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Motto dnia:
Jakże się cieszę, 

że żyję na świecie, 
w którym istnieje 

październik! Jakież 
to byłoby okropne, 

gdyby natychmiast po 
wrześniu następował 

listopad!

26 września grupa „Good-
boys” zorganizowała  zakończenie 
sezonu motocyklowego pod hasłem 
„Synchro Off”. Na imprezę na parking  
przed kościołem Miłosierdzia Bożego 
przyjechali użytkownicy i miłośnicy 
„jednośladów”, aby w kościele podzię-
kować za udany  sezon „SYNCHRO 
ON” 2015 w diecezji drohiczyńskiej 
i w północno - wschodniej Polsce. Im-
preza zgromadziła 500 maszyn i licz-
ne grono  miłośników jednośladów. 
W imprezie uczestniczył burmistrz 
miasta Jarosław Borowski.

Na imprezę przyjechali z róż-
nych stron Polski. Z obrębu ponad 
200 km. Po dokonaniu rejestracji był 
czas na kawę, rozmowy. 

Eucharystię w intencji  moto-
cyklistów oraz tych, którzy zginęli na 

L.M.Montgomery
 „Ania z Zielonego Wzgórza”

Uroczyste 
zakończenie  sezonu 

motocyklowego 
„SYNCHRO ON” 2015 
w Bielsku Podlaskim

Cd. str. 2

Policjanci poszukują 
zaginionej 54-latki

 Policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Bielsku Podla-
skim szukają zaginionej 54-letniej 
bielszczanki.

Kobieta wyszła z miejsca 
zamieszkania w dniu 8 października 
2015 roku i do chwili obecnej nie 
nawiązała kontaktu z rodziną.

Cd. str. 7
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 Zaprezentowaliśmy na te-
gorocznej wystawie wiele nowych 
rozwiązań, które opracowaliśmy we 
współpracy z rolnikami oraz kilka 
zupełnych nowości w naszej ofercie 
- przede wszystkim oferta pługów 
jak i nowe oblicze pras belujących 
z osłonami z tworzywa. Sprzęt jak 
i rozwiązania techniczne wzbudziły 
wiele pozytywnych opinii wśród 
odbiorców oraz pozwoliły nam na 
pozytywne spojrzenie w przyszłość. 
Jesteśmy zadowoleni z tegorocznej 
edycji ponieważ udało nam się po 
raz kolejny pozostać w dialogu z na-
szymi odbiorcami oraz zadowolić ich 
rozszerzeniem oferty o niezbędne 
maszyny.

To podstawowe wersje płu-
gów w naszej ofercie. Oczywiście 
jest ich o wiele więcej w różnych 
konfiguracjach.

Pług zagonowy 3 skibowy  
zawieszany z zabezpieczeniem reso-
rowym U034 - 16.000 zł.

Prasa łańuchowa Z587 - 
46.000zł. 

Prasa 18-to walcowa Z562-
40 - 51.000zł

VI Międzynarodowa Wystawa Rolnicza - Agro Show Bednary 2015

 Twoje maszyny rolnicze!

Pługi do orki
obrotowe i zagonowe

Wydanie I, 2015

www.metalfach.com.pl

Wyposażenie standardowe:
- elektroniczny panel sterowania
- wskaźnik ciśnienia zwijania na panelu sterowania
- wygodna stopka podporowa z opcją 
  trybu roboczego i postoju

Wyposażenie opcjonalne:
- system obwiązywania siatką - 3.600 PLN

Prasa belująca 
stałokomorowa Z587-00

Dane techniczne:
Długość / Szerokość / Wysokość 3550 / 2510 / 2100 mm
Masa prasy (z podbieraczem) 2400 kg
Wymiary zwiniętej beli (średnica/szerokość) 1200 / 1200 mm
Masa beli 100-600 kg
Wydajność 20-35
Komora prasująca stała
Gęstość beli zmienna
Zapotrzebowanie mocy 37/50 kW/KM
Prędkość transportowa 20 km/h
Ogumienie 400/60-15,5 14PR
Cena netto 42.000 PLN

JUŻ W SPRZEDAŻY 2015 ! 
BĄDŹ JEDNYM Z UŻYTKOWNIKÓW NOWEJ PRASY BELUJĄCEJ Z587-00!

WYTRZYMAŁA OSŁONA KOMPOZYTOWA

PRASA
ŁAŃCUCHOWA

Pług obrotowy 4-ro skibowy z zabezpieczeniem śrubowym U061 - 49.500.

Prasa belująca stałokomorowa Z587-00   42.000 PLN

Uroczyste zakończenie sezonu motocyklowego 
„SYNCHRO ON” 2015 w Bielsku Podlaskim

drogach  odprawił wraz z ks. Wojcie-
chem ks. Janusz Szymański.

 Zgromadzonych powitał ks. 
Dariusz Kujawa, proboszcz parafii Mi-
łosierdzia Bożego, który przypomniał, 
że za sprawą ks. Janusza Szymań-
skiego, współorganizatora spotkań, 
byłego wikariusza parafii, od 2007 
r. wiosną i jesienią, gromadzą się tu 
motocykliści. W homilii ks. Szymański 
mówił o Eucharystii. Przypomniał, 
że jest ona źródłem wielu łask, spo-
tkaniem z Bogiem. Jest też znakiem  
jednoczącym  nas wszystkich, na 
wspólnych wyprawach. A było ich 
wiele, w tym pielgrzymka motorowa 
do  Częstochowy, Kodnia i Wilna, 
doskonalenie jazdy motocyklowej 
zorganizowane wraz Wojewódzką 
Komendą Policji w Białymstoku. Wie-
lu z nich przejechało w sezonie ponda  
trzy tysiące km.    

Po paradzie był czas na po-
kaz umiejętności  Dawida Dutkiewi-
cza z Warszawy, który mimo awarii 
przedniego koła  prezentował swoje 
umiejętności. Dobrze radził sobie na 

skuterze bielszczanin Przemek. Odby-
ły się też konkursy oraz oświadczyny 
motocyklisty Patryka z Bielska Pod-
laskiego. Imprezę poprowadził Marian 
Dąbrowski,  który przybliżył charak-
terystykę jednośladów. Można było 

nabyć koszulkę  z nadrukiem grupy 
„Goodboys”. Podobnie jak w maju, 
podczas imprezy kontynuowano akcję 
zbierania pieniędzy na leczenie małe-
go Maksa.  Bielska grupa „Goodboys” 
liczy ponad 30 aktywnie działających 
członków.       

Tadeusz Szereszewski

Cd. ze str. 1

Jesienią  kończy  się  sezon  
na  zbieranie  ziół  leczniczych.  
Obecnie   punkty  skiupu  „Runo”  
Spółki  z  o. o.  w  Hajnówce  przyj-
miują  spore  ilości  suszonych  
korzeni  pięciornika,  kobylaka  i  
wężownika  oraz  kory  dębu.  Po  
pierwszych  przymrozkach  roz-
pocznie  się  skup  liści  brusznicy.

Pomimo  tegorocznej  let-
niej  suszy  zbiory   ziół   można  
zaliczyć  do  udanych.  Zbierać  zioła  
na  ugorach  i  łąkach   oraz  w  
lasach  chodziły   przeważnie   ko-
biety  w   średnim  i   starszym  
wieku.   Opłacało  się  im  zbierać  
m.  in.  korzenie  pięciornika.  Sku-
powano  je  płacąc  15  złotych  
za  kilogram.  Za  liście  pokrzywy  
płacono  7  zł  za  kilogram.  Zbyt  
mało  płacono  za  korę  wierzby  
białej   (1  zł)  i  wierzby  purpurowej   
(2,50  zł).  A  ma   ona  niebagatelną  
leczniczą  moc  -  może  zastąpić  
aspirynę.  Napar  z  kory  wierzby   
ma  działanie  przeciwbólowe,  
przeciwgorączkowe  i  przeciwza-
palne. 

 Pokrzywa  zwyczajna  ma  
zastosowanie  w  leczeniu  bólów  
reumatycznych  i  w  przypad-
ku  kataru  siennego.  Zalecana  
jest   równiez  w  stanach  zapalnych  
dróg  moczowych  i  anemii  oraz  w  
leczeniu  trudno  gojących  się  ran.  

Napar  z  owoców  dzikiej  
róży   stosuje  się  w  leczeniu   prze-
ziębienia,  w  celu  wzmocnienia  
odporności  organizmu,  a  także  
przy  niedoborach  witamin.

Jesienią  często  dopadają  
nas  przeziębienia.  Można   leczyć  
się  używając  naparu  z  suszonych  
malin,  kwiatu   lipy  lub  bzu  czar-
nego.  Takie napary  działają  prze-
ciwgorączkowo  i  napotnie.  Napar  
z  liści  podbiału   pomaga  w  walce  
z  kaszlem.

Jan  Ciełuszecki

 Skup  ziół  
po  sezonie

26 września działkowcy obchodzili swój dzień. Spotkanie było 
okazją do licznych podziękowań, w tym za pomoc w organizowaniu 
festiwalu „Pelargonia 2015”. Spotkanie uświetnił Zespół „Kuranty”.

W spotkaniu uczestniczył  burmistrz Jarosław Borow-
ski,  Małgorzata Bil-Jaruzelska, dyrektor Bielskiego Domu Kultury 
wraz z mężem. Osoby zaangażowane w sprawę ogrodów działkowych 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Po prze-
mówieniach prezesa Mikołaja Tarasewicza, burmistrza Jarosława 
Borowskiego, gości wystąpił zespół „Kuranty” pod dyrekcją Aliny 
Niegierewicz. Wiązanka pieśni nastrajała  do refleksji, zamyśleń, do-
dawała też zachęty do wspólnego działania  na rzecz naszej małej 
ojczyzny.

W spotkaniach z działkowcami uczestniczą członkowie „Sto-
warzyszenia Osób Niepełnosprawnych Szansa” w Bielsku Podlaskim. 
Jak zawsze i tym razem „Szansa” oferowała swoją usługę w zakresie 
pomiaru poziomu  cukru oraz pomiaru ciśnienia. 

- Na działkach, przy muzyce, biorąc udział w konkursach 
można dobrze spędzić czas – wspomina  Antoni Klepacki. – Nie tak 
dawno  podczas integracyjnego spotkania wystąpił zespół  „Małan-
ka”.                                                                                                            (Szet)

„Kuranty u „Działkowców”

3 października dwudziestą 
trzecią rocznicę powstania świętował 
bielski Klub Abstynenta „Promień”. 
Członkowie i przyjaciele klubu spotkali 
się w sobotę 3 października w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława 
Wysockiego, by wspólnie obchodzić  ten 
jubileusz. Wcześniej jednak modlili się 
w kościele Miłosierdzia Bożego w Biel-
sku  Podlaskim, gdzie proboszcz Dariusz 
Kujawa odprawił Mszę św.

Spotkanie rocznicowe w szkole 
otworzył Aleksy Nikitiuk, Prezes Biel-

Obchody 23 rocznicy Klubu Abstynenta „Promień” w Bielsku Podlaskim
sko-Podlaskiego Stowarzyszenia Abs-
tynentów Klubu Abstynenta „Promień”. 
Powitał gości i członów stowarzyszeń 
przybyłych z różnych stron wojewódz-
twa podlaskiego i lubelskiego. Przywitał 
burmistrza miasta Jarosława Borow-
skiego.

