ju  dziękujemy za  wspaniałą, 
zdrową    rywalizację i  zabawę 
na boisku .

(m.i)

dojlidzką plażę sporą grupę kibi-
ców i zawodników. Tych ostatnich 
wystartowało łącznie ponad czte-
rystu. Wśród nich bardzo udane 
występy zaliczyło czterech miesz-
kańców naszego miasta-Andrzej 
Jan Radzymin, Anatol Panfiluk, 
Eugeniusz Krawczuk i Artur 
Burnecki. Wszyscy zmierzyli się 
z dystansem olimpijskim, gdzie 
na początku należało pokonać 
1,5 km płynąc, następnie 40km 
jadąc na rowerze i zakończyć ca-
łość 10-kilometrowym biegiem. 
Pływanie odbyło się na zalewie. 
Były to dwie pętle w kształcie 
trójkąta, z wyjściem na brzeg 
po pierwszym okrążeniu. Etap 

Triathlon - nie taki straszny
Cd. str. 4 rowerowy przebiegał ulicami 

miasta z kilkoma nawrotami na 
każdej z dwóch 20 km. pętli. Trasa 
biegu miała charakter typowo 
crossowy. Wiodła wokół akwenu 
po nieutwardzonym terenie.

Ostatecznie  n ie  tak i 
triathlon straszny, gdyż hajno-
wianie w komplecie ukończyli za-
wody, zajmując wysokie miejsca 
w kategoriach wiekowych. An-
drzej Radzymin zwyciężył w kat. 
M60-64, Eugeniusz Krawczuk był 
trzeci w kat. M45-49, Anatol Pan-
filuk czwarty w M50-54, a Artur 
Burnecki czternasty w M-35-39. 

więcej na www.hajnowka.pl
Elżbieta i Eugeniusz Krawczuk
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Siemiatycze 
11 września na stadionie 

MOSiR odbył się  IV Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Sie-
miatyczach. W turnieju wzięło 
udział  7 zespołów. I miejsce 
zajęła Placówka Straży Granicz-
nej w Czeremsze, wyprzedzając 
firmę Hoop z Bielska i policjan-
tów z Hajnówki. Policjanci z Sie-
miatycz zajęli dopiero czwarte 
miejsce. Najlepszym bramka-
rzem został Krzysztof Łyżwa 
(KPP Hajnówka) a najlepszym 
zawodnikiem Magdalena Ku-
charczyk (SG Czeremcha). Tytuł 
drużyny „Fair play” otrzymała 
drużyna SG z Mielnika.

Bielsk Podlaski
12 września w parafii 

pod wezwaniem Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny i św. 
Mikołaja odbyły się dożynki die-
cezji drohiczyńskiej. Eucharystii 
przewodniczył ordynariusz die-
cezji ks. biskup Tadeusz Pikus. 
Więcej w następnym numerze.

Romanówka
13 września sołtys 

wsi Romanówka wspólnie 
z Wydziałem Kultury w Bere-
zie Kartuskiej, Stowarzysze-
niem Muzeum małej Ojczyzny 
w Studziwodach, parafia Pra-
wosławna św. Piotra i Pawła 
w Siemiatyczach oraz Wójtem 
Gminy Siemiatycze zorganizo-
wał Święto swojej wsi. Imprezie 
towarzyszyła wystawa fotogra-
ficzna poświęcona 100 rocznicy 
Bieżeństwa, warsztaty tradycyj-
nych tańców i kiermasz książki 
i rękodzieła białoruskiego. Wy-
stąpiły zespoły: Żurauka i Żau-
ruczki ze Sporowa na Białorusi 
oraz Żemerwa ze Studziwod.

Bielsk Podlaski
Kierownictwo PO do-

szło do wniosku, że ratunku 
przed totalna klęska trzeba szu-
kać u lewicowego i prawosław-
nego wyborcy, więc 14 września 
z samorządowcami i przedsię-
biorcami z Bielska Podlaskiego 
spotkała się minister Wasiak. 
Obiecał budowę S-19 ważnej 
arterii komunikacyjnej łączą-
cej państwa skandynawskie 
z południem Europy. To ważna 
inwestycja więc przed każdymi 
wyborami padały obietnice jej 
budowy. I jak to z obietnicami 
PO bywa na obietnicach się 
kończyło. Tym razem zapewne 
też będzie tak samo jako, że 
Platforma na wygrana ma coraz 
mniejsze szanse, zwłaszcza,że 
bez przerwy strzela sobie „sa-
mobóje”

Milejczyce
Ze względu na przekro-

czoną normę bakterii grupy coli 
w wodzie z wodociągu Milejczy-
ce należy - wodę do spożycia 
przegotować.

29  sierpnia  br.  w  Lew-
kowie  Starym  odbył  się   ostatni  
w  tym  roku  w  gminie  letni 
festyn  ludowy.  Otworzył  go  
i  gorąco  powitał  zebranych  
mieszkańców  Lewkowa  i  oko-
licznych  wsi   Mikołaj  Pawilcz,  
wójt  gminy  Narewka. Poinfor-
mował on,  że  w  przyszłym  
roku   w  Lewkowie  Starym  
festyn  odbędzie  się  12  lipca  
--   w  dniu  parafialnego  święta  
Piotra  i  Pawła.  

 Wystąpiły  zespoły  ar-
tystyczne:  dwa  z  Prużan  (Bia-
łoruś)  --  „Zabawa”  i  „Szczere  
serca”,  „Cegiełki”  z  Lewkowa  
Starego  oraz  „Lider”,  „Zorka”  

Festyn ludowy  
w Lewkowie Starym           

i  „JBM”  z  Białegostoku.  Śpie-
wały  one  piękne  piosenki  bia-
łoruskie,  ukraińskie  i  polskie.

Był  też  występ   bia-
łoruskiego  poety  Tadeusza  
Kuncewicza  z  sąsiedniej  wsi   
Eliaszuki.  Recytował  on  trzy  
swoje  wiersze.

Pracownice  lewkowskiej  
świetlicy  zorganizowały  loterię  
fantową.  Można  było  wygrać  
m.  in.  piękne  rzeźby  z  gliny,  
wykonane  przez   tutejszą  mło-
dzież  i  dzieci.

Wieczorem  do  tańca  
przygrywał zespół  “Vesna” z  
Białegostoku.
Tekst  i  fot.   Jan Ciełuszecki

Ponad  dziesięć  lat  orga-
nizowany  jest  gminny  konkurs  
na  najestetyczniej  urządzoną  
posesję  i  zagrodę  wiejską  
w  gminie  Narewka  (powiat  
hajnowski).  Cieszy  się   on  za-
interesowaniem  mieszkańców   
siedmiu  i   nieraz  dziesięciu  wsi.

W  tym  roku  w  kategorii  
„posesja”  pierwsze  miejsce  
zajął  Eugeniusz  Rejent  ze  wsi  
Skupowo,  a  drugie  równo-
rzędne  miejsce  zajęli   Eugenia  
i  Jerzy  Rowińscy  z  Lewkowa  
Starego,  Halina  Wierzchow-
ska  z  Zabłotczyzny  i  Bogdan  
Stulgis  z  Narewki  oraz  trzecie  

Nagrody za posesje i zagrody  
miejsce -  Halina  Birycka  ze  
wsi  Planta.

W  kategorii  “zagroda”  
komisja  konkursowa  pierwsze  
miejsce  przyznała   Zinaidzie  
Romańczuk  ze  wsi  Olchów-
ka   (na  takim  miejscu  upla-
sowała  się   ona  i  w  ubiegłym  
roku)  i  drugie  miejsce  - Julicie  
i  Anatolowi   Matysiukom  z  
Siemianówki.

Warto  dodać,  że  w  przy-
szłym  roku   komisja   zamierza  
włączyć   do   konkursu   również  
gospodarstwa  agroturystyczne.

  (JC)
Zespół  z  Prużan  (Białoruś)

Tradycyjnie najważniej-
szym punktem imprezy był konkurs 
wieńców dożynkowych. wzięło 
w nim udział 15 wieńców a komisja 
konkursowa za najładniejszy uzna-
ła wieniec przygotowany 
przez mieszkańców wsi  
Samułki Dużę . Kolejne 
miejsca zajęły: II miece: 
Niewino Leśne i War-
pechy Stare a trzecie 
– Niewino Borowe.

