Rok XVII,
Motto dnia:

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, cze
go nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść
bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij,
odkrywaj.
Mark Twain

III Piknik Rodzinny
w Zespole Szkół w Dubinach

W niedzielę, 21. czerwca
2015r., na terenie Zespołu Szkół
w Dubinach miała miejsce niezwykła uroczystość, która na
stałe wpisała się do szkolnego
kalendarza. To już III Piknik
Rodzinny , wpisany od trzech
lat do kalendarza imprez szkolnych przez panią Dyrektor Alinę
Ginszt. W tym dniu dopisała nie
tylko słoneczna pogoda, ale
również licznie przybyli miłośni-

cy aktywnego spędzania wolnego czasu, oczywiście w różnym
wieku. Ideą tego niecodziennego spotkania było połączenie
wszystkich pokoleń we wspólnej
zabawie. Wzięli w nim udział:
dzieci, rodzice, dziadkowie,
mieszkańcy gminy Hajnówka,
nauczyciele, pracownicy szkoły,
zaproszeni goście. Organizację
tego przedsięwzięcia wsparli
Cd. str. 4
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Pytanie do Pani Premier Ewy Kopacz
W trakcie swych podróży po kraju, pani Premier zapytała „Niech PiS odpowie, czy jest za finansowaniem partii z budżetu?”. Po tej wypowiedzi otrzymaliśmy kilkanaście mejli z prośbą o zadanie pani
Premier pytania w jaki sposób winne być finansowane partie polityczne. Spełniamy prośbę naszych
czytelników i publicznie pytamy.
Skoro nie z budżetu, to jak miałyby być finansowane partie polityczne w Polsce ?
Jubileusz 70. lecia i V Zjazd Absolwentów i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 4 im Ziemi
Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Współczesność szkoły, powroty do korzeni
27 czerwca Zespół
Szkół Nr 4 im Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim obchodził 70. lecie swego istnienia. Jubileusz zbiegł się z V
Zjazdem Absolwentów i Wychowanków Szkoły. Ostatni

w Bielsku Podlaskim jest jedną z najstarszych szkół typu
zawodowego w powiecie bielskim. Wiele starań komitetu
organizacyjnego szkoły, któremu przewodził inż. Piotr Dąbrowski sprawiło, że 29 marca

Gangsterstwo w kulturze.
Po skandalicznej sprzedaży „Polskich Nagrań” odbywa
się egzekucja na Państwowym Instytucie Wydawniczym! czytaj str.  5
Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki.
- Krystyna Siesicka – Zapałka na zakręcie

Zmarła Krystyna Siesicka

3 lipca w wieku 87 lat odeszła autorka powieści młodzieżowych, które czytało kilka pokoleń:
m.in. „Zapałka na zakręcie”, „Jezioro
osobliwości”, „Beethoven i dżinsy”.
Wydawała książki od 1966
aż do 2010 roku, jej powieści były
też wielokrotnie wznawiane.
Za swoją twórczość była
wielokrotnie wyróżniana. W 1972r.

nagrodą Orle Pióro, w 2000 r. Medalem Polskiej Sekcji Międzynarodowego Kuratorium Książki Dziecięcej (IBBY), a w 2008 r. Medalem
Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Ostatnie z odznaczeń jest nadawane
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego osobie lub instytucji
wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej.
(pk)

Dawni absolwenci
Zjazd odbył się w 2005 roku,
w 60. lecie istnienia szkoły.
Szkoła gościła wielu znakomitych gości, w tym Tomasza
Dąbrowskiego, syna założyciela szkoły.
Przypomnijmy, Zespół
Szkół Nr 4 im Ziemi Podlaskiej

1945 roku starosta bielski wydał decyzję utworzenia szkoły.
W kwietniu dyrektor Dąbrowski
przyjmował już zapisy do Państwowego Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Bielsku
Podlaskim. Z powodu braku
własnego budynku, w roku