- Każdy z nas wie, ile w życiu 
przecierpiał. Jak się czuł, gdy pił, a jak 
się czuje teraz – mówił  prezes Nikitiuk. 

Następnie głos zabrali goście, 
w tym burmistrz Jarosław Borowski, 
który podkreślił, że  „Promień” jest 

jedną z najdłużej działających w Bielsku 
organizacji pozarządowych. Z okazji 
jubileuszu przekazał stowarzyszeniu 
w prezencie od miasta tablicę służącą do 
prowadzenia szkoleń i wykładów.

- Promień bardzo pomaga nam 
w naszej pracy. Uzupełnienie terapii 
o działanie w klubie daje jej lepszy efekt 
– mówiła psycholog Dorota Al Arab, 
Kierownik Poradni Terapii Uzależnień 
w Bielsku Podlaskim.

Stowarzyszenie jak zawsze 
może  liczyć na sponsorów, w tym 

największego, Urzędu Miasta Bielsk 
Podlaski.

- Mimo możliwości uczestni-
czenia w jubileuszu w klubie białostoc-
kim - wybrałem Bielsk Podlaski – mówił 
Andrzej z Białegostoku trwający 17 
w trzeźwości.

Wszyscy bawili się świetnie  
udowadniając, że alkohol nie jest roz-
wiązaniem na wszelkie zło. Przeciwnie,  
jak było w ich rodzinach pomnażał tylko 
problemy.  W czasie obchodzenia rocznic 
nie mogło zabraknąć „Mitingu”.        Szet
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Dlaczego Concordia?
- Nie mamy wpływu na po-

godę.  
- Nie mamy wpływu na 

skutki jakie za sobą niesie. 
- Mamy jednak wpływ na 

łagodzenie konsekwencji niechcia-
nych zdarzeń. 

Najskuteczniejszą metodą 
jest pomoc dla tych, którzy ucierpieli 
w wyniku kaprysów natury.

Jako ubezpieczyciel wyspe-
cjalizowany w ubezpieczeniach dla 
sektora agro pracujemy nad tym 
od wielu lat. Czerpiemy przy tym 
z doświadczenia naszych niemiec-
kich udziałowców. Należymy do jed-
nej wielkiej grupy profesjonalnych 
ubezpieczycieli upraw w Europie.

Już ponad 40 proc. rolników 
ubezpieczających swoje uprawy, 
zdecydowało się właśnie na nas. 
Obejmujemy ochroną ponad 1,1 mln 
ha upraw w Polsce. 

Ci, którzy nam zaufali wiedzą, że:

1)  jesteśmy ekspertem merytorycznym w segmencie agro – dzięki temu wiemy, co dla rolnika jest ważne 

2)  mamy sieć wysokiej klasy rzeczoznawców rolnych - dzięki temu rolnicy mają gwarancję solidnej likwidacji szkód  i uczciwej wypłaty należnego odszkodowania

3)  u nas to rolnicy-rolnikom likwidują szkody – dzięki temu rolnicy wiedzą, że jesteśmy dla nich godnym partnerem w dyskusji 

4)  zakres naszych ubezpieczeń jest szeroki – dzięki temu rolnicy zyskują komfort doboru optymalnego wariantu ochrony 

5)  zakres naszych ubezpieczeń jest dopasowany do realnych zagrożeń - dzięki temu rolnicy są bezpieczni i pewni jutra. 
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GMINA CZEREMCHA

ZŁOTE  GODY
W dniu 02.10.2015 r. osiem par mał-

żeńskich z gminy Czeremcha obchodziło 50 
rocznicę ślubu. Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Wójt Gminy 
Czeremcha Michał Wróblewski. Wręczone 
odznaczenia to wyraz wdzięczności za ich 

wytrwałość, wierność i miłość to także po-
dziękowania za ofiarną pracę  jaką włożyli 
w budowanie nie tylko swojej rodziny ale 
i naszej gminy. Były gratulacje i życzenia, 
kwiaty, pamiątkowe dyplomy, prezenty,  oraz 
tradycyjna lampka szampana.  (ap)

Dzieci i młodzież  , użytkow-
nicy   Orlika 2012 w Czeremsze  w nie-
dzielę  20 września 2015r. czynnie 
wspierali  ogólnopolska akcję  pn 
„Rodzinna Sztafeta im. Kamili Sko-
limowskiej”. Impreza organizowana 
jest przez Fundację Rozwoju Kultury 
Fizycznej wspólnie z Fundacją im. Ka-
mili Skolimowskiej i Ministerstwem 
Sportu i Turystyki, w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu.  Impreza 
miała na celu uczczenie pamięci 
wspaniałej polskiej lekkoatletki Ka-
mili  Skoilimowskiej.

Przy tej okazji  Animator  Or-
lika  w Czeremsze zapoznała  wszyst-
kich z  najważniejszymi osiągnięciami 
lekkoatletki Kamili Skolimowskiej ; 
1997r. Lublana: złoty medal mi-

strzostw Europy juniorów (63,48), 
1999r. Bydgoszcz: złoty medal mi-
strzostw świata juniorów (63,94), 
1999r.  Warszawa: rekord świata ju-
niorów (66,62), 
2000r.  Sydney: złoty medal olimpij-
ski, rekord świata juniorów (71,16), 
2001r.  rekord świata juniorów 
(71,71), 
Brisbane: zwycięstwo w Igrzyskach 
Dobrej Woli (70,31). 

Zorganizowana akcja  miała  
na celu  promowanie głownie  lek-
koatletyki, dziedziny sportu  w której 
ostatnio Polska okazała się świato-
wą potęgą. Animator  przypomniała 
warunki uczestnictwa w sztafecie. 
W praktyce był to bieg  po wytyczonej 
na orliku trasie.  Każdy z uczestników 

„Rodzinna Sztafeta im. Kamili Skolimowskiej„ 
na Orliku  w Czeremsze

mógł startować w sztafecie dowolną 
ilość razy.

Deszcz i niska temperatu-
ra nie przeszkodziły uczestnikom 
w dobrej zabawie. Imprezę rozpo-
częto od sztafety, później był bieg 
przez płotki. Jednak największą 
atrakcją  cieszył się „rzut młotem”! 

W imprezie wzięło udział 
45 osób, którzy pokonali 18 000 
metrów !

Impreza miła na celu  nie  
rywalizację lecz integrację a przede 
wszystkim zrobienie czegoś dla wła-
snego zdrowia. W naszej imprezie 
wszyscy  są zwycięzcami , więc każ-
dy uczestnik otrzymał  pamiątkowy 
dyplom i opaski silikonowe  na rękę. 

( IP)
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co współuczestnictwa razem z nami 
w różnych obszarach życia”.

Wschodni Szlak Rowerowy 
Green Velo to najbardziej spektakular-
ny projekt rowerowy, jaki do tej pory 
zrealizowano w Polsce. To niemal 2000 
km specjalnie wytyczonej trasy, którą 
od początku do końca przygotowano 
po to, aby dawała radość podróżowania 
i poznawania. Szlak wiedzie przez pięć 

województw wschodniej Polski (war-
mińsko-mazurskie, podlaskie, lubel-
skie, podkarpackie i świętokrzyskie). 
Wschodni szlak rowerowy biegnie przez 
pięć parków narodowych, kilkanaście 
krajobrazowych. Rowerzyści po drodze 
mogą zobaczyć czterysta zabytków.

tekst i fot. Jerzy Tokajuk
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2 października w Białymstoku 
dokonano symbolicznego otwarcia pra-
wie dwustukilometrowego fragmentu 
szlaku Green Velo. Impreza odbyła się 
przy powstającym u zbiegu ulic Świer-
kowej i Zwierzynieckiej Miejscu Obsługi 
Rowerów. Powstało tutaj „Miasteczko 
rowerowe” promujące Wschodni Szlak 
Rowerowy Green Velo.

 Symbolicznego otwarcia do-
konali Wicemarszałkowie Wojewódz-
twa Podlaskiego Anna Naszkiewicz 
i Maciej Żywno, poseł na Sejm RP 
Robert Tyszkiewicz i z-ca Prezydenta 
Białegostoku Rafał Rudnicki. Wśród 

gości byli m.in przedstawiciele samo-
rządów, parków krajobrazowych, Policji 
i ok. 150 rowerzystów, którzy tłumnie 
przybyli na otwarcie fragmentu rowero-
wej autostrady.

W programie znalazły się: rajd 
po fragmencie szlaku, liczne konkur-
sy. Największą  atrakcją imprezy był  
pokaz w wykonaniu Krystiana Herby –  
polskiego sportowca specjalizującego 
sie w trialu rowerowym. Herba zdobył 
popularność w telewizyjnym show 
Mam Talent w 2009 oraz zdobywając 
drapacze chmur – skacząc rowerem po 
schodach. 

Oragnizatorzy nie zapomnieli 
o poczęstunku dla uczestników a na 
koniec Wśród nich rozlosowano dwa 
„wypasione” rowery.

W imprezie wzięzły udział dwa 
tandemy z udziałem osób niepełno-
sprawnych. W ten sposób rowerzyści 
reprezentujący Podlaski Odział Pol-

skiego Związku Nie-
w i d o m y c h  i  K l u b 
„Eskapada” zainau-
gurowali akcję „TAN-
DEM - INTEGRACJA 
- REKREACJA”. Pre-
zes „Eskapady” - Zbi-
gniew Ostaszewski 
podkreśla:  „Dzięki 
naszej akcji uświa-
damiamy społeczeń-
stwu że żyjące pośród 
nas osoby niepełno-
sprawne potrzebują 
nie tyle wspólczucia, 

W jesienny poranek dzieci ze szkoły podstawowej odwiedziły filię biblio-
teczną w Szerszeniach. Uczestniczyły w zajęciach ,, Czytam sobie w bibliotece” 
.  Dzieci znalazły się w krainie fantazji do, której zabrała je książka R. Witka pt. 
„Walizka pana Hanumana.” To niezwykła historia o dziewczynce ,której udało się 
spełnić jedno z największych marzeń dzieciństwa - zostać czarodziejką. Książka 
jest o czarach i o tym, że fantazja ma większą siłę niż magia . Siedząc w bibliotece 
pod parasolami wysłuchały opowieści o dziewczynce, która w deszczowy dzień 
znajduj walizkę pod oknem swego domu. Dzieci uczestniczyły w zabawach inte-
gracyjnych i zajęciach plastycznych.

W jesienny poranek dzieci ze szkoły podstawowej odwiedziły filię biblio-
teczną w Szerszeniach. Uczestniczyły w zajęciach ,, Czytam sobie w bibliotece” 
.  Dzieci znalazły się w krainie fantazji do, której zabrała je książka R. Witka pt. 
„Walizka pana Hanumana.” To niezwykła historia o dziewczynce ,której udało się 
spełnić jedno z największych marzeń dzieciństwa - zostać czarodziejką. Książka 
jest o czarach i o tym, że fantazja ma większą siłę niż magia . Siedząc w bibliotece 
pod parasolami wysłuchały opowieści o dziewczynce, która w deszczowy dzień 
znajduj walizkę pod oknem swego domu. Dzieci uczestniczyły w zabawach inte-
gracyjnych i zajęciach plastycznych.                                  Portal UGm Siemiatycze

CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE W SZERSZENIACH
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Rogacze. Święto Narodzenia Bogurodzicy - 21 września 2015

- Jakie jest miejsce  Sej-
mu w systemie ustrojowym Pol-
ski?