Zainteresowanie 
przybyłych na dożynki 
gości wzbudził I Gminny 
Turniej Wsi, w którym udział wzięły 
wsie: Niewino Borowe, Pulsze,  
Strabla i Topczewo. Pierwszym 
etapem turnieju był „konkurs 
stołów wiejskich”. Chętnych do 
delektowania się przygotowanymi 
wiejskimi smakołykami nie bra-
kowało, a zachęcały ich wiersze 
i przyśpiewki przygotowane przez 
mieszkańców.  Drugim etapem 

Święto plonów w Wyszkach
turnieju były konkurencje rekre-
acyjno-sportowe: zbijanie balonów 
cepem, przeciąganie liny, „pływanie 
tratwą”, rzut workiem z sianem, 
wbijanie gwoździa, toczenie beli, 

czy wzbudzająca największe za-
interesowanie próba trafienia do 
bramki w alko goglach.

Pobyt dożynkowych gości 
umilały występy artystyczne zespo-
łu śpiewaczego ze Strabli, kabaretu 
„Bajeczka”. Dożynki zakończyła 
zabawa pod chmurka przy muzyce 
zespołu Amadeo.                                           

(s) 

więcej zdjęć na  www.wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci

Pogoda sprzyjała do-
rocznemu gminno-miejskiemu 
świętu plonów zorganizowane-

mu w Kalnicy 23 sierpnia.  Na 
dożynkowe święto licznie przy-
byli mieszkańcy gminy Brańsk. 
W tradycyjnym konkursie na 
najładniejszy dożynkowy wie-
niec uczestniczy prace z 11  wsi. 
Rywalizacje wygrał wieniec 
wykonany przez mieszkań-
ców wsi Mień. II miejsce zajęły 
wieńce z Brańska i Załuskich 
Kościelnych. Trzeci był wieniec 
z Załuskich Koronnych. Pozo-
stałe prace zostały nagrodzone 
podziękowaniami za udział.

Dożynki w Kalnicy
W trakcie dożynek roz-

strzygnięto konkurs na „Najlep-
szą Gospodynię Gminy Brańsk 
2015 roku”. Zwyciężyła Sylwia 
Mucha ze wsi Oleksin, która 

w nagrodę otrzymała robot ku-
chenny. Dalsze miejsca zajęły: 
Danuta Wakuła z Mnia i Julita 
Paprocka z Domanowa. 

Na boisku miejscowe-
go orlika rywalizowali rolnicy 
z przedsiębiorcami a na estradzie 
koncertowały zespoły. Imprezę 
zakończyła zabawa taneczna 
pod chmurką.  Więcej zdjęć na 
www.wiescipodlaskie.pl/inter-
netowewiesci                      (wss)

Stowarzyszenie Muzeum 
i Ośrodek Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce serdecznie zaprasza 
wszystkich sympatyków fotografo-
wania i Podlasia do wzięcia udziału 
w XI edycji ogólnopolskiego kon-
kursu fotograficznego „Podlasie 
w obiektywie im. Wiktora Woł-
kowa”. Prace konkursowe należy 
przesyłać do 30 października 2015 r.

Tematem konkursu jest 
PODLASIE, z jego architekturą, 
przyrodą, ludźmi, całą mozaiką 
kulturową. Organizator nie narzuca 
podziałów tematycznych, stwa-
rza pole do dowolnej interpretacji 
fotografującego, zależnej od jego 
wrażliwości i spostrzegawczości. 

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 
„PODLASIE W OBIEKTYWIE 

im. Wiktora Wołkowa ” 
Konkurs ma charakter otwarty 
mogą wziąć w nim udział wszyscy 
chętni zarówno z Województwa 
Podlaskiego jak i z Polski, profe-
sjonaliści, jak i amatorzy.

Prace konkursowe należy 
dostarczyć w formie odbitek fo-
tograficznych w formacie A3 (30 
x42 cm) wraz z zdjęciami w formie 
elektronicznej (jpg, tif) na CD. Każdy 
uczestnik może zgłosić do kon-
kursu maksymalnie 3 fotografie. 
Do wypełnienia także formularz 
zgłoszeniowy, dostępny wraz z re-
gulaminem w siedzibie organizatora 
lub na stronie internetowej: 

www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl.
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SPORT
Puchar Polski Nordic Walking Hajnówka 2015

lecki – Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Hajnówka, prof. Krzysztof Piech, 
i Robert Brzeziński – Polska 
Federacja Nordic Walking oraz 
dr Mieczysław Bytniewski AWF 
Biała Podlaska,  życząc zawodni-
kom wytrwałości w zmaganiach. 
Na początek wspólna rozgrzew-
ka i ruszamy w trasę... Zawody 
rozpoczęły się startem na tzw. 
królewskim dystansie, czyli 
zawodników idących najdłuższą 
21. kilometrową trasą. Następ-
nie rozpoczęła się rywalizacja 
na 10 i 5 km, którą poprzedził 
„marsz gości ” –  NW zaprezen-
towali: Starosta Hajnowski Miro-
sław Romaniuk, radny sejmiku 
województwa Włodzimierz Pie-
troczuk, radna powiatu Jadwiga 
Dąbrowska, przedstawiciele 
BPN, Nadleśnictwa Hajnówka 
i Polskiej Federacji Nordic Wal-
king, prezes Uniwersytetu III 
Wieku Mirosława Pawłowska 
oraz przebywająca w powiecie 
delegacja z Łotwy. Po raz drugi 
odbył się także Mini Nordic Wal-
king dla dzieci w wieku 2-7 lat na 
dystansie 200 m. Wzięło w nim 
udział 17 maluszków i każdy 
z nich spisał się na medal .

Malownicza Hajnówka 
ugościła walkerów z całej Pol-
ski, a nawet z dalekiej Australii 
– start przekroczyło łącznie 
670 zawodników w różnych 
kategoriach wiekowych. Tym 
samym ubiegłoroczny rekord 
frekwencji  (575 osób )został 
pobity.  Na starcie stawili się fani 
nordic walking, uprawiający tę 
dyscyplinę rekreacyjnie, jak też 
członkowie reprezentujący bar-
wy klubowe, tak jak Pani Maria 
Zawadzka z Lubina, dwukrotna 
zdobywczyni Pucharu Polski: 

reprezentuję klub sportowy Po-
lkowice Metraco, przyjechaliśmy 
tu większą grupą, jest nas ponad 
20 osób. Trenuję od 2009r., ma to 
dobry wpływ na moje zdrowie. 
Do tej pory  startowałam już 7 
razy w  Mistrzostwach Polski, 
a w tym roku we wszystkich 
zawodach Pucharu.  W Hajnówce 
byłam w 2012r., stawałam tu na 
podium. Teraz konkurencja jest 
mocna, ale idę swoje.

Uczestnicy zmierzyli się 

z dystansem: 5,10 lub 21km, 
biegnących w głąb Puszczy Bia-
łowieskiej. Wytrawni walkerzy 
zgodnie twierdzili, że trasy są 
ciekawe, świetnie przygotowa-
ne – nie umknął fakt wyraźne-
go oznakowania wystających 
korzeni, a przede wszystkim 
łatwe do pokonanie ze względu 
na miękką nawierzchnię drogi 
oraz brak wzniesień. Organiza-
torzy oraz partnerzy stanęli na 
wysokości zadania – na miejscu 
można było wypożyczyć sprzęt, 
uruchomiono depozyt, zapew-
niono opiekę medyczną oraz 
możliwość odświeżenia się po 
marszu. Po sportowych zma-
ganiach każdy uczestnik mógł 

liczyć na kubek ciepłej herbaty 
i solidną porcję bigosu, zaś na 
trasach rozlokowano punkty 
z wodą i czekoladą na wzmoc-
nienie. Ponadto każdy uczestnik 
otrzymał pakiet startowy oraz 
pamiątkowy medal. Na tym nie 
koniec niespodzianek: na stoisku 
Leśnego Kompleksu Promo-
cyjnego zarówno ci młodsi jak 
i starsi uczestnicy mogli poznać 
przyrodnicze ciekawostki oraz 
odbić tropy zwierząt, Białowieski 

Park Narodowy przygotował 
ciekawe zabawy edukacyjne, 
zaś w punkcie informacji tury-
stycznej można było zasięgnąć 
informacji o regionie oraz nabyć 
pamiątki – foldery, gadżety, 
ekologiczne przyprawy i herbatki 
znikały w szybkim tempie.  Te-
goroczną edycję Pucharu Nordic 
Walking urozmaiciło miasteczko 
Green Velo promujące szlak 
wiodący przez województwa 
wschodniej Polski. W ramach 
tego odbył się pokaz akrobacji 
rowerowych w wykonaniu Kry-
stiana Herby – finalisty 2 edycji 
programu Mam Talent, 3-krot-
nego rekordzisty Guinnessa, 
wielokrotnego medalisty Mi-

Cd. ze str. 1 strzostw Polski oraz uczestnika 
wielu światowych imprez w trialu 
rowerowym. 