szkolnym 1945/46 rozpoczęło
naukę w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr
1 czterdziestu jeden uczniów.
Szkoła wielokrotnie zmieniała swoją nazwę
od Gimnazjum Gospodarstwa
Wiejskiego przez Państwowe Liceum Rolnicze I stopnia
(1948), ,Liceum Rachunkowości Rolnej (1949), Państwowe Technikum Rachunkowości Rolnej (1951), Zespół Szkół Rolniczych (1975),
Zespół Szkół Nr 4 (2002), Zespół
Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej
(2003).
Na auli szkolnej, po wprowadzeniu pocztu sztandarowego
nastąpiło otwarcie uroczystości.
Gości powitał dyrektor dr hab.
Mikołaj Jalinik i prowadzący
spotkanie nauczyciele. Zebrani
minutą ciszy uczcili pamięć tych,
którzy odeszli już od nas. Goście
mieli okazję poznać historię
szkoły, obejrzeć prezentację
multimedialną ukazującą sukcesy szkolne uczniów. Szkoła ma
liczne sukcesy, w tym w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych.
Cd. str. 5

Kolejni młodzi rolnicy dostaną premie
Podczas spotkania z unijnym komisarzem ds. rolnictwa
Phillem Hoganem minister Marek Sawicki uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na przesunięcie
około 54 mln euro na program
wsparcia dla młodych rolników.
Dzięki temu pomoc otrzyma dodatkowo około 2900 osób.
Minister Sawicki uzyskał zapewnienie, że pod koniec
sierpnia Komisja zgodzi się na
kolejne przesunięcie niewykorzystanych pieniędzy z PROW
2007-2013. Dzięki temu premia
będzie mogła trafić do kolejnych

1200 osób pozostających na
liście rezerwowej.
Jeżeli rzeczywiście tak się
stanie, to do końca lata z 23 444
wnioskodawców pomoc otrzyma
łącznie 19675 osób. Przypomnijmy, że w czerwcu Polska otrzymała zgodę na zwiększenie puli
na premię o 103,2 mln euro, co
zwiększyło liczbę beneficjentów
do 15575 osób. Zwiększenie tej
liczby o 2900 osób w lipcu i 1200
w sierpniu sprawi, że na pieniędzy zabraknie jedynie dla ok. 4
tys. młodych rolników. Im pozostanie złożenie nowego wniosku

w pierwszym naborze z nowego
PROW na lata 2014-2020, który
ma być przeprowadzony jeszcze
w tym roku.
Przypomnijmy jedynie, że
młodzi rolnicy, którzy w najbliższym czasie otrzymają decyzję
o przyznaniu premii, muszą
spieszyć się z przejmowaniem
gospodarstw ponieważ zgodnie
ze znowelizowanymi przepisami
o premiach dla młodych rolników
do końca września br. muszą
złożyć wnioski o płatność.
(topagrar)

Moim zdaniem

Jesienne porządki

Ws z y s t kie badania opinii publicznej
wskazują, że na
jesieni czeka nas
przełom. Liczne
próby przełożenia ewentualnego
poparcia w wyborach na ilość
mandatów wieszczą zwycięstwo obozu
zjednoczonej prawicy pod sztandarem
prezesa Kaczyńskiego. W szeregach dotychczas rządzącego układu czuć strach
przed utratą władzy. Wściekli i pełni
gniewu liczą na Pawła Kukiza. A gdzie
w tym wszystkim znajduje się Lewica?
Po odnotowaniu największej w historii
klęski lewicowych kandydatów w wyborach prezydenckich, zapanowała atmosfera niepewności i zawiedzionych nadziei.
Osoby popierane przez Sojusz Lewicy
Demokratycznej i Twój Ruch zdobyły
w sumie 3,8%. Daleko poniżej oczekiwań,
a tym bardziej marzeń i aspiracji.
Aż 85% wyborców lewicy z 2011
jest niezadowolonych z działań swoich
reprezentantów. Tak negatywna ocena
wymaga głębokiej zmiany. Zmiany w metodach działania i oferowanym programie. Inaczej, przyszły parlament będzie
najbardziej neoliberalnym, konserwatywnym i, wprost, - wsteczniackim w historii
ostatniego ćwierćwiecza. Szkoda Polski
i Polaków aby kolejne cztery lata spędzić
w atmosferze spisków, smoleńskiej
mgły, ideologicznych sporów i polowań
na czarownice.
Ale jest nadzieja. Od czerwca
trwają spotkania lewicowych środowisk
pod patronatem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Ich celem jest stworzenie spójnego programu
i utworzenie wspólnej listy postępowej
lewicy. Czy się uda, zobaczymy niedługo.
Póki co, spotkania są owocne. Da się
wyczuć pracę intelektualnych drożdży.
Minimum programowe jest niezbędne by lewica (która niejedno ma imię)
poszła silna i zjednoczona. Bo tylko