Jarosław Matwiejuk  -  
Kluczowe. Jest to organ władzy 
ustawodawczej, który nie tylko 
uchwala ustawy, budżet państwa 
ale decyduje o tym kto tworzy rząd.

- Decyduje również o od-
powiedzialności polityków

- Tak jest. Stawia osoby 
sprawujące najważniejsze funkcje 
państwowe w stan oskarżenia przed 
Trybunałem Stanu i pozbawia sta-
nowisk w trybie votum nieufności

Czy może być rozwiąza-
ny?

- W dwóch przypadkach 
np. gdy nie powstanie rząd lub gdy 

Rozmowa z dr Jarosław 
Matwiejukiem, konstytucjonalistą  

z Wydziału Praw Uniwersytetu 
w Białymstoku

Sejm nie uchwali budżetu w ciągu 
4 miesięcy.

- Co jest najważniejsze 
gdy chodzi o posłów?

- Posłowie są  reprezentan-
tami Narodu. Powinni kierować się 
interesem państwa. Być znakomicie 
przygotowani. Najlepiej aby byli to 
prawnicy bo w Sejmie tworzy się 
prawo, które nas obowiązuje.

- Ma Pan już doświadcze-
nie parlamentarne. 

- Rzeczywiście, pełniłem 
w VI kadencji Sejmu funkcję wice-
przewodniczącego Komisji kon-
stytucyjnej i uchwaliliśmy wtedy 
przepis zakazujący przestępcom 
kandydowania do Sejmu i Senatu. 

- Czy Pan kandyduje 
w najbliższych wyborach do Sej-
mu? 

- Moja konstytucyjna spe-
cjalizacja została dostrzeżona 
i otrzymałem propozycję kandy-
dowania jako bezpartyjny ekspert 
z listy PSL-u. Propozycję przyjąłem 
i kandyduje do Sejmu.

 - Z ostatniego miejsca 
na liście. 

- Jako prawnik –konstytu-
cjonalista wiem, że liczą się oddane 
głosy na kandydata, a nie miejsce 
na liście

Dziękuję.
Rozmawiał: Waldemar Staszyński

- Każdy poseł specjali-
zuje się w jakiejś sferze życia,  
jakimi problemami zajmuje się 
Pan w pierwszej kolejności ?

- W mojej poselskiej dzia-
łalności zawsze zabiegałem o po-
prawę sytuacji materialnej, a także 
godne warunki życia dla wszyst-
kich  mieszkańców naszego wo-
jewództwa.

W pierwszym okresie, 
a jestem posłem z dużym sta-
żem, zależało mi na stworzeniu 
prawnych gwarancji swobodnego 
działania organizacji pozarządo-
wych, w szczególności kościołów 
i związków wyznaniowych. Pierw-
szą ustawą, nad którą pracowa-
łem, była ustawa o „ stosunku 
państwa do Kościoła Katolickie-
go”. Jej uchwalenie umożliwiło 
przyjęcie analogicznych rozwiązań 
w odniesieniu do innych istnieją-
cych w Polsce Kościołów. W na-
szym województwie, gdzie od wie-
ków zgodnie żyją ludzie różnych 
wyznań i narodowości, uchwalenie 
tych ustaw było szczególnie ocze-
kiwane. Zawsze zależało mi także 
na budowaniu dobrosąsiedzkich, 
wzajemnie korzystnych, stosun-
ków z naszymi wschodnimi sąsia-
dami: Białorusią, Rosją, Ukrainą.

- W publicznych wystą-
pieniach twierdzi Pan, że szan-
są Podlasia jest jego przygra-
niczne położenie. Wykorzystu-
jemy tę szansę?

- W niewielkim stopniu. 
Białoruś izolujemy, a stosunki 
z Rosją po kijowskim majdanie 
weszły w epokę lodowcową.

 - Po tym jak na Białoru-
si uwolniono więźniów politycz-
nych , mamy pewne ożywienie  
kontaktów. Co Pana zdaniem 
powinniśmy w naszych stosun-
kach z Białorusią czynić?

- Znamy ludową mądrość, 
że z sąsiadem trzeba żyć w zgo-
dzie. Zresetowałbym więc reali-
zowaną dziś politykę Partnerstwa 

Wschodniego i zamieniłbym ją 
w Politykę Dobrego Sąsiedztwa. 
W ubiegłym roku przyjeżdżający 
do nas Białorusini zakupili w skle-
pach naszego województwa towa-
ry za ponad 300 milionów dolarów. 
Podobną sumę wydali w rejo-
nie Terespola i Białej Podlaskiej. 
W naszym interesie jest, by ta 
bezpośrednia współpraca trwała 
i rozwijała się.

- Co więc powinniśmy 
zrobić?

- Bardzo ważnym krokiem 
byłoby wprowadzenie bezwizowe-
go ruchu w strefie przygranicznej. 
Potrzebne jest otwarcie nowych 
przejść granicznych i usprawnienie 
procesu wydawania polskich wiz .

- Polska zgodę na bez-
wizowy ruch wyraziła, Białoruś 
jak dotychczas nie.

- Utrzymuję kontakty z bia-
łoruskimi politykami. W ramach 
parlamentarnego zespołu do 
Współpracy z Republiką Białoruś, 
którego jestem przewodniczącym, 
nawiązaliśmy z przedstawicielami 
Białorusi dialog. Gdy zapytaliśmy 
Ambasadora Białorusi o ruch bez-
wizowy, odpowiedział: Będą nor-
malne stosunki między naszymi 
krajami, będzie ruch bezwizowy. 
Ta normalizacja powoli postępu-
je. Ostatnio wicepremier Janusz 
Piechociński spotkał się ze swoim 
odpowiednikiem z Białorusi.

- A czy stosunki z Rosją 
mogą ulec poprawie?

- To nie zależy tylko od 
nas. Działając wspólnie z kraja-
mi Unii Europejskiej musimy być 
gotowi do powrotu na rynki rosyj-
skie, gdy sankcje zostaną cofnięte. 
Obawiam się, że w odzyskiwaniu 
rosyjskich rynków mogą nas wy-
przedzić kraje Europy Zachodniej, 
co byłoby ze szkodą dla tak roz-
winiętego w naszym wojewódz-
twie przemysłu przetwórstwa 
mlecznego. W odbudowywaniu 
kontaktów handlowych z Rosją 

ważną rolę mogą odegrać organi-
zacje pozarządowe i środowiska 
chrześcijan w naszych krajach. 
Wspierałem i będę to czynił nadal 
współpracę tych środowisk.

- W zbliżających się wy-
borach startuje Pan do Senatu 
z okręgu obejmującego powia-
ty: Bielsk Podlaski (bielski), 
siemiatycki i wysokomazowiec-
ki. Dlaczego zrezygnował Pan 
z ubiegania się o mandat po-
selski, na którego zdobycie, 
mając znaczący stale głosujący 
na Pana elektorat miałby Pan 
większe szanse?

- Ważnych dla naszego 
regionu i kraju problemów, choćby 
w sprawie polityki wschodniej, nie 
da się rozwiązać bez szerokiego, 
ponad podziałami politycznymi, 
porozumienia. W Senacie, w od-
różnieniu od Sejmu, który stał się 
areną nieustannej międzypartyjnej 
walki, o takie porozumienie jest 
łatwiej. Startuję  z niezależnego, 
utworzonego przez przedstawicie-
li środowisk politycznych, samo-
rządowych i obywatelskich komi-
tetu. Moją kandydaturę popierają 
PO, PSL, i Zjednoczona Lewica. 
Liczę także, o ile wyborcy obdarzą 
mnie zaufaniem, na współpra-
cę z politykami PIS-u. Działając 
wspólnie możemy dla naszej ma-
łej ojczyzny i kraju zrobić więcej.

 - Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał  Jerzy Iwańczuk   

Rozmowa z Eugeniuszem Czykwinem 
kandydatem na senatora RP

1 września 2015 roku, po 
odbywającej się w Zespole Szkół 
Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsud-
skiego Wojewódzkiej Inauguracji 
roku szkolnego 2015/16 rozpoczęła 
swoją   działalność Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. 
Arcybiskupa Łukasza Wojno-Jasie-

Inauguracja nauki w Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Św. Arcybiskupa Łukasza Wojno-
Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim

Inauguracja z Metropolitą
nieckiego w Bielsku Podlaskim. Na 
uroczystość przybył  Zwierzchnik 
Cerkwi Jego Eminencja Wielce Bło-
gosławionego Sawa, Metropolita 
Warszawski i całej Polski, wiceku-

rator Wiesława Ćwiklińska, bur-
mistrz miasta Jarosław Borowski, 
władze samorządowe, dyrektorzy 
szkół, przedszkoli, duchowieństwo,  

a przede wszystkim „pierwszoklasi-
ści”  i ich rodzice.

Przybyłych na uroczystość 
poświęcenia szkoły  powitała dy-
rektor Anna Wichowska, która też 

przedstawiła historię powstania 
i sylwetkę patrona szkoły. - Szkoła 
powstała z inicjatywy Błogosła-

Cd. str. 7
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A imię jego będzie czter-
dzieści i cztery, pisał Adam Mic-
kiewicz. Nie wiadomo co, lub kogo 
miał na myśli poeta. Dokładnie tylu 
hajnowian wystartowało w minioną 
sobotę 3 października 2015 roku 
w VI HAJNOWSKIEJ DWUNASTCE 
pod patronatem Dyrektora Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Białymstoku.

   Jakiś czas temu pisano, że 
w naszym mieście bieganie staje się 
bardzo modne, a wzrastającą liczbę 
amatorów biegania porównano 
do efektu śnieżnej kuli. W obec-
nej chwili śmiało możemy mówić 
o potężnej lawinie. Wszyscy, którzy 
stanęli na starcie są zwycięzcami, 
niezależnie czy na mecie zajęli czo-
łowe, czy też dalsze lokaty. Biega 
cały świat, biega cała Polska, biega 
też Hajnówka. Dzięki takim przed-
sięwzięciom jak Hajnowska Dwu-
nastka i Półmaraton Hajnowski, 
nasze miasto jest znane w kraju i nie 
jesteśmy białą plamą na sportowej 
mapie. W trakcie biegu głównego 
odbył się „bieg za żubrem”, w któ-
rym uczestniczyły dzieci.

Impreza jak zwykle stała na 
wysokim poziomie organizacyjnym. 
Do tego dostroiła się pogoda, która 
nas ostatnio nie rozpieszczała. Uro-
czystego otwarcia i powitania za-
wodników dokonali Burmistrz Mia-
sta Hajnówka Jerzy Sirak i Krzysztof 

Rozbiegana Hajnówka

Oniszczuk z  Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Białymsto-
ku. Frekwencja była na poziomie 
podobnym do ubiegłego roku. Wy-
startowało 151 biegaczy. Zawody 
ukończyło 147. Po miejscowych, 
najliczniejszą grupę stanowili biało-
stoczanie. Spora grupa przyjechała 
z Warszawy, Siedlec i Łomży. Były 
również osoby z dalszych zakątków 
naszego kraju takich jak Wrocław, 
Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski. 
Startowały także dwie osoby z Bia-
łorusi. Wszyscy chwalili wspaniałą 
atmosferę tych zawodów.