Po uroczystych deko-
racjach zwycięzców odbyło się 
losowanie nagród, a tuż po 
tym – część rozrywkowo-inte-
gracyjna. Uczestnicy zawodów 
mimo zmęczenia zmaganiami 
sportowymi wspaniale bawili 
się przy skocznym rytmie pod-
laskich piosenek w wykonaniu 
zespołu Ruczajok z Białowieży. 
Natomiast podczas przejażdżki 
kolejką wąskotorową można się 
było zrelaksować, podziwiając 
piękno Puszczy Białowieskiej. 

IV  Puchar Polski Nordic 
Walking Hajnówka 2015 został 
zorganizowany w ramach pro-
jektu „Platforma współpracy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 
rejonu Puszczy Białowieskiej” 
realizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, 
Priorytet V Ochrona przyrody 
i kształtowanie postaw ekolo-
gicznych, Działanie 5.4 Kształ-
towanie postaw społecznych 
sprzyjających ochronie środo-
wiska, w tym różnorodności 
biologicznej oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Organizatorzy – Staro-
stwo Powiatowe w Hajnówce, 
Nadleśnictwo Hajnówka dzięku-
ją wykonawcy – Polskiej Federa-
cji Nordic Walking oraz partne-
rom – Miastu Hajnówka, Zespole 
Szkół z DNJB,  Białowieskiemu 
Parkowi Narodowemu. Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Region 
Puszczy Białowieskiej oraz  fir-
mie Runo za wsparcie. 

Katarzyna Nikołajuk

12 września w Białowieży 
już po raz piąty odbył się turniej 
o Puchar Prezesa OSP w piłce 
nożnej pięcioosobowej dla jed-
nostek Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Turniej otworzył Prezes 
OSP w Białowieży, Jerzy Lisicki. 
W otwarciu wzięli również udział: 
Elżbieta Skolimowska- wiceprze-
wodnicząca Podlaskiego Zrzesze-
nia LZS w Białymstoku oraz An-
drzej Chrenowski- przedstawiciel 
Nadleśnictwa Białowieża.

W zawodach wzięło udział 
osiem zespołów z całego woje-
wództwa podlaskiego.  Rozgrywki 
grupowe przyniosły wiele emocji 
i sensacyjnych rozstrzygnięć. 
Faworyci do końca musieli drżeć 
o awans do półfinałów. 

Ostatecznie w ½ fina-
łu znalazły się zespoły: OSP 
Hajnówka, KPPSP Hajnówka, 
OSP Malinniki, OSP Mielnik. Nie-
spodziewanie łatwo wygrywały 
zespoły z Mielnika i Malinnik. 

Malinniki odzyskały tytuł
W związku z tym mieliśmy po-
wtórkę finału z poprzedniego 
roku. Jednak tym razem lepsza 
okazał się drużyna z Malinnik, 

która po rzutach karnych wygrała 
4-1. Natomiast w derbach Haj-
nówki zwyciężyli strażacy z OSP, 
wbijając przeciwnikom, aż 3 gole. 
Ostateczna kolejność:
1.      OSP Malinniki
2.      OSP Mielnik
3.      OSP Hajnówka
4.      KPPSP Hajnówka
5.      OSP Perlejewo
6.      OSP Siemianówka
7.      OSP Nowe Piekuty
8.      OSP Białowieża
Wyróżnienia indywidualne:

Nagroda Przewodniczą-
cego Podlaskiego LZS dla naj-

lepszego zawodnika: Grzegorz 
Kożuchowski (OSP Mielnik).

Nagroda Przewodniczą-
cego Podlaskiego LZS dla naj-
lepszego strzelca: Daniel Olesiuk 
(OSP Hajnówka) – 5 bramek.

Nagroda Przewodniczą-
cego Podlaskiego LZS dla naj-
lepszego bramkarza: Krzysztof 
Chrost (OSP Malinniki).

Nagroda Przewodniczące-
go Podlaskiego LZS dla najstar-
szego zawodnika zawodów: Woj-
ciech Gutowski (OSP Białowieża).

Nagroda Wojewody Pod-
laskiego dla najlepszego obrońcy: 
Marcin Kuptel (KPPSP Hajnówka).

Skład OSP Białowieża: 
Piotr Orzechowski (kapitan), 
Wojciech Gutowski, Tomasz Szpa-
kowicz, Karol Wojciechowski, 
Wojciech Linke, Mateusz Gutow-
ski, Tomasz Androsiuk, Adam 
Suchodoła.

 Mateusz Gutowski
Foto. Aleksandra Szymańska

30 sierpnia br. odbyła 
się impreza promocyjna „4M” 
- mąka, mięso, miód i mleko 
w Repkach, która w tym roku 
była połączona z Dożynkami 
Powiatowymi i Gminnymi zor-
ganizowana przez Starostwo 
Powiatowe w Sokołowie Pod-
laskim, Urzad Gminy w Repkach 
i SLGD „Tygiel Doliny Bugu” pod 
patronatem „Wieści Podlaskich”.

W imprezie uczestniczyli 
zaproszeni goście: Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bur-
mistrzowie i Wójtowie Gmin 
należących do stowarzyszenia, 
członkowie stowarzyszenia, 
przedsiębiorcy, rolnicy oraz 
mieszkańcy gmin należących 
do LGD. Tradycyjnie podczas 
uroczystości odbyło się kil-
ka konkursów m.in. wyścigi 
w workach, jedzenie kotleta 
schabowego na czas, wyrób ma-
sła metodą tradycyjną, sprytna 
pszczółka. Impreza uatrakcyj-
niona została przez występy  
m.in. duet Julia i Olga, występy  
młodzieży  ze szkoły w Skrze-
szewie, ,,Kapelę Chodowiacy”, 
,,Sterdyniacy”, ,,Kapelę Podla-
ską”, ,,Zespół Prymaki”, ,,Zespół 
Enjoy”, Focus, Diley. W imprezie 
uczestniczyli także wystawcy 
z terenu LGD, którzy promowali 
regionalne jedzenie, rękodzieło, 
gospodarstwa agroturystyczne.  
Honorowy patronat nad imprezą 
objął: Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Marszałek 
Województwa Podlaskiego.

Dożynki 
Powiatowe 
i Gminne 
oraz 4 M 

(Mąka, Mleko, 
Mięso, Miód)

Punkt Kontaktowy „Eu-
ropa dla obywateli” zaprasza 
przedstawicieli NGO, samorzą-
dów i innych organizacji i insty-
tucji działających w obszarach 
społeczeństwa obywatelskiego 
i pamięci europejskiej, na bez-
płatne szkolenie, które odbędzie 
się w dniu 6 października 2015 
w Centrum im. Ludwika Zamen-
hofa w Białymstoku.

Celem szkolenia jest przy-
bliżenie przedstawicielom NGO 
i samorządów, aktywistom, spo-
łecznikom i osobom zaintereso-
wanym realizacją projektów mię-
dzynarodowych, zasad ubiegania 
się o dofinansowanie w programie 
UE „Europa dla obywateli”.

Podczas spotkania będzie 
można dowiedzieć się:

- na jakie działania spo-
łeczne, edukacyjne i kulturalne 
można otrzymać dofinansowanie,

- na co zwrócić uwagę 

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROGRAMU 
„EUROPA DLA OBYWATELI” 2014-2020

przy tworzeniu projektu i pisaniu 
wniosku,

- o dobrych praktykach 
w projektach, które otrzymały 
dofinansowanie,

- o sposobach pozyskiwa-
nia partnerów do projektów.

„Europa dla obywateli” to 
program UE wspierający organi-
zacje pozarządowe i samorządy, 
a także inne podmioty działające 
w obszarze społeczeństwa oby-
watelskiego, kultury i edukacji, 
w realizacji projektów związanych 
z tematyką obywatelstwa euro-
pejskiego, inicjatyw lokalnych, 
zaangażowania społecznego 
i demokratycznego oraz pamięci 
europejskiej.

Udział w szkoleniu jest 
bezpłatny, obowiązuje rejestra-
cja przez formularz pod linkiem: 
http://europadlaobywateli.pl/
szkolenie/spotkanie-informacyj-
ne-bialystok/
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Przy mogile żołnierzy Woj-
ska Polskiego z 1920 roku (na ulicy 
Łagodnej) zebrali się przedstawicie-
le władz samorządowych, duchowni 
obu wyznań, radni miasta i powiatu, 
przedstawiciele służb munduro-
wych i Wojska Polskiego, a także 
mieszkańcy Hajnówki. 