wtedy ma szansę na sukces. Start kilku różnych list oznacza kilka różnych
porażek, składających się na klęskę
całego środowiska. A kolejnej przegranej wyborcy nam nigdy nie wybaczą.
Najważniejsza jest wola współpracy.
E pluribus unum - chociaż ta
sentencja jest dewizą Stanów Zjednoczonych, to hasło „z wielu, jeden” leżało
u podstaw wielkiego triumfu lewicy
w roku 2001. I to samo zawołanie ma
szanse stać się symbolem nowej jakości.
Niestety, nie wszystkie środowiska chcą
iść wspólnym frontem. Od wspólnych list
odżegnuje się partia Razem, która mimo
swojej nazwy, woli iść osobno. Nic na
siłę, każdy ma prawo kształtować własną
przyszłość.
Mimo, że Sojusz Lewicy Demokratycznej wielokrotnie błądził, to zawsze,
konsekwentnie walczył o sprawy dla
wyborców ważne. Jako jedyni dzielnie
walczyliśmy o godną płacę za wykonywaną pracę i ludzki wiek emerytalny.
Nigdy nie przestaliśmy mówić o sprawach naprawdę ważnych. O godności
każdego człowieka. O sprawiedliwości społecznej. O prawach pracowniczych. O równości dla wszystkich.
Każda z naszych inicjatyw ustawodawczych świadczy, że nasze słowa odpowiadają czynom. I tak pozostanie.
Już w październiku przed milionami obywateli zostanie postawione pytanie
jakiej Polski chcą. I jeżeli odpowiedzią
będzie, że pragną Polski równych szans,
Polski sprawiedliwej i troszczącej się
o swoich obywateli, Polski godności
i równości, to taką Polskę mogą zagwarantować tylko ludzie nastawieni
na człowieka i jego potrzeby. Bo nam
nie potrzeba kolejnej kadencji pełnej
jałowych sporów, ideologicznych kłótni
i bezowocnych debat. Potrzeba ciężkiej
pracy na rzecz zwykłych ludzi. Potrzeba
wysiłku dla rozwiązania codziennych
trosk i problemów.
Arkadiusz Waszkiewicz
- przewodniczący Rady Wojewódzkiej
Federacji Młodych Socjaldemokratów.

Polsko-białoruski rajd rowerowy
do Państwowego Parku Narodowego
„Puszcza Białowieska”
Puszcza Białowieska stanowi naturalną granicę dwóch państw; jednakt projekt
„Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym”, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce przy porozumieniu z Państwowym
Parkiem Narodowym „Puszcza Białowieska” udowadnia, że nie ma takich granic,
które uniemożliwiłyby porozumienie. W ramach projektu 20-21.06.2015 białoruscy
partnerzy zaprosili mieszkańców powiatu hajnowskiego na dwudniowy rajd rowerowy
po ostępach Parku Narodowego „Puszcza Białowieska”. W przedsięwzięciu wzięło
udział 15 osób. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania – choć 80 km trasa stanowiła nie lada wyzwanie, wielość atrakcji, przyjazna atmosfera, a przede wszystkim
zachwycające piękno naturalnej Puszczy Białowieskiej sprawiły, że czas leciał równie
szybko, co licznik trasy :). Uczestnicy rajdu odwiedzili najpiękniejsze zakątki białoruskiego Parku – Muzeum Przyrody w Kamieniukach, woliery ze zwierzętami, siedzibę
Dziadka Mroza. W napiętym harmonogramie znalazł się także czas na integracyjne
ognisko oraz rozmowy.
Dwudniowy rajd rowerowy to jedno z wielu działań zaplanowanych w projekcie. Starostwo Powiatowe w Hajnówce zorganizowało w dniach 19 – 20.06.2015
polsko – białoruski rajd nordic walking, ponadto odbyły się szkolenia: na przewodników
turystycznych po regionie Puszczy Białowieskiej oraz kulinarne dla grupy polsko-białoruskiej. O innych inicjatywach poinformujemy wkrótce.
Katarzyna Nikołajuk
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Nowy wicewojewoda podlaski
Wiesław Żyliński