Zwycięstwo odniósł Andrzej 
Godlewski z Borawskie z czasem 
00:43:06. Pośród pań bezkonku-
rencyjna okazała się Anna Gosk 
z KS Podlasie Białystok. Jej wynik 
to 00:45:47. Hajnowianie także mieli 

SPORT

swoje powody do radości. Na wyso-
kim 6. miejscu w open uplasował 
się Eugeniusz Krawczuk (00:46:57), 
trzynasty był Ireneusz Mackiewicz, 
a czternasty Andrzej Jan Radzymin. 
Najszybsze panie z naszego miasta 
to: Walentyna Katarzyna Gąsowska 
(00:58:22), Jagoda Tomaszuk i Elż-
bieta Krawczuk.

Hajnowianie stawali na po-
dium w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Zwyciężali: w K5+ (60 
lat i więcej) Wiera Stasiewicz, w M6+ 
(70 lat i więcej) Leoncjusz Stasie-
wicz, w M5 (60 - 69 lat) A.J. Radzy-
min, drugie miejsca: w K4 (50 - 59 
lat) Eugenia Artemiuk, K3 (40 - 49 
lat) W. Gąsowska, trzecie miejsce 
w M3 (40-49 lat) E. Krawczuk.

Tak znacząca liczba miesz-
kańców naszego miasta aktywnie 
spędzających wolny czas, potwier-
dza sens organizowania tego typu 
imprez i bez wątpienia przyczynia się 
do popularyzacji Hajnówki i zdrowe-
go trybu życia. 

Organizatorzy biegu: Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, 
Nadleśnictwo Hajnówka, Urząd 
Miasta w Hajnówce, Park Wodny 
w Hajnówce. 

Wyniki na www.hajnowka.pl
Eugeniusz Krawczuk
fot.: Tomasz Onikijuk 
i Szymon Krawczuk

Inauguracja z Metropolitą

wieństwa Jego Eminencji Wielce 
Błogosławionego Sawy Metropolity 
Warszawskiego i całej Polski, we 
wrześniu 2014 r.  Organem prowa-
dzącym szkołę jest Fundacja Do-
mów Kultury Prawosławnej Diecezji 
Warszawsko-Bielskiej w Bielsku 
Podlaskim, a pomysłodawcą ks. 
mitrat Jerzy Bogacewicz, pełniący 
obowiązki dyrektora Domu Kultury 
Prawosławnej Diecezji Warszaw-
sko-Bielskiej, w której budynku 
szkoła się znajduje (ul.   Rejtana 24) 
– mówiła Anna Wichowska. 

 O znaczeniu roli  rodziców 
w wychowaniu, religii, nauczycieli 
mówił burmistrz Jarosław Bo-

Cd. ze str. 6 rowski, który nie wątpi, że dziś 
rozpoczynający naukę w szkole 
pierwszoklasiści zdobędą sukces, 
być może jest tu wśród nas przyszły 
burmistrz – żartował Borowski.

Patron szkoły Łukasz, imię 
świeckie Walentin Feliksowicz Woj-
no-Jasieniecki ur. się 27 kwietnia 
1877 w Kerczu. Był rosyjskim bi-
skupem prawosławnym, radziec-
kim lekarzem. Zmarł 11 czerwca 
1961 w Symferopolu.  Wkrótce po 
śmierci pojawiły się pierwsze infor-
macje o uzdrowieniach, do jakich 
dochodziło za sprawą modlitwy Po 
kanonizacji w roku 1996 czczony 
jako święty w całym kościele pra-
wosławnym.   Foto, tekst (Szet)

kategoria dziewcząt klas 1-3 szkół 
podstawowych: 
1. Aleksandra Półtorak 
2. Klaudia Smorczewska 
3. Oliwia Mlonka 
kategoria chłopców klas 1-3 szkół 
podstawowych: 
1. Kornel Pużuk 
2. Sebastian Bogucki 
3. Piotr Kubeł 
kategoria dziewcząt klas 4-6 szkół 
podstawowych: 
1. Zuzanna Waszkiewicz  
2. Patrycja Mlonka 
3. Gabriela Górska 
kategoria chłopców klas 4-6 szkół 
podstawowych: 
1. Bartek Różański 
2. Jakub Przystupa 

Mistrzostwa Siemiatycz 
w biegach krótkich

3. Kacper Żero 
kategoria dziewcząt szkół gimna-
zjalnych: 
1. Gabriela Nowacka 
2. Angelika Boruc 
3. Julia Żebrowska 
kategoria chłopców szkół gimna-
zjalnych: 
1. Arkadiusz Brzeziński 
2. Gabriel Miłkowski 
3. Marcin Zaręba 
kategoria open kobiet: 
1. Justyna Brzeźnicka 
2. Natalia Osiejuk
Zwycięzcy poszczególnych biegów 
otrzymali medale, natomiast Mi-
strzowie Siemiatycz pamiątkowe 
puchary.

 (s)

Prawie 80 młodych lekkoatletów rywalizowało w biegach na dystan-
sie 60 i 400 m  (11 września)  oraz 100 i 200 m (18 września) o Mistrzostwo 
Siemiatycz. Aby zdobyć tytuł mistrzowski należało wystartować we wszyst-
kich konkurencjach. Zwycięzcami zostali:

Jesień tego roku uracza nas 
przepiękną pogodą. Promienie słoń-
ce tańczące na kolorowych liściach 
oraz wirujący wśród konarów drzew 
zefirek pozytywnie nastraja cały 
organizm. Nastawienie takie jest 
niezmiernie ważne w rywalizacji 
sportowej, która miała miejsce 
w dniu 23 września 2015 roku.

Na Indywidualnych Mi-
strzostwach Powiatu Hajnowskie-
go  w pobliżu „harcerskiej górki” 
i „stadionu leśnego” rywalizowa-
ło 328 uczniów z dwunastu szkół 
podstawowych i jedenastu szkół 
gimnazjalnych.  Najmłodsi tj. klasy 
czwarte miały do pokonania dystans 
600 m., a najstarsi – chłopcy z  gim-
nazjów  1.500 m. Łącznie przepro-
wadzono 12 biegów na trzech wy-
znaczonych trasach. Do półfinałów 
wojewódzkich prawo startu uzyska-
ło po dziesięciu zawodników i za-
wodniczek ze szkół podstawowych 
oraz osiem dziewcząt i dziesięciu 
chłopców z gimnazjów (zaznaczeni 

MISTRZOSTWA POWIATU 
HAJNOWSKIEGO W INDYWIDUALNYCH 

BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
w komunikacie pogrubionym nie-
bieskim drukiem). Najlepsza szóst-
ka otrzymała pamiątkowe medale. 
Medale wręczali nauczyciele WF, 
którego zawodnicy plasowali się na 
pierwszych miejscach. Prowadzona 
była również klasyfikacja łączna 
szkół, do której wliczana była naj-
lepsza czwórka z każdej szkoły 
(zawodnicy punktujący są oznaczeni 
pogrubionym czarnym drukiem). 

Zgodnie z przewidywania-
mi,  czołowe miejsca zajmowali 
zawodnicy i zawodniczki z Klubu 
Sportowego „ Puszcza” Parkiet 
Hajnówka trenowani przez Romana 
Sacharczuka. 

Organizatorem imprezy był 
Powiatowy Szkolny Związek Spor-
towy oraz Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Hajnówce.

Indywidualne Biegi Przeła-
jowe na szczeblu Grupy Południo-
wej odbędą się  7 październik 2015 
r. (środa) w Supraślu

Janusz LudwiczakZaginiona to:
Wiesława Łachacz lat 54
zam. Bielsk Podlaski
Rysopis: wzrost około 161 

cm,  waga  około  62  kg,    śred-
niej  budowy  ciala, włosy  krótkie 
blond,    oczy  niebieskie,  twarz 
owalna.

Ubiór:    w momencie  za-
ginięcia  kobieta  ubrana  była 
w czarną kurtkę zapinaną na za-
mek sięgającą do kolana, spodnie 
jeansowe koloru niebieskiego.

Prosimy wszystkie osoby, 
które widziały zaginioną lub mogą 
pomóc w ustaleniu miejsca jej  po-
bytu o kontakt z Komendą Powia-
tową Policji w Bielsku Podlaskim 
pod numerem telefonu (85)  831 03 
18 lub z najbliższą jednostką Policji 
telefon 997 lub 112.

Powiadom znajomego

Policjanci poszukują 
zaginionej 54-latki

Cd. ze str. 1

W pożarze domu wieloro-
dzinnego w Bielsku Podlaskim zginął 
7-letni chłopczyk. Z mieszkań budyn-
ku ewakuowano 17 osób. Policjanci 
ustalają szczegółowo okoliczności 
tego tragicznego zdarzenia.

W nocy z piątku na sobotę  
(9-10.10.2015r.) tuż przed północą 
dyżurny Komendy Powiatowej Poli-
cji w Bielsku Podlaskim poinformo-
wany został o pożarze wielorodzin-
nego budynku przy ul. Kościuszki. 
Ze zgłoszenia wynikało, że pali 
się jedno z mieszkań na poddaszu 
zamieszkałe przez 4-osobową ro-

Tragiczny w skutkach pożar budynku mieszkalnego
dzinę.  Na miejscu policjanci zastali 
załogi straży pożarnej prowadzące 
akcję gaśniczą.  Niestety po uga-
szeniu pożaru w mieszkaniu zna-
leziono zwłoki 7-letniego chłopca. 
Jego matka oraz 2-letnia siostra 
w ciężkim stanie trafiły do szpitala. 
Z budynku ewakuowano 17 osób 
zajmujących pozostałe mieszkania. 
Dokładna przyczyna pożaru będzie 
znana po wydaniu opinii przez bie-
głego z zakresu pożarnictwa. Teraz 
bielscy policjanci szczegółowo usta-
lają okoliczności tego tragicznego 
zdarzenia.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
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VII Diecezjalny Turniej w Piłce Siatkowej 
KSM Diecezji Drohiczyńskiej

Już od 7 lat KSM Diecezji Drohiczyńskiej organizuje Turniej 
w Piłce Siatkowej KSM. W tym roku zawody odbędą się 24 paździer-
nika w Brańsku.  Do udziału w turnieju  organizatorzy zapraszają nie 
tylko oddziały KSM, ale także członków innych grup młodzieżowych 
działających przy parafiach w naszej Diecezji (OAZA, ministranci, 
itp.). Główną nagrodą w turnieju jest puchar prezesa KSM – Moniki 
Pietraszko oraz udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Piłce Siat-
kowej KSM - informują organizatorzy Turnieju.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października mailem: 
ksm@ksm-drohiczyn.pl lub tel. 85 655 77 55
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

S t a ro s t w o  P ow i a t owe 
w Hajnówce wspiera proces moder-
nizacji dróg  w powiecie. W ramach 
„Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych – Etap II -Bez-
pieczeństwo – Dostępność – Roz-
wój” dokonano przebudowy dróg: 

- nr 1602B – ulica w miej-
scowości Czyże - prace związane 
były z kompleksową modernizacją 
drogi polegającą na m.in. podbudo-
wie i wykonaniu nowej nawierzch-
ni asfaltowej, wykonaniu nowych 
chodników i ustanowienia krawęż-
ników betonowych, budowie kana-
lizacji deszczowej oraz ustawienie 
oznakowania;

- nr 1619B – Dubicze Osocz-
ne – Jagodniki – dokonano przebu-
dowy związanej z wyrównaniem do-
tychczasowej drogi, wyremontowa-
no zjazdy, oczyszczono i odmulono 
przydrożne rowy, utwardzono pobo-
cze, wykonano zatokę autobusową, 
doinstalowano lampy oświetleniowe 
a także wymieniono oznakowania 
pionowe;

- nr 2327B - ulica Prosta 
w Hajnówce – inwestycja wiązała 
się z wykonaniem przebudowy i roz-
budowy drogi na łącznym odcinku 
o długości 718 m (w tym w drodze 
powiatowej 700, w drodze woje-
wódzkiej 685 - 18 m) poprzez wyko-
nanie m.in.: kanalizacji deszczowej, 
warstwy odsączającej, podbudo-
wy ulicy nawierzchni, chodników, 
wjazdów bramowych, oznakowania 
poziomego i pionowego.