Uroczystość rozpoczęła się 
wprowadzeniem warty i pocztu 
sztandarowego Stowarzyszenia 
Młodzieży Katolickiej w Hajnówce. 
Hymn Państwowy zabrzmiał w wy-
konaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Hajnówce, pod 
batutą Krzysztofa Romaniuka.

Jako pierwszy zabrał głos 
proboszcz parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Hajnówce. - 

Spotkaliśmy się w miejscu, w któ-
rym, według przekazu najstarszych 
hajnowian, spoczęły prochy polskich 
żołnierzy, którzy walczyli przeciwko 
wojskom sowieckim na przeło-
mie 1914 – 1920 roku. W ubiegłym 
roku to miejsce zostało uroczyście 
poświęcone przez J.E. Ks. Bp Prof. 
Tadeusza Pikusa – Biskupa Drohi-
czyńskiego. Ks. Józef Poskrobko 
powitał zebranych gości, a także po-
dziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się organizacji uroczystości. 

W mszy polowej przewod-
niczył Ks. prał. dr Zbigniew Rost-
kowski, wikariusz generalny diece-
zji drohiczyńskiej i kanclerza kurii 
biskupiej w Drohiczynie. Podczas 
kazania delegat ks. Biskupa Drohi-

czyńskiego mówił przede wszyst-
kim o wolności wyboru, o tym czego 
nauczyli nas polegli podczas walk, 
którzy musieli wybierać między wol-
nością, a ukochaną matką i rodziną.

O czasach wojny i jej kon-
sekwencjach mówił również Bur-
mistrz Miasta Hajnówka. Podczas 
uroczystej przemowy Jerzy Sirak 
podkreślił jak ważny w życiu każ-
dego człowieka jest pokój nie tylko 
w kraju, ale i na całym świecie. 
Burmistrz odczytał również listy od 
Marszałka Województwa podlaskie-
go - Mieczysława Kazimierza Basz-
ko i posła Jarosława Zielińskiego. 

Uroczystość zakończyła się 
koncertem Orkiestry Dętej Ochot-
niczej Straży Pożarnej pod batutą 
Krzysztofa Romaniuka i występem 
hajnowskich mażoretek, pod kie-
runkiem Marii Gierasimiuk. Nie-
opodal chętni poczęstowali się iście 
wojskowym jadłem - grochów-
ką z kiełbasą. Wielką atrakcją dla 
małych i dużych pasjonatów mi-
litariów była prezentacja sprzętu 
wojskowego, na którym obecnie 
bazuje Wojsko Polskie. Reprezen-
tacja Jednostki 3519 Białystok, 18 
pułk rozpoznawczy chętnie udzielał 
odpowiedzi na wszystkie pytania 
dotyczące broni i nie tylko. Na są-
siednim stoisku policja informowała 
o niebezpieczeństwach czyhających 
podczas wakacji i nie tylko. 

Na uroczyste obchody Świę-
ta Wojska Polskiego przy Pomniku-
-Krzyżu na Międzytorach zaprosił 
Burmistrz Miasta Hajnówka i pro-
boszcz parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Hajnówce. W ramach 
obchodów Święta Wojska Polskiego 
w poprzednim tygodniu w hajnow-
skim amfiteatrze odbył się wyjąt-
kowy Koncert Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Pol-
skiego.

Emilia Rynkowska

Po raz drugi Hajnowianie obchodzili uroczyście Święto 
Wojska Polskiego pod pomnikiem na Międzytorach

Dnia 27.08.2015r. w sali 
konferencyjnej w budynku Staro-
stwa Powiatowego w Hajnówce 
odbyła się IX sesja Rady Powiatu 
Hajnowskiego. W sesji wzięło udział 
16. radnych. Obradom przewod-
niczył Przewodniczący Rady Lech 
Jan Michalak. W sesji udział wzięli: 
radny Sejmiku Województwa Pod-
laskiego Włodzimierz Pietroczuk, 
kierownicy powiatowych jednostek 
organizacyjnych, naczelnicy wydzia-
łów Starostwa Powiatowego w Haj-
nówce oraz mieszkańcy.

Po przyjęciu porządku obrad 
(przyjęty jednogłośnie) Rada zapo-
znała się z informacjami: o pracy 
Zarządu w okresie międzysesyjnym, 
o działalności SP ZOZ z uwzględnie-
niem sytuacji ekonomicznej, o dzia-
łalności Rady Społecznej SP ZOZ, 
a także sprawozdaniami: z działal-
ności Powiatowej Inspekcji Wete-
rynaryjnej za 2014r. oraz z działal-
ności Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego (informacje 
znajdują się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce).

W trakcie sesji Rada podjęła 
następujące uchwały:

- zmian w budżecie na 
2015r. – uchwała podjęta jedno-
głośnie;

- przyjęcia darowizny nie-
ruchomości– uchwała podjęta jed-
nogłośnie;

 -  zmiany uchwały  Nr 
XVII/130/12 Rady Powiatu Hajnow-
skiego z dnia 30 sierpnia 2012r. 
w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właści-
cielem jest Powiat Hajnowski oraz 
warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków– uchwała podjęta jed-
nogłośnie;

- uchwalenia Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastęp-
czej na lata 2015-2017– uchwała 
podjęta jednogłośnie;

IX sesja Rady Powiatu 
Hajnowskiego

 - określenia zadań, na które 
przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w 2015r.– uchwała 
podjęta większością 14 głosów „za”, 
0 „przeciw”, 2 „wstrzymujący się”.

Podczas sesji Starosta Haj-
nowski Mirosław Romaniuk zrefe-
rował założenia „Programu zrów-
noważonego rozwoju regionu Pusz-
czy Białowieskiej”. Program został 
umieszczony w Kontrakcie Teryto-
rialnym [rodzaj umowy między rzą-
dem i samorządem wojewódzkim, 
określający cele i przedsięwzięcia 
priorytetowe dla rozwoju kraju, 
jak i samego województwa, które 
realizowane będą w oparciu o środki 
unijne i krajowe przyp. red.] jako jed-
no z priorytetowych przedsięwzięć. 
Program jest zgodny z Regionalnym 
Programem Operacyjnym Woje-
wództwa Podlaskiego na lata 2015 
– 2020, jego celem jest wsparcie 
rozwoju regionu, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju przedsię-
biorczości, turystyki, odnawialnych 
źródeł energii, infrastruktury dro-
gowej, a także ekonomii społecznej. 
Prace nad dokumentem zostały 
zakończone, Program jest efektem 
wspólnych działań powiatu haj-
nowskiego z innymi samorządami, 
nadleśnictwami, stowarzyszeniami, 
BPN oraz przedsiębiorcami [szerzej 
o programie na stronie www.powiat.
hajnowka.pl]. Ponadto Starosta za 
pośrednictwem obecnych na sesji 
mediów zaprosił mieszkańców re-
gionu do uczestnictwa w Pucharze 
Polski Nordic Walking 12.09 br., or-
ganizowanym przez Starostwo Po-
wiatowe w Hajnówce, Nadleśnictwo 
Hajnówka oraz Polską Federację 
Nordic Walking.

Więcej informacji odnośnie 
przebiegu sesji znajduje się w Biu-
letynie Informacji Publicznej Staro-
stwa Powiatowego.

Katarzyna Nikołajuk

Program Aktywny Samorząd – w trosce o osoby niepełnosprawne
Pomoc społeczna jest jed-

nym z istotnych zadań samorządu 
powiatowego, który wymienia usta-
wa z 05.06.1998r. o samorządzie 
powiatowym. To inwestycja w kapi-
tał ludzki– najcenniejszą lokatę jaką 
posiada samorząd. Powiat haj-
nowski realizuje zadania z zakresu 
pomocy społecznej poprzez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie, 

będące jednostką koordynującą 
działania w tym obszarze (obok 
PCPR funkcjonują również placówki 
powiatowe, których celem jest po-
moc osobom potrzebującym. Są to: 
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” 
w Białowieży, Dom Dziecka w Bia-
łowieży oraz Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia w Hajnówce. Ze środków 
PFRON otrzymanych przez samo-

rząd powiatowy finansowana jest 
także działalność Warsztatów Te-
rapii Zajęciowych w Hajnówce). Do 
zadań PCPR, najogólniej mówiąc, 
należy realizacja zadań samorzą-
du powiatu z zakresu rehabilitacji 
społecznej, wynikających z ustawy 
z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz  
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„Miłość jako nasionko leśne 
z wiatrem szybko leci, ale gdy drze-
wem w sercu wyrośnie, to chyba 
razem z sercem wyrwać ją można”.    