Wojewoda podlaski Andrzej Meyer wręczył powołanie i przedstawił nowego
wicewojewodę.
Wiesław Żyliński jest absolwentem Politechniki Białostockiej - mgr inż. budownictwa lądowego (specjalność drogi, ulice, lotniska). W 2004 roku ukończył podyplomowe studia „Zarzadzanie i finanse w ochronie zdrowia” w Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu. Odbył wiele szkoleń z zakresu zarządzania organizacją i zasobami
ludzkimi oraz finansów i funduszy europejskich.
Zawodowo m.in. przez 12 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w ogólnopolskich sieciach handlowych Komfort S.A. oraz Stalexport S.A., kierował Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz pracował na stanowisku
Dyrektora w spółce NOVUMNET S.A.
Przez 16 lat prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od 2009 r. kieruje
Biurem Wsparcia Inwestycyjnego w Podlaskim Oddziale Regionalnym ARiMR.
Żona jest lekarzem. Ma córkę i dwóch synów oraz wnuka Michała.
JP

II Wschodni Kongres Gospodarczy
w Białymstoku

Najistotniejsze problemy gospodarcze makroregionu oraz relacje polityczne
i biznesowe między Unia Europejską, Polska,a Europą Wschodnią będą omawiane
w trakcie Wschodniego Kongresu w Białymstoku (24 – 25 września 2015r.).
Aktualnie trwają ostatnie konsultacje dotyczące agendy wydarzenia. Zaplanowano ok. 30 sesji tematycznych, w których udział weźmie ponad 100 prelegentów.
Organizatorzy spodziewają się ponad tysiąca gości z Polski oraz z Białorusi, Litwy,
Ukrainy i innych krajów Europy – polityków, liderów życia gospodarczego, przedstawicieli polskich i zagranicznych firm, ekspertów i naukowców.
- Problematyce wschodniej konsekwentnie nadajemy dwa uzupełniające się
znaczenia: hasło „Wschód” to dla nas z jednej strony Polska Wschodnia z jej specyfiką,
problemami i potencjałem rozwojowym, w drugim rozumieniu – relacje polityczne
i gospodarcze między Unia Europejską, Polską i wschodnią Europą – tłumaczy Wojciech
Kuśpik, prezes PTWP SA i współorganizator kongresu.
Organizator wydarzenia uhonoruje także 10 wyróżniających się pracodawców
– firm z 5 województw tzw. ściany wschodniej, które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą rynku pracy.
/red/

Turniej piłkarski dzieci PUSZCZA CUP 2015

W niedzielę 28 czerwca na boisku
miejskim w Hajnówce odbył się turniej
piłkarski dzieci PUSZCZA CUP 2015,
którego organizatorem był Klub Sportowy
Puszcza Hajnówka.
W turnieju brały udział zespoły
z Białegostoku, Siemiatycz, Hajnówki,
Bielska Podlaskiego , Gródka min.: BSP
Jagiellonia Białystok, Akademia Brylant
Bielsk Podlaski, Leśna Akademia Piłki
Nożnej Białystok, MOSIR Bielsk Podlaski,
KS Puszcza 2006, Orzeł Bobola Siemiatycze, AP Talent Białystok, Akademia
Malucha Białystok, KS Puszcza 2007
i Gryf Gródek.
Turniej stał na bardzo wysokim
poziomie, walka o wyjście z grup toczyła
się do ostatniego meczu, ostatniego
gwizdka. W finale jednak spotkać mogły
się tylko dwie drużyny i byli to zawodnicy z Akademii Piłkarskich Talentów
Brylant z Bielska Podlaskiego oraz
zawodnicy Orła Bobola Siemiatycze.
Zwycięzcę turnieju musiały wyłonić
dopiero rzuty karne, w których lepsi
okazali się zawodnicy z Siemiatycz.