Zakończono przebudowy dróg
Łączny koszt wszystkich 

inwestycji wyniósł 3 091 364, 78 zł, 
przy czym finansowanie poszcze-
gólnych projektów przedstawia się 
następująco:

- drogi powiatowej ulica 
w miejscowości Czyże – całkowi-
ta wartość projektu  wynosi 867 
791,01 zł, w tym dotacja w ramach 
Programu – 433 894,95 zł;

- drogi powiatowej Dubicze 
Osoczne – Jagodniki – całkowita 
wartość projektu wynosi 596 823, 
48 zł, w tym dotacja w ramach Pro-
gramu – 298 411,74 zł;

- drogi powiatowej ulica 
Prosta w Hajnówce – całkowita 
wartość projektu  wynosi 1 626 
750,29 zł, w tym dotacja w ra-
mach Programu – 700 359, 00 zł. 
Pozostałe kwoty finansowane są 
ze środków własnych starostwa 
i samorządów partnerskich – gminy 
Czyże, gminy Dubicze Cerkiewne, 
miasta Hajnówka. 

Prace remontowe powyż-
szych dróg zostały zakończone. Ale 
w planach są już kolejne inwesty-
cje: W ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2019” po-
wiat może skorzystać z dofinanso-
wania na wsparcie dwóch działań. 
Planujemy ubiegać się o środki 
na dokończenie ulicy przebudowy 
ulicy Prostej oraz ulicy Boćkowskiej 
w Kleszczelach – mówi Starosta 
Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Katarzyna Nikołajuk

W dniach 02.10.-04.10. br. 
w powiecie hajnowskim gościła czte-
roosobowa delegacja reprezentująca 
Dzielnicę  Berlin – Lichtenberg, której 
przewodniczył Zastępca Burmistrza 

29 października br. , 
o godzinie 13.00 w sali kon-
ferencyjnej w budynku Staro-
stwa Powiatowego w Hajnówce 
odbędzie się X sesja Rady Po-
wiatu Hajnowskiego. W trakcie 
posiedzenia rada zapozna się 
m.in.: z informacją o realizacji 
budżetu za I półrocze 2015r., 
z informacją Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska 
o stanie środowiska na terenie 
powiatu, a także z informacją na 
temat działalności dydaktyczno 
– ekonomicznej szkół i placówek 
oświatowych powiatu hajnow-
skiego. Ponadto radni podejmą 
uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu Ochrony Środowiska 
powiatu hajnowskiego na lata 
2015-2020” oraz „Programu 
rozwoju powiatu hajnowskiego 
do 2020 roku”. Materiały na se-
sję znajdują się na stronie www.
powiat.hajnowka.pl oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie 
o sesji Rady Powiatu 

Hajnowskiego

Powiat Hajnowski podpisał 
umowę o współpracy z Urzędem  
Dzielnicy  Berlin - Lichtenberg

Dzielnicy Berlin – Lichtenberg - An-
dreas Prüfer.  Głównym celem wizyty 
było podpisanie umowy o kontynu-
owaniu współpracy pomiędzy Powia-

Cd. str. 3

20-lat Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Oddział Rejonowy 

w Hajnówce

Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Koło Terenowe w Hajnówce 
zostało powołane do życia w 1995 r. 
Założycielem i Prezesem PSD od po-
czątku istnienia Stowarzyszenia jest 
Lech Michalak. Od 15 stycznia 2015 
roku jego obowiązki pełni Sekretarz - 
Stanisław Siwek. W chwili powołania 
Stowarzyszenie liczyło 67 członków. 
W 1996 roku rozpoczęło działalność 
Koło Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków w Narewce, a rok później 
-  Koło w Białowieży. Pieczę nad 
nowymi kołami sprawowało hajnow-
skie PSD, które stało się Rejonowym 
Oddziałem PSD. Po 20 latach działal-
ności PSD liczy 230 członków z mia-
sta Hajnówka i 60 członków z terenu 
powiatu hajnowskiego. 

Celem Stowarzyszenia jest 

pomoc ludziom chorym na cukrzycę. 
Edukacja chorych przez specjalistów 
lekarzy, pielęgniarki i diabetyków 
z Wojewódzkiej Poradni Diabeto-
logicznej pozwala poznać swoją 
chorobę, umieć z nią radzić na co 
dzień, zrozumieć, jaka jest zależ-
ność insuliny, posiłków i wysiłku 
fizycznego, poznać konsekwencje 
błędnych zachowań. Chętni raz w ty-
godniu mają możliwość sprawdzenia 
stężenia cukru we krwi (poziomu 
glikemii) oraz sprawdzenia ciśnienia 
tętniczego. Dzięki Stowarzyszeniu 
potrzebujący mają ułatwiony dostęp 
do sprzętu medycznego, glukome-
trów oraz artykułów dietetycznych 
dla cukrzyków. Stowarzyszenie or-
ganizuje również spotkania w celu 

Cd. str. 3

Narodowe Czytanie 2015
5 września 2015 roku w ca-

łej Polsce odbyła się akcja Narodo-
wego Czytania. 

Czwarta odsłona akcji, po-
święcona była jednej z najważniej-
szych powieści polskich XIX wieku 
- „Lalce” Bolesława Prusa. W na-
szym mieście organizatorem akcji są 
Miejska Biblioteka Publiczna i Haj-
nowski Dom Kultury. Tegoroczna 
edycja, z niezależnych od organi-
zatorów warunków pogodowych, 
została przeniesiona do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, choć w planach 
Narodowe Czytanie miało odbyć 
się w plenerze, przed budynkiem 
Urzędu Miasta. Niemniej, wszyscy 
zaproszeni na tę okazję hajnowianie 
w sobotni poranek przybyli do biblio-
teki, gdzie o godzinie 1000 oficjalnie 
rozpoczęto akcję. Tradycyjnie, czyta-
jących powitała Dyrektor biblioteki 

Alla Gryc i Burmistrz Miasta Jerzy 
Sirak, który od samego początku 
wspierał przedsięwzięcie, dodatko-
wo obejmując akcję swoim patrona-
tem. Burmistrz rozpoczął wspólne 
czytanie fragmentem pierwszego 
rozdziału „Lalki”, oddając kolejno 
głos przedstawicielom władz mia-
sta i powiatu, a także radnym. Ta 
symboliczna palma pierwszeństwa 
przyznana włodarzom miasta pod-
kreśliła rangę całego przedsięwzię-
cia i była miłym wstępem do dalszej 

Cd. str. 3

Od lipca na ulicach na-
szego miasta można spotkać 
nowy nabytek Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji 
w postaci wieloczynnościowego 
pojazdu komunalnego do czysz-
czenia i udrażniania sieci kanali-
zacyjnej.

Nowy samochód, dzięki 
rozbudowanym funkcjom użyt-
kowym i innowacyjnym roz-
wiązaniom technologicznym, 
zastąpił w pracy dwa wysłużone 
pojazdy, którymi dysponował 
dotąd PWiK. Podstawowym atu-
tem nowego nabytku jest połą-
czenie w ramach jednego pojaz-
du kilku funkcji realizowanych 
dotychczas przez dwie różne 
jednostki transportowe. Samo-
chód może równolegle udraż-
niać i jednocześnie czyścić ka-
nały odsysając osady i złogi za-
legające na ich dnie. Dużą zaletą 
urządzenia jest również system 

Cd. str. 4

Nowy samochód 
do czyszczenia 

i udrażniania kanalizacji 
w hajnowskim PWiK
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To była bardzo miła uroczy-
stość – 28.09 br. w Zespole Szkół 
Zawodowych w Hajnówce odbyło 
się uroczyste wręczenie dyplomów 
uczniom, którym Zarząd Powia-
tu Hajnowskiego na posiedzeniu 
w dniu 17.08 br. przydzielił sty-
pendia z Powiatowego Funduszu 
Stypendialnego im. prof. Simony 
Kossak. Decyzją Zarządu Powiatu 
Hajnowskiego z dnia 17.08.2015 r. 
(Uchwała nr 21/49/15) w obecnym 
roku szkolnym stypendium przyzna-
ne zostało 53. uczniom. Wyróżnienie 
otrzymało 32. uczniów z Zespołu 
Szkół z Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego, 12. z Zespołu Szkół 
Zawodowych i 9. z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. W uroczystości 
wzięli udział Starosta Hajnowski Mi-
rosław Romaniuk, Wicestarosta Ha-
lina Surel, tegoroczni stypendyści, 
dyrektorzy szkół oraz pedagodzy. 
Uczniowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy z gratulacjami z rąk Staro-
sty Hajnowskiego Mirosława Roma-
niuk oraz Wicestarosty Haliny Surel.

Fundusz stypendialny im. 
prof. Siomny Kossak został utwo-
rzony w 2007r. przez Radę Powiatu 
Hajnowskiego. Ustanowienie Fun-
duszu dyktowała troska o rozwój 
uzdolnionych uczniów szkół powia-
towych, a także chęć uhonorowania 
zasług prof. Simony Kossak dla na-
szego regionu: Rada Powiatu usta-
nawiając profesor Kossak patronem 

Samorząd powiatowy wspiera 
zdolnych uczniów - najzdolniejsi 

uczniowie z powiatu hajnowskiego 
otrzymali stypendium z Funduszu 

Simony Kossak
Funduszu Stypendialnego niejako 
zrealizowała pomysł samej Simony, 
która chciała wspierać zdolną mło-
dzież. Z prawdziwą przyjemnością 
chciałbym pogratulować uczniom, 
którzy dziś otrzymali stypendium. 
Mam nadzieję, że dzięki niemu bę-
dziecie mogli zrealizować swoje 
małe marzenia. Liczę, że z roku na 
rok liczba stypendystów będzie się 
zwiększać – także wśród uczniów 
klas pierwszych. Gratuluję tego-
rocznym stypendystom, zaś wszyst-
kim Wam życzę dobrych wyników 
w nauce, jak najmniej trosk w roku 
szkolnym oraz sukcesów – powie-
dział Starosta Hajnowski Mirosław 
Romaniuk. Następnie pogratulował 
wyróżnienia tegorocznym stypendy-
stom, podziękował nauczycielom za 
udaną współpracę. 