- Henryk Sienkiewicz

Piękna i wzruszająca to była 
chwila, kiedy 22 pary zostało od-
znaczonych medalem za 50-letnie 
pożycie małżeńskie. Medal, na który 
pracuje się przeszło 18250 nocy i dni 
nadawany jest przez Prezydenta RP. 
Uroczystego odznaczenia, w obec-
ności najbliższej rodziny i przyjaciół 
jubilatów, dokonał Burmistrz Miasta 
Hajnówka. 

– Życie Wasze rozkwitało 
jak wiosna, pełne było zapału, ra-
dości, szczęścia, uśmiechu, go-
rącego serca i nadziei gdy pięć-
dziesiąt lat temu wstępowaliście 
w związek małżeński – zwrócił 
się do jubilatów Władysław Wit-
kowski - Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego. – Towarzyszyły Wam 
wówczas uśmiechnięte i radosne 
twarze Waszych bliskich: rodziców, 
rodzeństwa, krewnych i znajomych. 
Życzyli Wam oni zdrowia i wszelkiej 
pomyślności na nowej drodze życia. 
Z pewnością towarzyszyła Wam wte-
dy mniej lub bardziej dostrzegalna 
nuta obawy i zatroskania u progu 
startu w nieznaną przyszłość i za-
dawaliście sobie wówczas pytanie 
- jakie będzie to nowe życie? Jednak 
pełni odwagi, młodzieńczego zapału 
śmiało weszliście w nowe życie.... 
A życie nauczyło Was wiele. Nauczyło 
Was szanować człowieka, wielkość 
związku małżeńskiego zahartowało 
cierpieniem. Pozwoliło Wam również 
ugruntować wzajemną miłość, jed-
ność i przywiązanie, a bogactwem 
swego serca i doświadczenia rozwi-
jać i doskonalić założoną wówczas 
rodzinę. I dziś zapewne kiedy myślą 
sięgacie wstecz i widzicie owoce Wa-
szego trudu nie żałujecie tych wspól-
nie przeżytych dni, tych lat, bo wiecie, 
że te wspólne szczęśliwe 50 lat to 
symbol wierności i miłości rodzinnej, 
to dowód wzajemnego zrozumienia 

50-lecie pożycia par małżeńskich

istoty związku małżeńskiego, to 
wzór i piękny przykład zgody i miło-
ści małżeńskiej dla tych wszystkich, 
którzy dzisiaj, podobnie jak Wy przed 
pięćdziesięciu laty, decydują się 
związać węzłem małżeńskim. 

O minionych 50-latach mó-
wił również Burmistrz Miasta Haj-
nówka. Jerzy Sirak podziękował 
wszystkim jubilatom za trud, ofiar-
ność i pracę jaką włożyli w budowa-
nie nie tylko rodziny, ale i naszego 
miasta. 

Tradycyjnie, podczas uro-
czystości wystąpiły solistki Studia 
Piosenki Estradowej pod kierun-
kiem Marty Gredel-Iwaniuk: Julita 
Wawreszuk, Renata Tuszyńska, 
Karolina Mirek oraz zespół SPE. 

A na zakończenie wszy-
scy wznieśli toast za zdrowie par 
małżeńskich i ponownie zabrzmiał 
M a r s z  We s e l n y  M e n d e l s o n a . 
W imieniu szanownych jubilatów za 
wspaniałą organizację uroczystości 

podziękował Wiesław Filiks.
W tym roku 50-lecie pożycia 

par małżeńskich obchodzili: 
1. Wiera i Leonidas Baszun
2. Nadzieja i Aleksander Biryccy
3. Olga i Aleksander Bobik
4. Taisa i Mikołaj Chilimoniuk
5. Alicja W. i Zbigniew Dąbrowscy
6. Leokadia i Wiesław J. Filiks
7. Nadzieja i Bazyli Gierasimiuk
8. Zuzanna L. i Mikołaj Iwaniuk
9. Jadwiga i Bronisław Lewandowscy
10. Danuta i Edward Maciejewscy
11.  Jadwiga i Aleksander Mierzwińscy
12.  Irena i Michał Miniuk
13.  Nina i Włodzimierz Nikołajuk
14.  Eugenia i Józef Olichwier
15.  Jadwiga T. i Bogumił Olszyńscy
16.  Janina i Jan Rejent
17.  Halina i Stanisław Różyccy
18.  Wiera i Konstanty Sacharuk
19.  Eugenia i Michał Szymaniuk
20.  Irena i Piotr Szymczuk
21.  Nadzieja i Mikołaj Tokarczuk
22.  Luba i Aleksander Wołczuk

Emilia Rynkowska

O tym jak ważne jest zdrowie 
wiedzą wszyscy, jednak nie wszyscy 
o to dbają. Bractwo Prawosławne  
św. św. Cyryla i Metodego w Haj-
nówce już po raz czwarty postarało 
się przypomnieć mieszkańcom jak 
niewiele potrzeba, by zachować 
swoją kondycję jak najdłużej. 

Uroczystego otwarcia festy-
nu dokonali Jerzy Sirak – Burmistrza 

 IV Festyn Zdrowia
Miasta Hajnówka oraz organizato-
rzy - Ewa Rygorowicz i Katarzyna 
Czurak.

Program IV Festynu Zdrowia 
był bogaty nie tylko w profilaktykę 
zdrowotną, ale i kulturę. 

Uczestnicy festynu mogli 
skorzystać z porad Poradni Rehabi-
litacji Leczniczej Kinetica, przepro-
wadzić badania stóp (płaskostopia, 

skłonności do koślawości),  dokonać 
analizy składu ciała przeprowadza-
nej przez terenów z Day SPA Dotyk 
Natury. Fitness Klub Activeline wraz 
z Hajnowskim Parkiem Wodnym 
zapraszali na aqua zumbę, zajęcia 
rehabilitacyjne oraz naukę pływania 
dla dorosłych i dzieci. Stoisko SP 
ZOZ również było chętnie odwiedza-
ne, bowiem mierzono tam poziom 
cukru i ciśnienia we krwi. Na zain-
teresowanych czekali konsultanci 
porad logopedycznych i dermatolo-
gicznych. Honorowo oddano ponad 
17 litrów krwi.  Tym cennym płynem 
z potrzebującymi podzieliło się 38 
osób (w tym 17 kobiet i 21 męż-
czyzn).

Podczas festynu nawet dzie-
ci zrozumiały jak ważny  i potrzeby 
jest ruch. Organizatorzy zaprosili 
je na szaleństwa z animatorami 
w dmuchanym parku rozrywki. Fit-
ness Klub Activeline dał wspaniały 
pokaz zumby, a klub sportowy Żubr 
- pokaz samoobrony i judo. Ważnym 

punktem programu i bardzo na cza-
sie, były porady pierwszej pomocy. 
Ratownicy instruowali jak zadbać 
o siebie i innych podczas upałów. 

Podczas tegorocznego Fe-
stynu Zdrowia dbano nie tylko o kon-
dycję ruchową, ale i duchową.

Uczestnicy mieli  okazję 
kupić  ciasteczka, naturalne ma-
sło, pierniki i przetwory ze spiżarni 
Klasztoru św. Onfurego w Jabłecz-
nej, herbaty i przyprawy hajnowskiej 

firmy Runo, zioła ojca Gabriela, 
a także miody od lokalnych produ-
centów.

W trakcie festynu odbył się 
konkurs warzywny z nagrodami. 
Podczas obrad komisji, pod prze-
wodnictwem Burmistrza Miasta 
Hajnówka, przyznano następujące 
miejsca: III miejsce zajął sok wa-
rzywny pani Niny Balcerewicz, II 
miejsce - dżem z cukinii pani Emilii 
Bojko, zaś I – ogórki z czosnkiem 
pani Aliny Miszczuk.

Zgodnie z zasadą „w zdro-
wym ciele zdrowy duch” organiza-
torzy zapewnili również sporą daw-
kę muzyki. Na scenie amfiteatru 
zaprezentowali się  m.in. Orkiestra 
Dęta Hajnówka, zespoły z Brześcia 
i Świsłoczy z Białorusi, Echo Pusz-
czy, Julita Kiczkajło z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Zespół Tańca Lu-
dowego Przepiórka, Dołgi Wieczer, 
Żemerwa. Na zakończenie gwiazda 
wieczoru Hoyraky.