Turniej zaszczycił swoją obecnością
Burmistrz Miasta Hajnówka Pan Jerzy
Sirak oraz Wiceburmistrz Pan Andrzej
Skiepko, którzy udekorowali wszystkich
uczestników pamiątkowymi medalami,
pucharami oraz atrakcyjnymi nagrodami.
I tu wielkie zaskoczenie, pierwszy raz największym zainteresowaniem nie cieszyły
się statuetki a ufundowane przez naszego
sponsora fantastyczne książki o tematyce
piłkarskiej.
Klasyfikacja końcowa Turnieju
PUSZCZA CUP 2015:
1. Orzeł Bobola Siemiatycze
2. APT Brylant Bielsk Podlaski
3. BSP Jagiellonia
4. AP Talent Białystok
5. Gryf Gródek
6. KS Puszcza 2006
7. MOISR Bielsk Podlaski
8. KS Puszcza 2007
9. Akademia Malucha Białystok
10. Leśna Akademia Piłki Nożnej Białystok
Dariusz Drywulski

Wieści Podlaskie

O skarbach na miedzy
Mozaika pól i łąk, śródpolne zadrzewienia, samotne drzewa – dla
jednych to codzienny krajobraz towarzyszący pracom agrotechnicznym, dla
innych widok kojarzący się z czasem wakacji i urlopów. Wszystkich zachęcamy do spojrzenia na niego innym okiem - odkrycia niezwykłego skarbu jakim
jest przyroda krajobrazu rolniczego. To właśnie nasz kraj, a szczególnie jego
wschodnia część jest tego skarbu depozytariuszem. Turystów z Europy Zachodniej często w zachwyt wprawiają widoki dla nas spowszedniałe: bocianich
gniazd, szpalerów wierzb głowiastych… Zachęcamy abyście tym razem zamiast
spoglądać z zazdrością w kierunku Zachodu poczuli dumę z unikatowego
dziedzictwa przyrodniczego polskiej wsi. Przyjrzyjmy mu się bliżej.
O tym, jak ważna dla zachowania światowej populacji bociana białego
jest Polska, słyszał niemal każdy. Wszak co czwarty bocian biały jest „Polakiem”. Warto dodać, że w skali Unii Europejskiej nasz kraj jest ważną ostoją
dla szeregu innych gatunków związanych z krajobrazem rolniczym. Gniazduje
u nas 30% „unijnych” derkaczy, pokląskw czy żurawi , 40% pliszek żółtych…
Liczby te świadczą o tym, że środowisko przyrodnicze na obszarach wiejskich
jest w Polsce wciąż bardzo dobrze zachowane. Co trzeci europejski skowronek wychowuje swoje młode w Polsce. Ten jeden z pierwszych zwiastunów
wiosny, który już w marcu wszem i wobec oznajmia swoją obecność donośnym śpiewem, wydaje nam się pospolity. Tymczasem w Wielkiej Brytanii czy
Niemczech liczebność skowronka w ostatnich dziesięcioleciach zmniejszyła się
tak drastycznie, że konieczne okazało się wprowadzenie specjalnie na niego
nakierowanych działań ochronnych. Polegają one m.in. na promocji upraw
zbóż jarych i tworzeniu „luk skowronkowych” (czyli pozbawionych roślinności
fragmentów gleby umożliwiających ptakom poszukiwanie owadów) wśród
upraw zbóż ozimych.
Kolejnym zaskoczeniem może być dla nas fakt, że w krajach takich jak
Holandia prowadzi się programy polegające na obsiewaniu chwastami miedz,
przydroży czy wyrobisk surowców mineralnych. Zwyczajny dla nas widok
porośniętych chabrami, makami, rumianami pól i miedz jest tam czymś niezwykłym. Dziś, po wielu latach wytrwałej walki człowieka z chwastami wiele
z nich możemy uznać za gatunki silnie zagrożone, inne wręcz za wymarłe.
Lnicznika właściwego - gatunku związanego z uprawami lnu nie spotkamy już
nigdzie na świecie! Choć sytuacja rodzimych chwastów przedstawia się lepiej
niż na Zachodzie, spróbujmy odszukać wśród pól tak pospolite niegdyś kąkole
polne. Nie będzie to zadanie łatwe bowiem w wielu rejonach kraju gatunek
ten już nie występuje. Spójrzmy więc na chwasty łaskawszym wzrokiem,
zostawmy im choć kawałek ziemi – miedzy czy ugoru. Być może kolejnego
lata uda nam się tam wypatrzeć pospolitego w krajobrazie rolniczym motyla rusałkę osetnika. Wielu z nas słyszało o wędrówkach ptaków, a mało kto wie,
że niewielka, delikatna rusałka jest w stanie odbyć 3-4 tysięczną wędrówkę
z północnej Afryki do Polski! Miedze stanowią ważną ostoję dla szeregu innych
gatunków zwierząt. Tam mogą się one skryć przed maszynami rolniczymi,
drapieżnikami, wychowywać młode i znaleźć obfitą stołówkę złożoną z nasion
dziko rosnących roślin.
Nasza „pospolita” wiejska przyroda przy bliższym spotkaniu naprawdę
zadziwia. Jej walory staramy się promować realizując projekt edukacyjny „Pola
tętniące życiem” skierowany przede wszystkim do tych, od których zależy jej
przetrwanie – do rolników, dzieci i młodzieży. Jeśli chcesz dowiedzieć się
więcej zapraszamy do odwiedzenia strony: pola.bocian.org.pl.
Aleksandra Wierzbicka, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
Projekt „Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony
różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym” dofinansowany jest przez
Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach funduszy EOG.