Stypendium w wysokości 
200 zł przyznawane jest na czas 
trwania roku szkolnego, obejmu-
jącego 10 miesięcy. Głównym źró-
dłem finansowania Powiatowego 
Funduszu Stypendialnego są środki 
budżetu powiatu. Fundusz ma jed-
nak charakter otwarty: każdy, kto 
chciałby pomóc w realizacji marzeń 
uzdolnionych młodych ludzi może 
dokonać wpłaty na konto Funduszu 
im. prof. Simony Kossak: 54 1240 
5211 1111 0000 4928 4061. Zachę-
camy do wsparcia. 

Katarzyna Nikołajuk 

Odnawialne źródła energii 
to przedmiot wielu sporów i debat 
- dynamiczny  rozwój gałęzi OZE 
wskazuje, iż w kierunku tym drzemie 
ogromny potencjał energetyczny 
i finansowy. Jednocześnie to w tym 
sektorze należy upatrywać przyszło-
ści energii elektrycznej oraz cieplnej. 
Wykorzystanie energii wiatrowej, 
słonecznej czy biogazu to także 
szansa ochrony środowiska przyrod-
niczego. 22 września br. w Starostwie 
Powiatowym w Hajnówce odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami insty-
tucji zajmujących się tematyką OZE, 
w osobach: Lutz  Ribbe – przedstawi-
ciela Fundacji EuroNatur z Niemiec, 
członka powołanej w 1992 r. polsko 
– niemieckiej Rady Ekologicznej; 
Wolfganga Degelmanna – reprezen-
tującego Federalne Stowarzyszenie 
na rzecz Ochrony Środowiska oraz 
Christine Coellejan. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele sa-
morządów, nadleśnictw, jednostek 
organizacyjnych oraz stowarzyszeń. 
Przedmiot debaty obejmował tema-
tykę wykorzystywania technologii 
odnawialnych źródeł energii. Goście 
z Niemiec przedstawili dotychczaso-
we projekty zrealizowane w Polsce, 
jakimi są m.in. mała biogazow-
nia w pobliżu Bielska Podlaskiego, 
produkcja oleju rzepakowego do 
ciągników, wykorzystanie odchodów 
krów do wytwarzana energii cieplnej 
na indywidualne potrzeby gospodar-
stwa a także studium OZE dla Miasta 
i Gminy Łapy obejmujące wykorzy-
stanie energii wiatrowej. Wdrażanie 
projektów w województwie pod-
laskim stanowi pokłosie współ-
pracy Urzędu Marszałkowskiego 

Odnawialne źródła energii szansą rozwoju 
gospodarczego – spotkanie z niemieckimi ekspertami 

z niemieckimi parterami. Zaproszeni 
eksperci zaprezentowali także swoje 
doświadczenia w zakresie wdraża-
nia technologii OZE na przykładzie 
Lasu Frankońskiego – niemieckiego 
regionu niezależnego energetycznie. 
Przedstawiciel Wolfgang Degelmann 
omówił proces powstania sieci ener-
getycznej opartej na wykorzystaniu 
energii słonecznej (fotowoltaika) 
od podstaw – począwszy od me-
chanizmów planowania po budowę 
centrali i sieci odbiorców.  Podał 
też szereg przykładów niemieckich 
tzw. „gmin bioenergetycznych” czyli 
miejscowości, które samodzielnie 
pokrywają jak największą część 
własnego zapotrzebowania na ener-
gię poprzez wykorzystanie energii 
odnawialnej z różnych źródeł oraz 
samodzielnie dystrybuują energię 
w miejscowości. Niemieccy eksperci 
zaoferowali pomoc na każdym eta-
pie realizacji projektów związanych 
z OZE, w tym wsparcie eksperckie 
i finansowe. Przedstawiciel Fundacji 

Lubisz pisać wiersze? Inte-
resujesz się przyrodą? Zaprezentuj 
próbkę swojego talentu – a kto wie, 
może uda Ci się zdobyć nagrodę? 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
ogłasza konkurs na wiersz o tema-
tyce ekologicznej. Inicjatywa skie-
rowana jest do młodzieży ze szkół 
ponagimnazjalnych z terenu powiatu 
hajnowskiego. Prace należy składać 
do 30 października w Wydziale Bu-
downictwa i Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Hajnów-

Starostwo Powiatowe w Hajnówce ogłasza 
konkurs na wiersz o tematyce ekologicznej

EuroNatur Lutz Ribbe podziękował 
Staroście Hajnowskiemu za zapro-
szenie i zorganizowanie spotkania 
oraz wyraził nadzieję kontynuowania 
współpracy. Wykorzystanie ener-
gii odnawialnej to ważny kierunek 
rozwoju województwa podlaskiego, 
zaakcentowany m.in. w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata 2015 – 2020, 
a także w Programie Rozwoju Regio-
nu Puszczy Białowieskiej. Ze względu 
na przyrodnicze  uwarunkowania 
powiatu hajnowskiego, technologia 
związana z OZE  stanowi ważny kie-
runek rozwoju. Planujemy kontynu-
ację współpracy, kolejnym krokiem 
będzie wizyta studyjna. Ale przede 
wszystkim powinniśmy się wspólnie 
zastanowić  nad  wypracowaniem 
rozwiązań, które odpowiadałyby po-
trzebom społeczności lokalnej, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu warun-
ków przyrodniczo - ekonomicznych 
– stwierdził starosta Mirosław Ro-
maniuk.              Katarzyna Nikołajuk

Ponad trzydzieści konku-
rencji, wykłady znanych spor-
towców, trenerów i lekarzy, kon-
kursy, koncerty oraz kilkanaście 
tysięcy uczestników, tak pokrótce 
można opisać największą i naj-
bardziej różnorodną tego typu 
imprezę w kraju. 

Od 11 do 13 września 2015 
roku odbył się po raz szósty festiwal 
biegowy w górach Beskidu Sądec-
kiego. Dystanse jakie można było 
pokonać rozpoczynały się od stu 
metrów, a kończyły na stukilome-
trowym ultramaratonie górskim. 
Mnóstwo atrakcji dla małych i du-

Góry to inna bajka 
- VI PZU Festiwal Biegowy w Krynicy Zdroju

żych biegaczy. Był też wyścig etapo-
wy Iron Run. Osiem różnych biegów, 
w sumie ok. 140 km w trzy dni. To 
wytrzymują tylko „ludzie z żelaza”.

Nasza trójka – Elżbieta 
Krawczuk, Eugenia Artemiuk i pi-
szący ten artykuł, starty w Krynicy- 
Zdrój potraktowała jako wspaniałą 
przygodę.

Startowało 183 zawodni-
ków. 

Nasze wyniki (15km):  
- 22 miejsce open Eugeniusz Kraw-
czuk , w kategorii M40-3, czas 
01:02:47,
-123 miejsce open Elżbieta Kraw-

czuk , w katego-
r i i  K 4 0 - 5 ,  c z a s 
01:24:15,
-172 miejsce open 
Eugenia Artemiuk , 
w kategorii K50+/8, 
czas 01:37:28.

Następne-
go dnia wzięliśmy 
udz iał  w jednej 
z najatrakcyjniej-
szych konkurencji 
podczas festiwalu 
biegowego-  Ży-
ciowej Dziesiątce. 
Nazwa biegu wzię-
ła się ze względu 

na ukształtowanie trasy biegnącej 
z Krynicy do Muszyny przez dłuższy 
czas z górki (różnica wysokości 
128m), zwiększając prawdopo-
dobieństwo osiągnięcia rekordu 
życiowego na atestowanej trasie. 
Czując jeszcze w „kościach” trudy 
poprzedniego startu, z bojowym 
nastawieniem stanęliśmy na starcie. 
Wiele radości sprawiły nam słowa 
wypowiedziane przez spikera, że 
pozdrawia uczestników półmarato-
nu hajnowskiego. 

W biegu tym osiągnęliśmy 
zadawalające rezultaty, a Elżbieta 
Krawczuk jako jedyna z nas popra-
wiła w dodatku o ponad minutę swój 
dotychczasowy rekord na 10km. 

Nasze wyniki (10km):
- 167 miejsce open Eugeniusz Kraw-
czuk , czas  00:40;12,
- 861 miejsce open Elżbieta Kraw-
czuk, czas 00:53:13,
-1211 miejsce open Eugenia Arte-
miuk, czas 00:59:50.

W Życiowej Dziesiątce star-
towało ponad 1500 osób. 

Festiwal biegowy to impre-
za, na której nie można nie być. Wra-
caliśmy do Hajnówki z obolałymi 
nogami i z postanowieniem, że na 
pewno tu wystartujemy jeszcze nie 
jeden raz.  Eugeniusz Krawczuk

Hajnowscy karatecy ćwiczą 
z najlepszymi na międzynarodowym 

seminarium - Gasshuku 2015
Seminar ium Gasshu-

ku odbywa się dwa razy w roku 
w Centrum Japońskich Sportów 
i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś”. 
W Międzynarodowym Kursie 
WTKF (Światowej Federacji Ka-
rate Tradycyjnego) wzięło udział 
300 uczestników z 14 państw, 
w tym delegacja z hajnowskiego 
klubu. Szkolenie prowadzili kara-
tecy z Japonii, z Urugwaju, z USA 
i z Chin. Szkolenie trwało sześć 
godzin dziennie przez tydzień. 
Część praktyczna poświęcona 
była rozwijaniom techniki sztuki 
walki i pracy z dziećmi. Część 

ce, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 
4a (parter), w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem konkurs „Ekologia 
wśród nas”. Laureaci otrzymają 
ciekawe nagrody, ponadto nagro-
dzone wiersze zostaną umieszczone 
w „Gazecie Hajnowskiej”. Zachęca-
my do udziału w konkursie. Więcej 
w regulaminie znajdującym się na 
stronie www.powiat.hajnowka.pl 
lub pod nr tel. 85-682-30-47.

Katarzyna Nikołajuk

teoretyczna dotyczyła żywienia 
i zdrowia.    *Robert Mikołajczuk*
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należał do najłatwiejszych. 
Czwarta edycja ogólnopol-

skiej akcji Narodowego Czytania 
przeszła już do historii, w biblio-
tecznej Kronice zapisała się jako 
wyjątkowa uroczystość promująca 
literaturę polską i modę na wspólne 
czytanie. Z roku na rok hajnowianie 

przekonują się do akcji, czego dowo-
dem jest rosnąca liczba czytających. 