Emilia Rynkowska
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Gdy w XVIII w. ruszyła lo-
komotywa postępu, równocześnie 
zrodziła się idea zrównoważonego 
rozwoju, która w świecie zdomi-
nowanym przez rozpędzoną go-
spodarkę mówiła o konieczność 
kompromisu pomiędzy potrzebami 
rozwoju technicznego a środowiska 
przyrodniczego. Dziś tezy sformu-
łowane w ramach tej idei są nadal 
aktualne – Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce podjęło się inicjaty-
wy stworzenia platformy dialogu 
i współpracy przedstawicieli stron 
zainteresowanych zrównoważonym 
rozwojem regionu, zapewniającym  
ochronę dziedzictwa przyrodniczego 
oraz ukierunkowanie ku  proeko-
logicznej gospodarce w powiecie 
hajnowskim. 

Projekt „Platforma współ-
pracy na rzecz zrównoważone-
go rozwoju rejonu Puszczy Bia-
łowieskiej” zaowocował wieloma 
przedsięwzięciami, angażującymi 
szereg różnorodnych instytucji – Mi-
nisterstwo Środowiska, Regional-
ną Dyrekcję Ochrony Środowiska, 
BPN, samorządy, nadleśnictwa, 
stowarzyszenia i fundacje, których 
przedstawiciele współdecydowali 
o zakresie realizacji projektu uczest-
nicząc w pracach Rady Programo-
wej. Projekt angażował nie tylko 
instytucje ale również społeczność 
lokalną - wszyscy  mieli możliwość 
udziału w pracach nad wytycze-
niem kierunków rozwoju regionu 
przy uwzględnieniu zachowania 
wartości przyrodniczych Puszczy 
Białowieskiej. Cele strategiczne 
rozwoju Powiatu Hajnowskiego 
zostały sprecyzowane w dokumen-
cie „Strategia zrównoważonego 
rozwoju powiatu hajnowskiego na 
lata 2015-2020”, który powstawał 
metodą konsultacji społecznych, 
podczas których każdy mieszkaniec 
mógł przedstawić swoje stanowi-
sko dotyczące przyszłego rozwoju 
regionu. Spotkania konsultacyjne 
nie były jedyną płaszczyzną rozmów 

Zakończyła się realizacja projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej”

– odbyło się 10 spotkań Platformy 
Dialogu i Współpracy, w trakcie któ-
rych przedstawiciele samorządów, 
stowarzyszeń, instytucji, przedsię-
biorcy oraz mieszkańcy wspólnie 
zastanawiali się nad kierunkiem 
rozwoju powiatu, dzielili się swoimi 
wątpliwościami oraz oczekiwania-
mi. Wnioski ze spotkań zostały rów-
nież uwzględnione w dokumencie 
strategii, która będzie tematem naj-
bliższej sesji Rady Powiatu Hajnow-
skiego. Efektem projektu są również 
dokumenty, które mają wspierać 
przedstawicieli władz w podejmo-
waniu decyzji istotnych dla rozwoju 
regionu, tj. „Analiza dostępności 
komunikacyjnej regionu Puszczy 
Białowieskiej”, „Analiza zapotrzebo-
wania, potencjału i wykorzystywa-
nia surowców w regionie”, „Oferta 
inwestycyjna i sposoby jej promocji”, 
„Waloryzacja przyrodnicza i kultu-
rowa gmin powiatu hajnowskiego”, 
„Strategia zarządzania i promocji 
turystyki regionu Puszczy Białowie-
skiej wraz z opracowaniem dwóch 
produktów turystycznych regionu”. 
W/w opracowania zostały przekaza-
ne gminom powiatu hajnowskiego – 
to solidna podstawa do planowania 
działań proinwestycyjnych. 

W ramach projektu przepro-
wadzono ponadto szkolenia obej-
mujące tematykę: możliwości wy-
korzystania alternatywnych źródeł 
energii, planów zagospodarowania 
przestrzennego, przedsiębiorczości 
- tworzenie, promocja lokalnych 
produktów, prowadzenia i finan-
sowania działalności gospodarczej 
(rolnicza, hodowlana, rybacka itp.) 
z uwzględnieniem ochrony przyrody, 
szkolenia skierowane do miesz-
kańców z zakresu podnoszenia 
atrakcyjności świadczonych usług 
turystycznych, w tym także dla roz-
poczynających działalność w tury-
styce oraz dla kwaterodawców jako 
dostawców usług ekoturystycznych 
z zakresu promocji walorów przy-
rodniczych i kulturowych regionu. 

Na tym nie koniec – prze-
prowadzono również spotkania 
z mieszkańcami w świetlicach wiej-
skich we wszystkich gminach po-
wiatu hajnowskiego, podczas któ-
rych poruszano zagadnienia zwią-
zane z potrzebami i oczekiwaniami 
mieszkańców względem kierunków 
rozwoju regionu oraz wyjaśnia-
no potrzebę dążeń do zachowania 
wartości przyrodniczych regionu. 
Dla przedstawicieli jednostek sa-
morządowych i radnych z gmin po-
wiatu hajnowskiego zorganizowano 
z kolei wizyty studyjne do Białowie-
skiego Parku Narodowego, podczas 
których uczestnicy poznali program 
ochrony parku, poszerzyli wiedzę 
na temat roli martwego drewna 
w ekosystemie leśnym i specyfiki 
rezerwatu ścisłego.

Poza działaniami strategicz-
nymi, zainicjowano szereg działań 
z zakresu edukacji przyrodniczej, 
promocji regionu i współpracy kra-
jowej i międzynarodowej. W okresie 
maj-październik 2014 oraz w maju 
br. odbyły się zajęcia terenowe 
z edukacji ekologicznej na terenie 
Puszczy Białowieskiej skierowane 
do dzieci i młodzieży szkół z tere-
nu powiatu hajnowskiego. Udział 
w nich wzięło blisko 700 osób. 
Podczas warsztatów uczniowie pod 
okiem Wojciecha Antczaka z Ośrod-
ka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” 
w Białowieży mieli okazję poznać 
Puszczę Białowieską – obiekt Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Zaję-
cia w terenie umożliwiły poznanie 
flory i fauny Puszczy Białowieskiej, 
funkcji i roli lasu w życiu człowieka 
oraz zwierząt, zagrożeń dla tere-
nów przyrodniczych, oddziaływania 
człowieka na przyrodę i przyrody na 
człowieka. Ponadto każdej ze szkół 
uczestniczących w zajęciach tereno-
wych zostały przekazane materiały 
dydaktyczne pomocne przy prowa-
dzeniu lekcji przyrody –  foliogramy, 
zeszyty i plansze edukacyjne, „tropy 
zwierząt”, książki, mikroskopy oraz 

pomoce audiowizualne. Młodzież 
ze szkół średnich  podczas wyjazdu 
studyjnego do gospodarstw agrotu-
rystycznych poznała zasady prowa-
dzenia działalności agroturystycznej 
oraz zalety wzajemnej współpracy 
między gospodarstwami.

W ramach projektu zreali-
zowano również szereg przedsię-
wzięć z zakresu promocji regionu. 
Do bogatej palety działań zaliczyć 
można m.in. dodruk materiałów 
promocyjnych, druk wydawnictwa 
książkowego dla dzieci i młodzieży 
„Poradnik młodego miłośnika pusz-
czy” (publikacje dostępne na stronie 
powiatu – w zakładce „Publikacje 
starostwa”), przygotowanie spotu 
i filmu promującego region (do 
wglądu na stronie www- zakładka 
–Publikacje Starostwa), uruchomie-
nie komunikatora SISMS, a także 
udział w eventach oraz targach 
turystycznych na terenie całego 
kraju w 2014 r. – m.in. w Poznaniu, 
Krakowie, Warszawie, Lublinie, 
Ciechanowcu. W każdym z miast 
oferta regionu Puszczy Białowie-
skiej –  atrakcji turystycznych i bazy 
towarzyszącej cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Ponadto zorga-
nizowano szereg imprez skierowa-
nych do mieszkańców i turystów 
– Święto Miodobrania w Białowieży 
(31.08.2013 r.), Maraton Rodzinny 
w Hajnówce (14.09.2013 r.), Piknik 
„Rodzinne spotkania z ekologią” 
w Gminie Narewka (23.08.2014 
r.) oraz Puchar Polski Nordic Wal-
king w Hajnówce (06.09.2014 r. 
i 12.09.2015 r.). 