Ukraina zupełnie nie liczy się z Polską. To, co się stało na Wołyniu, rzeź 100
tys. Polaków przez UPA, trzeba mieć z tyłu
głowy. Mojego wuja UPA zamordowała,
przybijając widłami do drzwi stodoły.
Z tego, co wiem, trzy dni umierał. Ich bestialstwo przekracza ludzką wyobraźnię.
Hitlerowscy Niemcy tego nie wymyślili, co
robili Ukraińcy. Zresztą mordy Polaków nie
zaczęły się w 1943 r., tylko już we wrze-
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śniu 1039r. Kiedy nasi żołnierze wycofywali
się do Węgier i Rumunii, byli napadani przez
zbrojne bandy ukraińskie.
Gen. broni Waldemar Skrzypczak,
były Wiceminister Obrony Narodowej
*
W tym wydarzeniu widzę palec boży,
wezwanie do rewizji całego życia. Nie mogę
redukować tego problemu alkoholowego.
W ostatnim etapie uzależnienia, owszem,

Metal Fach zatrudnia ok. 800 pracowników i jest jednym z największych
pracodawców w regionie. Produkuje maszyny rolnicze, kotły CO, naczepy do
ciężarówek, a nawet konstrukcje stalowe. Firma z kilkuosobowego przedsiębiorstwa stała się prężnie działającą i nowoczesną firmą. Ten olbrzymi krok
w rozwoju poczyniła w stosunkowo krótkim czasie. Początki Metal Fachu
sięgają 1989 roku. Przez pierwsze lata firma specjalizowała się w produkcji
kotłów grzewczych. Punkt zwrotny stanowi 2010 rok, kiedy to przedsiębiorstwo
zdecydowało się wprowadzić na rynek nową kategorię wyrobów. Były nimi
naczepy do samochodów ciężarowych znane pod marką Nova. Dziś firma jest
znana przede wszystkim jako producent maszyn rolniczych. Jej wyroby cieszą
się powodzeniem w kraju i zagranicą – 30 proc. produkcji trafia na eksport.
Obecnie maszyny Metal-Fach są w 31 państwach, w których spółka posiada
ponad 80 przedstawicielstw handlowych. Największe rynki zagraniczne to
kraje bałtyckie, a także Rosja, Kazachstan, Ukraina i Białoruś.
Andrzej Kolędo

Znamy skład Zarządu
Podlaskiej Izby Rolniczej
7 lipca 2015r w siedzibie Podlaskiej
Izby Rolniczej odbyło się I Walne Zgromadzenie V kadencji. W trakcie obrad delegaci
reprezentujący Rady Powiatowe wybrali
Zarząd PIR, Komisję Rewizyjną, delegata do
Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz komisję
budżetową.
W wyniku tajnych wyborów Prezesem Izby V kadencji został dotychczasowy
Prezes Grzegorz Leszczyński z powiatu

było. Piłem za dużo. Alkohol pomagał
mi w lekturach i w pisaniu, był pomocą,
gdy byłem zestresowany po całym dniu.
Myślę, że większym skandalem jest uważanie człowieka, który jest biskupem, za
ideał porównywalny z Bogiem niż odkrycie
w jego życiu mniejszego czy większego
braku. Bo niezależnie od tego, czy ktoś
jest człowiekiem świeckim, biskupem
czy papieżem – błądzi. Bp Piotr Jarecki