Joanna Kisielewicz
Agnieszka Kazberuk

Fot. Małgorzata Gromotowicz
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Powiat Hajnowski podpisał 
umowę o współpracy z Urzędem  
Dzielnicy  Berlin - Lichtenberg

tem Hajnowskim a  Dzielnicą  Berlin 
– Lichtenberg. Niemieckich gości 
powitali przedstawiciele powiatu 
hajnowskiego. Podpisanie umowy 
poprzedziła wizyta Starosty Haj-
nowskiego Mirosława Romaniuka 
w Berlinie w lipcu 2015 r. Podpisane 
porozumienie stanowi kontynuację 
współpracy, trwającej nieprzerwanie 
od 2001r. Wierzę, że wszystkie priory-
tety współpracy zostaną zrealizowane, 
a wielość inicjatyw zacieśni współpra-
cę pomiędzy regionami, będzie sprzy-
jać wymianie doświadczeń, rozwojowi 
turystyki oraz poznaniu kultur. Chciał-
bym podziękować naszym partnerom 
za dotychczasowe zaangażowanie 
– mam nadzieję, że kolejne lata będą 
równie owocne – powiedział Starosta. 

Realizacja wspólnych inicja-
tyw o charakterze kulturalnym, tu-
rystycznym czy społecznym zaznała 
swoją kontynuację w nowej umo-
wie obejmującą okres 2015-2017. 
Umowa określa priorytety współ-
pracy w ramach czterech obszarów 
działania, przykładowo w obszarze 
młodzieży, kształcenia, sportu prze-
widziano organizację 7-dniowego, 
bezpłatnego rajdu rowerowego dla 
polsko – niemieckiej młodzieży oraz 
integrację osób niepełnosprawnych 
w ramach uczestnictwa w Europej-
skim Dniu Równouprawnienia Osób 
Niepełnosprawnych. Pozostałe ob-
szary współpracy to inicjatywy wspie-
rające dalsze wzajemne poznawanie 
sztuki i kultury, wymianę doświad-
czeń pomiędzy urzędami oraz rozwój 
turystyki i gospodarki. Jednak, jak 
podkreślił Zastępca Burmistrza Dziel-
nicy Berlin – Lichtenberg Andreas 
Prüfer: Najważniejsze byśmy się spo-
tykali, rozmawiali, żebyśmy poznawali 
siebie nawzajem, własne problemy, 
po to by bardziej rozumieć innych 

poznania problemów ludzi chorych. 
Wielkim zainteresowaniem cieszy się 
SZKOŁA CUKRZYCY. 

W okresie dwudziestolecia 
miało miejsce wiele ważnych działań 
i dokonań wpływających na war-
tość oraz znaczenie Stowarzyszenia 
Diabetyków w życiu społecznym. 
Za każdym takim zdarzeniem stał 
konkretny człowiek lub grupa lu-
dzi. Wszystkie te zdarzenia zostały 
utrwalone przez kronikarki Sto-
warzyszenia: Ninę Sidoruk (7 lat), 
Tamarę Jędrzejewską (6 lat) i Danutę 
Dembowską (od 2009 roku). Właśnie 
dla tych zarówno znanych, jak i bezi-
miennych zapaleńców, którzy gotowi 
byli oddać wszystko dla idei niesienia 
pomocy „dotkniętym” przez cukrzycę 
została poświęcona książka Ry-
szarda Patera – „20-lat Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków Oddział 
Rejonowy w Hajnówce”. Jest to nie 
tylko podsumowanie działalności 
Stowarzyszenia, ale również pew-
nego rodzaju podziękowanie za lata 
pracy.

Wspaniałą okazją do podzię-
kowania wszystkim, którzy dokła-
dają swoją cegiełkę do sprawnego 
funkcjonowania Stowarzyszenia była 
uroczystość jubileuszowa. Z rąk An-
drzeja Baumana - Prezesa Zarządu 

Głównego Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków, szczególne odznaczenia 
i wyróżnienia otrzymali:
Złoty Krzyż Zasługi: Leontyna 
Trochimiuk
Honorowa Odznaka „Za zasługi 
dla ochrony zdrowia”: Alicja Wier-
tel, Danuta Dembowska.
Złota Odznaka „Zasłużony dla 
Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków”: Łarysa Sapieżko, Danuta 
Paszko, Apolonia Ludwiczak, Maria 
Kolp, Maria Jakoniuk, Danuta Dem-
bowska, Mariola Krystoń-Serafin, 
Danuta Ługowoj, Kazimierz Borow-
ski, Witold Łapiński.
Honorowa Odznaka „Zasłużony 
dla Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków”: Jadwiga Jung, Irena 
Łapińska, Helena Mackiewicz, Maria 
Kowalska, Krystyna Kozak, Emilia 
Rynkowska, Ryszard Pater, Jarosław 
Kiryluk.
Dyplomy Zarządu Głównego Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków: Alicja Rynkowska, Witalis 

Wołkowycki, Cyryl Maciuka, Jan 
Masalski, Hajnowski Dom Kultury, 
Telewizja Kablowa Hajnówka, Nadle-
śnictwo Rudka.

Jako pierwszy zabrał głos 
Stanisław Siwek. Dziękując Zarzą-
dowi Głównemu, Starostwu Po-
wiatowemu, Urzędowi Miasta Haj-
nówki, wszystkim darczyńcom oraz 
koleżankom i kolegom z zaprzy-
jaźnionych oddziałów, oddał głos 
Lechowi Michalakowi. Wieloletni 
prezes z wielką przyjemnością po-
lecił wszystkim książkę Ryszarda 
Patera wydaną z okazji jubileuszu. 
Pan Michalak podziękował również 

za wsparcie duchownym i lekarzom. 
Prezes Bauman szczególnie gorąco 
powitał i pozdrowił seniorkę, wielo-
letnią członkinię – panią Ninę Sido-
ruk. Na jej przykładzie podsumował, 
że z cukrzycą można żyć wiele, wiele 
lat.  - Jeśli cukrzyca pojawia się 
w rodzinie – trzeba przestawić cały 
dom na nowy sposób odżywiania, na 
aktywność ruchową – mówił prezes, 
podkreślając przy tym jak ważne 

jest korzystanie 
z porad lekar-
skich i  c iągłe 
zgłębianie swo-
jej wiedzy. - Jest 
t o  p o d s t ę p n a 
choroba.W całym 
kraju jest 100 
t ys .  cz łonków 
Stowarzyszenia, 
wielu z nich ma 

już powikłania (15 tys.osób po ampu-
tacji nóg, kilka tys. utraciło wzrok).Co 
10 sekund umiera człowiek z cukrzy-
cą, a przez 34 lata istnienia Stowarzy-
szenia – kilkaset tysięcy zeszło z tego 
świata. Trzeba się przejąć i trzeba do 
tego podejść na poważnie.... Na za-
kończenie przemowy Jerzy Bauman 
przeczytał list z podziękowaniami dla 
Wszystkich działających w Stowa-
rzyszeniu.

Podziękowania z ust zapro-
szonych gości otrzymał również 

20-lat Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
Oddział Rejonowy w Hajnówce

Cd. ze str. 1

Narodowe Czytanie 2015

lektury powieści Bolesław Prusa. 
A chętnych do czytania w tym roku 
było wielu, zainteresowanie akcją 
wśród mieszkańców miasta było na-
prawdę ogromne. Swój udział w Na-
rodowym Czytaniu zadeklarowali m. 
in. dyrektorzy hajnowskich placówek 

i stowarzyszeń, nauczyciele i mło-
dzież szkolna oraz osoby indywidu-
alne. Każda tegoroczna interpretacja 
wzbudziła aplauz i uznanie widowni, 
tym bardziej, że tekst powieści nie 

Cd. ze str. 1

Cd. ze str. 1 i dążyć do jedności w Unii Europejskiej. 
Porozumienie jest umową ramową, 
każdy nasz pomysł można dopasować 
w te ramy. Nieważne jest to co zapi-
szemy, ważne jest to co zrobimy.  Być 
może należałoby pomyśleć o nowych 
pomysłach, ale najważniejsze jest 
spotkanie. Wiele rzeczy zrobiliśmy 
odnośnie młodzieży, młodzież zawsze 
była ważna w naszym partnerstwie, 
ale należałoby też coś zrobić dla star-
szego pokolenia, zaangażować w tę 
współpracę ludzi wieku średniego. 

Podczas spotkania wszyscy 
uczestnicy poznali piękno regionu 
Puszczy Białowieskiej utrwalone 
w spocie i filmie. Goście z Niemiec 
zadeklarowali promocję filmu na 
swojej stronie internetowej. W trakcie 
krótkiego pobytu delegacja niemiec-
ka odwiedziła  Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy, Muzeum 
i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Haj-
nówce,  Sobór św. Trójcy, Muzeum 
Przyrodniczo – Leśne w Białowieży 
oraz uczestniczyła w imprezie sporto-
wej Hajnowska Dwunastka.  

Rewizyta delegacji z part-
nerskiego Urzędu  Dzielnicy  Berlin 
– Lichtenberg oraz podpisanie umowy 
o współpracy na lata 2015-2017 to 
kolejny krok poczyniony  przez Powiat 
Hajnowski ku zacieśnieniu integracji 
międzyregionalnej na forum między-
narodowym. Ale nie jedyny – w dniach 
12 – 13 września  br. powiat hajnowski 
gościł delegację z Rundale z Łotwy, 
z kolei 22 września odbyło się spo-
tkanie z ekspertami niemieckimi do-
tyczące wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Natomiast 2 paździer-
nika powiat hajnowski odwiedziła 
Konsul Generalna Republiki Białoruś 
w Białymstoku Alla Fedorova. Więcej 
na stronie www.powiat.hajnowka.pl

Katarzyna Nikołajuk

wieloletni Prezes – Lech Michalak, 
jak również jego następca Stanisław 
Siwek. 

 - W imieniu swoim i Burmi-
strza Miasta Hajnówka bardzo ser-
decznie dziękuję za wieloletnią pracę 
– zwrócił się do Prezesów Andrzej 
Skiepko – Zastępca Burmistrza Mia-
sta Hajnówka. - Stowarzyszenie 
diabetyków jest Stowarzyszeniem 
wyjątkowym. Tak bardzo pomaga lu-
dziom nie tylko z Hajnówki, ale rów-
nież z całego powiatu hajnowskiego. 
Wspólnie z burmistrzem – Jerzym 
Sirakiem życzymy wspanialszych dal-
szych jubileuszów. To, co robicie jest 

wzorcem do naśladowań dla innych 
organizacji i zasługuje na najwyższe 
uznanie.

Słowa uznania padły rów-
nież z ust Jerzego Hałdaś - Prezesa 
Oddziału  PSD w Kozienicach, który 
przyjechał na uroczystość z 30-oso-
bową grupą diabetyków.  

W uroczystości wzięły udział 
również Anna Śliwińska - Dyrektor 
Biura Zarządu Głównego PSD, Halina 
Surel - Wicestarosta Hajnowski, Dr 
n. med. Eugenia Olszewska - Z-ca 
Dyrektora SP ZOZ w Hajnówce i Irena 
Taranta - Prezes Koła Miejskiego PSD 
w Bielsku Podlaskim.

Uroczystość jubileuszową 
prowadził Roman Kacprzak. Miłym 
przerywnikiem między wystąpieniami 
a odznaczeniami był występ Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Hajnówce, pod batutą Krzysztofa 
Romaniuka i taniec mażoretek przy-
gotowanych przez Marię Gierasimiuk. 