W zakresie współpracy kra-
jowej i międzynarodowej nawiązano 
współpracę z innymi obszarami 

Powiat Hajnowski od 13. lat 
aktywnie współpracuje z partnerami 
z Białorusi – rejonami Kamieniec-
kim, Prużańskim i  Świsłockim. 29 
sierpnia br. na zaproszenie Rejo-
nowego Komitetu Wykonawczego 
w Świsłoczy delegacja powiatu haj-
nowskiego w składzie: Starosta Haj-
nowski Mirosław Romaniuk, Wójt 
Gminy Czeremcha Michał Wróblew-
ski, przedstawiciel SP ZOZ w Haj-
nówce Irena Trofimiuk, pracownicy 
starostwa: Danuta Rola i Agnieszka 
Łapińska – Chomicka, uczestniczyła 
w Świsłockim Kiermaszu. W przed-
sięwzięciu wzięli również udział 
rękodzielnicy z powiatu hajnowskie-
go: pani Tamara Kierdelewicz zapre-
zentowała filcową biżuterię, wyroby 
z drewna i ekologiczne mydełka 
z dodatkiem koziego mleka, pani 
Anna Charytoniuk – ozdoby z suta-
szu, Małgorzata Krawczyk – hafto-
wane obrusy i podlaskie madonny, 
zaś pani Helena Rejent – figurki 

Powiat hajnowski na Świsłockim Kiermaszu
z gliny. Na stoisku promującym ofer-
tę regionu Puszczy Białowieskiej nie 
zabrakło również folderów i ulotek 
prezentujących atrakcje turystyczne 
z powiatu hajnowskiego. Zarówno 

materiały jak i piękne rękodzieło 
cieszyło się dużym zainteresowa-
niem wśród odwiedzających stoisko. 
Udział w Kiermaszu był doskonałą 

cennymi przyrodniczo w Europie 
- w październiku 2013 r. odbyła 
się wizyta do Parku Narodowego 
„Ujście Warty”, zaś na przełomie 
września i października 2014r. miał 
miejsce wyjazd studyjny do Par-
ku Narodowego des Cevennes we 
Francji. Celem wizyt studyjnych 
było poszerzenie wiedzy na temat 
zasad funkcjonowania parków na-
rodowych i rezerwatów biosfery, 
wymiana doświadczeń odnośnie 
rozwiązywania problemów na styku 
człowiek - przyroda, przekazywanie 
dobrych, sprawdzonych praktyk 
oraz poznanie sposobów rozwiązy-
wania podobnych problemów spo-
łecznych wynikających z położenia 
w pobliżu obszarów chronionych. 

Dwuipółletni projekt do-
biegł końca – 23 września w Hotelu 
Białowieski*** w Białowieży odbyła 
się konferencja podsumowująca 
(więcej na stronie starostwa www.
powiat.hajnowka.pl). Wielość inicja-
tyw, kilkadziesiąt spotkań, tysiące 
rozmów – bogactwo pomysłów, 
przedsięwzięć, kontaktów i do-
świadczeń nagromadzonych w ciągu 
dwóch lat nie da się podsumować 
w jednej prezentacji. Działania pod-
jęte w ramach projektu pozwoliły 
wypracować kierunek rozwoju re-
gionu przy zaangażowaniu spo-
łeczności lokalnej oraz przyczyniły 
się do wzrostu świadomości ekolo-
gicznej lokalnego społeczeństwa. 
Bo Puszcza Białowieska nie jest 
siłą spowalniającą rozwój regionu 
– to jeden z jego głównych atutów, 
którego My Mieszkańcy powinniśmy 
być świadomi.  Więcej o projekcie na 
stronie www.puszczailudzie.pl.

Katarzyna Nikołajuk

okazją nie tylko do promocji regionu, 
ale również zacieśnienia przyjaznych 
więzi z białoruskimi partnerami 
oraz zawarcia nowych kontaktów – 
w przedsięwzięciu udział wzięli rów-

nież przedstawiciele Litwy i Łotwy.  
Przygraniczne położenie powiatu 
hajnowskiego sprzyja zacieśnianiu 
relacji z białoruskimi partnerami. 

Potwierdzeniem tego jest wielość 
projektów, wspólnie zrealizowanych 
przez powiat hajnowski w ramach 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 
- 2013. Dobrosąsiedzka współpraca 
pozwala na stwierdzenie, że łączy 
nas nie tylko Puszcza Białowieska, 
ale również historia i kultura. Jestem 
przekonany, że ta owocna współpra-
ca znajdzie swoje odzwierciedlenie 
w nowej perspektywie programowa-
nia na lata 2014 - 2020. Pozytywne 
rozmowy z innymi delegacjami, bio-
rących udział w Kiermaszu pozwa-
lają wierzyć w ich dalszą i pomyślną  
kontynuację – mówi Starosta Haj-
nowski Mirosław Romaniuk.

 Wizyta przebiegała w bar-
dzo przyjaznej atmosferze, delegacja 
powiatu hajnowskiego opuszczała 
Rejon Świsłocki z mocnym posta-
nowieniem kontynuowania współ-
pracy.

Katarzyna Nikołajuk

OPŁATA 
ZA ODPADY 
KOMUNALNE 

- 10 PAŹDZIERNIKA 
UPŁYWA TERMIN 
PŁATNOŚCI ZA III 

KWARTAŁ!
Mieszkańców, którzy nie 

dokonali wpłaty - prosimy o ure-
gulowanie zobowiązania.

O p ł a t y  n a l e ż y  w n o -
s i ć  b e z  we z w a n i a  ( f a k t u -
ry VAT nie są wystawiane).  
Po upływie tego terminu nalicza-
ne będą odsetki podatkowe.

Opłaty za odbiór odpa-
dów komunalnych można wnosić:

w kasie Urzędu Miasta 
Hajnówkaprzelewem na rachu-
nek bankowy Urzędu Miasta Haj-
nówka: 46 1020 1332 0000 1602 
0276 4058 do zarządcy bloku 
w budynkach wielolokalowych.

Urząd Miasta Hajnówka
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W dniu 30.08. 2015 r dużą 
skutecznością oraz dobrą grą popi-
sali się hajnowianie, którzy pokonali 
u siebie rywala zza miedzy Bielsk 
Podlaski w ramach podlaskiej ligi 
trampkarzy.

Gospodarze jako pierwsi za-
atakowali i już w 4 minucie cieszyli 
się z prowadzenia dzięki celnemu 
strzałowi Jakuba Bowtruczuka. Od 
tego momentu zespół hajnowski 
zaczął grać pewniej i swobodniej, 
strzelając do przerwy jeszcze dwa 
gole. Obraz gry w drugiej odsłonie 
spotkania nie uległ zmianie. Druży-
na OSiR–u atakowała non stop nie 
dając pograć zbyt wiele przyjezd-
nym. Cały zespół Ośrodka Sportu 
Rekreacji zasłużył na słowa uznania 
za zaangażowanie na boisku, grę 
zespołową i determinacje do ostat-

niego gwizdka sędziego.
Trampkarze grupa 4: 

OSiR Hajnówka – MOSiR Bielsk 
Podlaski 11:0 (3:0)

Bramki dla Ośrodka zdo-
byli. Jakub Bołtruczuk 4’,8’,30’, 

Za nami XVIII sezon spotkań 
z muzyką organową w Hajnówce. 
W kościele pod wezwaniem pod-
wyższenia Krzyża Świętego wystą-
pili wyśmienici muzycy i śpiewacy. 

Podczas ostatniego kon-
certu, przed niezwykle licznie zgro-
madzoną  publicznością, wystąpił 
David Troiano z USA-  organista, 
jak okazało się podczas bisów, 
również wspaniały śpiewak (tenor).  
Hajnowską perełką, na którą wielu 
czekało był Michał Skiepko – tenor 
z Warszawy, który śpiewał przy 
akompaniamencie  Leszka Gorec-
kiego (Warszawa).

Tradycyjnie hajnowskie 
koncerty otworzył Dyrektor i Koor-
dynator Podlaskich Koncertów Jó-
zef Kotowicz z Białegostoku. Mu-
zyków przedstawił Ks. kan. Józef 
Poskrobko - gospodarz kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

-„Wszystko co piękne trwa 
krótko i nasza XVIII edycja PODLA-
SKICH KONCERTÓW MUZYKI ORGA-
NOWEJ I KAMERALNEJ HAJNÓWKA 
2015 dobiegła końca” – podsumował 
na zakończenie ks. kan. Józef Po-
skrobko. - Pozwólcie Państwo,  że 
podziękuję również tym, którzy mu-
sieli włożyć wiele wysiłku, aby nasze 
Koncerty mogły dojść w tym sezonie 
do skutku. Osobą, która czuwała 
nad stroną administracyjną jest pani 
Maria Krzyczkowska, wiceprezes 
i sekretarz naszej Hajnowskiej Fun-
dacji oraz członkowie tejże fundacji. 