Na zakończenie spotkania 
dr Małgorzata Pietrzak-Zakrzewska 
przedstawiła historię badań i leczenia 
cukrzycy w świecie i w Polsce. Dia-
betolog wielokrotnie podkreślała, że 
w walce z tą straszną choroba wielkie 
znaczenie ma nie tylko dieta, ale 
również aktywny tryb życia. W myśl 
tej zasady Stowarzyszenie już kolejny 
rok z rzędu zorganizowało Bal Diabe-
tyka.     Emilia Rynkowska



Była do doskonała okazja do dalszej 
integracji i planowania współpracy. 
W kolejnym dniu pobytu młodzież 
poznawała Hajnówkę - najpierw 
podczas gry fotograficznej, później - 
wycieczki po mieście. W trakcie tych 

zadań młodzież miała możliwość 
bliżej się poznać i wspólnie wyko-
nać zdjęcia wytypowanych przez 
organizatorów osób i miejsc w Haj-
nówce. Trasa wycieczki obejmowała 
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoru-
skiej, Muzeum Kowalstwa i Ślusar-
stwa, Sobór Św. Trójcy oraz Park 
Miniatur Zabytków Podlasia. Piątek 
był ostatnim dniem pobytu gości 
z Niemiec w naszym mieście. Tego 
dnia odbyła się wycieczka rowerowa 
do Nowoberezowa. Uczestnicy od-
wiedzili cerkwie prawosławne oraz 
farmę strusi, na której zorganizo-
wane zostało ognisko. Wieczorem, 
w szkole, zostało zorganizowane 
spotkanie podsumowujące projekt 
i dyskoteka pożegnalna. Młodzież 
wspólnie przygotowała dla każdego 
uczestnika antyramę ze zdjęciami 
wykonanymi podczas gry fotogra-
ficznej i podpisami. Strona niemiec-
ka przekazała upominek dla szkoły. 
Zarówno ze strony niemieckiej, jak 
i polskiej, wyrażona została chęć 
dalszej współpracy. W sobotę rano, 
po pełnym emocji pożegnaniu, go-
ście odjechali.
Anna Chomczuk, Małgorzata 

Korolczuk, Agnieszka 
Lipińska
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W niedzielę 13 września 
2015r. odbył się w Augusowie po 
raz piąty bieg na dystansie półma-
ratonu. Trudna i wymagająca trasa 
nie pozwalała poprawić „życiówek”, 
lecz i tak biegacze wyjeżdżali z Au-
gustowa zadowoleni. Idealna pogo-
da oraz wysokie nagrody zachęciły 
do startu wielu zawodników nie 
tylko z Polski, ale również z Białoru-
si, Litwy, Rosji, Ukrainy i Kenii. Ke-
nijczycy zajęli trzy pierwsze miejsca 
wśród mężczyzn, natomiast wśród 
kobiet dwie pierwsze były Kenijki, 
natomiast trzecie miejsce zajęła 
Beata Lupa z Łap.

Oprócz rywalizacji w kate-
gorii open i klasyfikacji w katego-
riach wiekowych były jeszcze kla-

V Budimex Półmaraton 
Augustowski za nami...

syfikacje dodatkowe: Mistrzostwa 
Województwa Podlaskiego, Najlepsi 
Zawodnicy z Augustowa i T-PCK 
Podlasie Tour

W Augustowie byli również 
biegacze z Hajnówki, którzy wysoko 
ocenili poziom biegu i całej imprezy.

Nasze wyniki:
Stasiewicz Wiera - czas 2.56.20 - 1 
miejsce w K-70 lat
Stasiewicz Leoncjusz - czas 2.26.51 
- 2 miejsce w M-70 lat
Karanos Tadeusz - czas 1.42.31 - 3 
miejsce w M-55-59lat 
Iwaniuk Włodzimierz - czas 1.37.01 
- 5 miejsce w M-50-54 lat
Radzymin Andrzej-Jan - czas 
1.30.26 - 1 miejsce w M-60-64 lat                        

Andrzej Radzymin
 

recyklingu wody, dzięki któremu 
do czyszczenia kanałów może 
być wykorzystana woda odzy-
skiwana z odsysanych szlamów 
lub pobrana z przysłowiowej 
kałuży. Dzięki temu rozwiązaniu 
pojazd rzadziej musi zjeżdżać 
do bazy w celu uzupełnienia 
zapasu wody. Oszczędzana jest 
w ten sposób zarówno woda, jak 
i czas, który dotychczas był po-
trzebny na dojazd i napełnianie 
zbiornika.

 Samochód ma mniejsze 
rozmiary niż eksploatowane 
dotychczas pojazdy, w związku 
z czym łatwiej mu poruszać 
się po wąskich uliczkach na-
szego miasta. Na zatłoczonych 
osiedlowych parkingach bardzo 
przydatna okazuje się również 

kamera jazdy wstecznej. Pojazd 
posiada ponadto rozbudowany 
system oświetlenia ułatwiający 
pracę w warunkach nocnych. 
Bardzo ważnym elementem 
wyposażenia jest pakiet zimowy, 
który zabezpiecza układy hy-
drauliczne, umożliwiając pracę 
urządzeń przy temperaturze do 
-15ºC.

Samochód został zaku-
piony w ramach projektu: „Roz-
budowa i modernizacja gospo-
darki wodno-ściekowej w mieście 
Hajnówka - etap II” współfinan-
sowanego ze środków Funduszu 
Spójności - Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko oś 
I – Gospodarka wodno-ściekowa; 
działanie 1.1. Gospodarka wod-
no-ściekowa w aglomeracjach 
powyżej 15000 RLM.

Cd. ze str. 1

W dniach 14.09. - 18.09. 
2015r. w Zespole Szkół z DNJB 
w Hajnówce realizowany był projekt 
„Poznanie dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego regionu Puszczy 
Białowieskiej” w ramach Partner-
stwa między Powiatem Hajnow-
skim i Regionem Nordsee - Treene 
w Niemczech. Jego celem była 
wymiana i integracja młodzieży 
z hajnowskiej szkoły i z niemieckiej 
szkoły z Nordstrand. W projekcie 
uczestniczyło 21 osób. Grupa nie-
miecka liczyła 8 osób: 6 uczniów i 2 
opiekunów, polska natomiast  - 13 
osób: 10 uczniów i 3 nauczycieli. 
Gośćmi zaopiekowały się rodziny 
uczniów i nauczyciele, u których 
uczestnicy projektu z Niemiec się 
zatrzymali. Wymiana młodzieży jest 
finansowana ze środków  Polsko 
- Niemieckiej Wymiany Młodzieży, 
Zespołu Szkół z DNJB, Powiatu 
Hajnowskiego, Rodziców uczniów 
i sponsorów. 

Zgodnie z założeniami pro-
jektu jego program przewidywał  
integrację młodzieży oraz pozna-
nie regionu Puszczy Białowieskiej. 
Pierwszego dnia projektu, po przy-
byciu gości do Hajnówki, odbyło 
się krótkie powitalne spotkanie 
w szkole, po którym młodzież 
i opiekunowie z Niemiec udali się 
do domów goszczących ich rodzin. 
Wieczór ten stał się doskonała 
okazją do wzajemnego zapoznania 
się. Kontynuując realizację pro-
gramu wymiany, drugiego dnia jej 
uczestnicy przebywali w Białowieży 
i okolicach: uczestnicy po krótkim 
spacerze w Parku Pałacowym mieli 
możliwość obejrzeć ekspozycję sta-
łą w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym 
Białowieskiego Parku, spojrzeć 
z lotu ptaka na białowieskie kra-
jobrazy z wieży widokowej tegoż 
muzeum oraz podziwiać wspaniałą 
architekturę białowieskich świątyń. 
Uczestnicy projektu mogli także 
spotkać się oko w oko z Królem 
Puszczy i innymi ssaki naszych 
lasów w  Rezerwacie Pokazowym 
Żubrów. Na zakończenie zwiedza-
nia okolic Białowieży uczestnicy 
wymiany odwiedzili skansen Sioło 

Poznanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
regionu Puszczy Białowieskiej - projekt polsko - 
niemiecki w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce

Budy, gdzie przewodnik przybliżył 
im obyczaje i tradycje mieszkańców 
Podlasia sprzed setek lat.

Kolejny dzień swego pobytu 
goście spędzili w Zespole Szkół 
z DNJB. Spotkali się z dyrekcją 

szkoły – dyrektorem panem Euge-
niuszem Saczko i panią wice-dyrek-
tor Niną Łukasik. Obejrzeli przygo-
towaną przez uczniów prezentację 
multimedialną o regionie i szkole, 
wysłuchali utworów muzycznych 
zaprezentowanych przez utalento-
waną młodzież szkoły, w przyjaznej 
atmosferze mieli okazję porozma-
wiać o polskim systemie edukacji, 
zapytać o interesujące ich zagadnie-
nia. Kontynuując poznawanie szko-
ły uczestnicy projektu odwiedzili 
pracownie lekcyjne, wzięli udział 
w zajęciach języka angielskiego 
i języka niemieckiego. Popołudnie 
młodzież spędziła na sportowo – 
podczas gier na sali gimnastycznej 
szkoły oraz zabaw na basenie miej-
skim. Wieczorem wszyscy uczestni-
cy projektu spotkali się na ognisku 
zorganizowanym na miejscu ogni-
skowym Nadleśnictwa Hajnówka. 
W spotkaniu wzięli udział Starosta 
Hajnowski - Pan Mirosław Roma-
niuk, dyrektor szkoły, naczelnik Wy-
działu Promocji i Rozwoju Powiatu 
Hajnowskiego- pani Walentyna Gor-
bacz, pani Lucyna Lewczuk –główny 
specjalista w Wydziale Promocji 
oraz rodzice uczniów goszczących 
uczestników wymiany z Niemiec. 

Reprezentantka Hajnówki 
Renata Tuszyńska dostała się do 
telewizyjnego programu The Voice 
Of Poland. Wykonaniem piosenki 
„I Wish I Didn’t Miss You” zachwyciła 
jury i odwróciła aż 3 fotele jurorskie 
(Andrzej Piaseczny, Tomson i Baron 
oraz Edyta Górniak). Ostatecznie 
Renata wybrała drużynę Tomsona 
i Barona. 

Na co dzień Renata jest słu-
chaczką IV roku Studium Wokalno 
Aktorskiego w Białymstoku, a także 
uczestniczką Studia Piosenki Haj-

Hajnowianka  RENATA TUSZYŃSKA 
w programie The Voice of Poland

nowskiego Domu Kultury. Jako 
solistka oraz z zespołem wokalnym 
SPE zdobyła wiele nagród na fe-
stiwalach piosenki 
w Polsce i za gra-
nicą m.in. I miejsce 
w Międzynarodo-
wym Festiwalu Pio-
senki i Tańca „Mu-
szelki Wigier” w Su-
wałkach, I miejsce 
w Międzynarodo-
wym Festiwalu Pio-
senki „Nuty przyjaźni” w Hajnówce, 

III miejsce w Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki HOFFER SUPER HIT 
w Działdowie, III miejsce w Ogól-

nopolskim Festiwalu 
Piosenki Poetyckiej im. 
Łucji Prus w Białym-
stoku i wiele innych. 

 Gratulujemy 
serdecznie sukcesu 
w programie The Voice 
of Poland i życzymy po-
wodzenia w kolejnych 
jego etapach.

Marta Gredel-Iwaniuk

Nowy samochód do czyszczenia 
i udrażniania kanalizacji w hajnowskim PWiK
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