IV koncert w ramach XVIII edycji Koncertów Muzyki 
Organowej i Kameralnej Hajnówka 2015

Dziękuję za owoc-
ną współpracę 
również Dyrek-
torowi i zarazem 
Koordynatorowi 
Podlaskich Kon-
certów Muzyki Or-
ganowej i Kame-
ralnej panu Józe-
fowi Kotowiczowi 
z Białegostoku. 
W sposób szcze-
gólny dziękuję na-
szym sponsorom, 

mianowicie  Urzędowi Miasta Haj-
nówki na ręce pana 
Burmistrza Jerzego 
Siraka, a także Staro-
stwu Powiatowemu 
w Hajnówce na ręce 
pana Starosty Miro-
sława Romaniuka.

Za wspaniałą 
organizację, w imie-
niu wszystkich słu-
chaczy podziękował 
również Burmistrz 
Miasta Hajnówka. 
Podkreślając, iż do-
łoży wszelkich sta-
rań do kontynuacji 
tego wspaniałego dzieła. 

Na zakończenie XVIII edy-
cji Koncertów Muzyki Organowej 
i Kameralnej Hajnówka 2015 pu-
bliczność zebrana w kościele miała 

okazję usłyszeć jakże wyjątkowy 
duet. Podczas bisowego wykonania 
Panis Angelicus, w duet z Michałem 
Skiepko, wszedł David Troiano, rów-
nież śpiewający tenorem.  - „Prośba 
do  Boga o chleb” jest przepięknym 
utworem. Nic dziwnego, że mój 
towarzysz wykorzystał chwilę, by 
wspólnie ze mną zaśpiewać. Było to 
nasze pierwsze wspólne śpiewanie, 
ale być może nie ostatnie – chwali 
się Michał Skiepko.  - David Troiano, 
to wspaniały organista i śpiewak, 
tak jak ja uwielbia muzykę i z przy-
jemnością przyjmuje zaproszenia na 

koncerty, szczególnie w tak cudow-
nym miejscu, jak Hajnówka. Mam 
nadzieję, że będziemy mieli jeszcze 
okazję wspólnie wystąpić.

Emilia Rynkowska

Program Aktywny Samorząd – 
w trosce o osoby niepełnosprawne

zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych tj. wparcie osób niepełno-
sprawnych, a także wydawanie 
orzeczeń o niepełnosprawności, 
bowiem przy Centrum funkcjonuje 
Powiatowy Zespół do Spraw Orze-
kania o Niepełnosprawności. W celu 
spójności działań na rzecz wspar-
cia osób niepełnosprawnych Rada 
Powiatu Hajnowskiego uchwaliła 
„Program działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w powiecie haj-
nowskim na lata 2008 – 2015”. Więk-
szość z postawionych celów została 
zrealizowana, dzięki skutecznemu 
wykorzystaniu środków z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – głównego 
instrumentu samorządu powiato-
wego w pomocy osobom niepełno-
sprawnym. W ramach wykorzysta-
nia funduszy PFRON tylko w latach 
2013 i 2014 wsparcie otrzymało 
650 osób. Oznacza to wydanie setek 
tysięcy złotych, wypełnianie wielu 
dokumentów, czasochłonne proce-
dury administracyjne w celu wspar-
cia osób potrzebujących. Środki 
te wykorzystano m.in. na zwrot 
kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osób niepełnosprawnych, do-
finansowanie zakupu sprzętu reha-
bilitacyjnego, przedmiotów ortope-
dycznych, środków pomocniczych, 
dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opieku-
nów w turnusach rehabilitacyjnych, 
dofinansowanie imprez sportowych 
i kulturalnych, słowem– podjęto 
przedsięwzięcia ułatwiające nie-
pełnosprawnemu funkcjonowanie 
w życiu codziennym. By zwiększyć 
pulę pozyskiwanych funduszy od 
2013r. powiat hajnowski przystąpił 
do realizacji pilotażowego progra-
mu „Aktywny Samorząd”. Intencją 
programu jest przygotowanie osób 
z zaburzeniami ruchu i percepcji 
wzrokowej do pełnienia różnych ról 
społecznych poprzez umożliwienie 
im włączenia się do społeczeństwa 
informacyjnego, aktywizację spo-
łeczną, zawodową oraz wsparcie 
w utrzymaniu zatrudnienia poprzez 
likwidację lub ograniczenie barier 
w poruszaniu się oraz barier trans-
portowych, a także poprawę szans 
na rywalizację o zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy za pomocą 
podwyższania kwalifikacji. Cele 
te są osiągane poprzez realizację 
konkretnych działań, wyszczegól-
nionych w programie uszeregowa-
nych w dwóch modułach – I dotyczy 
likwidacji barier utrudniających 
rehabilitację społeczną i zawodową, 
z kolei w ramach II modułu osobom 
niepełnoprawnym świadczona jest 
pomoc w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym.

Dzięki wdrożeniu progra-
mu osoby niepełnosprawne dotąd 
otrzymały wsparcie m.in. w postaci 
pomocy w uzyskaniu prawa jazdy 
kategorii B, zakupu sprzętu elek-

tronicznego lub jego elementów, 
dofinansowania szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w ramach pro-
gramu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania, dofinansowania 
zakupu sprzętu ułatwiającego po-
ruszanie się (m.in. wózków elek-
trycznych oraz protez kończyn) 
oraz w zakresie utrzymania jego 
sprawności technicznej, a także 
pomoc w uzyskaniu wykształcenia 
na poziomie wyższym (opłata za 
czesne) – w sumie od 2013r. w ra-
mach programu Aktywny Samorząd 
wsparcie uzyskało 120 osób na 
kwotę ok. 400 tys. zł.

Środki, które wydatkuje 
PCPR w ramach programu Aktywny 
Samorząd ustalane są przez Zarząd 
PFRON (Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych); są rozdzielane na powiaty wg 
określonych kryteriów (pod uwagę 
brane są dane dot. liczby mieszkań-
ców, liczby osób niepełnosprawnych 
powiecie itp.). Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie nie ma wpływu 
na ilość środków w danym roku. 
A te w 2015r. zostały zmniejszone. 
Ze względu na ograniczone środki, 
jakimi dysponuje Zarząd PFRON 
wstrzymane zostało dofinanso-
wanie m.in. do zakupu i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu, zakupu wózka inwa-
lidzkiego o napędzie elektrycznym 
oraz sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramo-
wania.

Ale jest też dobra wiado-
mość – pomoc w dalszym ciągu 
mogą uzyskać niepełnosprawni 
młodzi ludzie, którzy zdecydowali 
się na naukę na studiach. Aktual-
nie trwa nabór wniosków, termin 
upływa 10 października. Zachęcamy 
nie tylko studentów ale wszystkie 
osoby z orzeczoną niepełnospraw-
nością do kontaktu z PCPR, gdzie 
bezpośrednio uzyskają informację 
o formach wsparcia. Pracownicy 
instytucji służą pomocą merytorycz-
ną, pomagają także w wypełnieniu 
odpowiednich formularzy. Warto 
przyjść i zapytać, zwłaszcza że do 
dnia 31.08.2015r. w ramach pro-
gramu Aktywny Samorząd istnieje 
możliwość składania wniosków 
o dofinansowanie kosztów uzyska-
nia prawa jazdy kategorii B,  dofi-
nansowanie lub refundacja kosztów 
utrzymania sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego 
oraz dofinansowanie zakupu protezy 
kończyny.

Kontakt z PCPR:
ul. Piłsudskiego 10A,   tel. 

856823642, 856825983; mail: pcpr@
powiat.hajnowka.pl

Cieszy fakt, że pomimo na-
potykanych trudności samorząd 
powiatowy dba o stworzenie warun-
ków do rozwoju osobom niepełno-
sprawnym.

Katarzyna Nikołajuk

Cd. ze str. 1

Hajnowscy trampkarze pokonali MOSiR Bielsk
Daniel Kozaczuk 40’,49’,65’, Jakub 
Owłasiuk 67’69’, Karol Rogoziński 
45’, Piotr Daniszewski 55’, Bartek 
Olszewski 68’,

Marek Hanula
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