siemiatyckiego. Funkcję Wiceprezesa
powierzono Adamowi Mariuszowi Niebrzydowskiemu z powiatu łomżyńskiego.
Do składu Zarządu Podlaskiej Izby
Rolniczej wybrano następujących Członków:
Piotr Rusiecki z powiatu augustowskiego,
Witold Grunwald z powiatu grajewskiego
oraz Stanisław Rogalski z powiatu monieckiego. Delegatem do Krajowej Rady Izb
Rolniczych wybrany został Romuald Gosk
z powiatu zambrowskiego.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli
następujący delegaci : Marek Siniło ( powiat
sokólski), Aleksandra Małgorzata Armo( powiat łomżyński), Bogdan Bujnowski (powiat
grajewski), Olgierd Palanis ( powiat sejneński) oraz Maciej Bobel ( powiat bielski).
Komisja Budżetowa pracować
będzie w następującym składzie: Jolanta
Wielgat ( powiat zambrowski), Piotr Stocki (powiat hajnowski), Ryszard Łapiński
(powiat białostocki), Antoni Przyborowski
(powiat kolneński), Krzysztof Szaciło (powiat moniecki).
Agnieszka Artemiuk
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III Piknik Rodzinny w Zespole Szkół w Dubinach
sponsorzy: Lucyna Smoktunowicz- Wójt Gminy Hajnówka,
Walentyna Biryłko, Grażyna
Sacharczuk, Michał Owerczuk,
Joanna i Adam Jakubowscy,
Iwona Mirończuk, Urząd Gminy
Hajnówka, Rada Rodziców przy
ZS w Dubinach, P.P.H Karmel
Export sp.j. Hajnówka, Parafia
św. Zygmunta ks. Jan Krasowski – Kleszczele, Pogotowie
Ratunkowe ZPD w Hajnówce,
Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białowieży, Nadleśnictwo
Hajnówka, PZU Hajnówka, EBM
Spółka z o. o, Emma – Borowik

Spółka Jawna, Iglotex sp. z o. o.,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowo – Usługowe ,,Miland”
sp. z o. o., Hurtownia cytrusów,
warzyw i owoców Mirosław
Popow, Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych sp. z o. o., Punkt
Informacji Europejskiej ,,Europe Direct” Białystok, PSS
Hajnówka.
Program pikniku opracowano z myślą o różnych zainteresowaniach uczestników.

Można było podziwiać występy
na scenie uczniów ze szkoły
podstawowej. Klasa II, pod
kierunkiem wychowawczyni –
Heleny Chodakowskiej – przygotowała spektakl ,,Królewna
Śnieżka”. Dzieci z ,,O” i klasy
I zaprezentowały układy taneczne i piosenki. Ich pracę
koordynowały wychowawczynie
- Irena Chodak i Walentyna
Wołkowycka. Część artystyczną
zakończył występ szkolnego
chóru pod kierunkiem Beaty
Markiewicz. Gwarnie i tłoczno
było przy stoiskach z atrakcjami:
malowania twarzy, makijażu
wykonanego przez konsultantkę
Avonu, dekorowania pierników
i babeczek, wystawy starych
motocykli, koła fortuny o tematyce dotyczącej profilaktyki oraz
koła fortuny ,,Unia Europejska”.
W kołach fortuny za udzielenie prawidłowej odpowiedzi
uczestnicy otrzymywali drobną
nagrodę oraz blankiet z numerem. Zainteresowanie i podziw
budził pokaz ratowników medycznych, prezentacja wyposażenia policji, Straży Leśnej
i Straży Granicznej. Natomiast
punkt krwiodawstwa cieszył się
dużym zainteresowaniem dorosłych. Przy strzelnicy gromadzili
się chętni sprawdzenia swoich

umiejętności strzeleckich. Konkurencje sportowe i przejazd
bryczką miały licznych zainteresowanych. Trenerka fitness
zapraszała do zumby. Zjeżdżalnia dla najmłodszych to ,,królestwo” naszych milusińskich.
Pokaz strongmenów i żonglerzy
również cieszył i młodszych,
i starszych. Każdy mógł skorzystać ze szkolnej karty dań, czyli
skosztować bigosu i kiełbasek.
Można też było miłe chwile
spędzić w kawiarence. Atrakcją
pikniku stała się wata cukrowa.
,,Kino Szkoła” prezentowało filmy i zdjęcia wykonane w szkole
podczas uroczystości i działań
w ramach projektu ,,Gimnazjum
szkoła szans”. Na auli i szkolnych korytarzach wyeksponowano prace plastyczne uczniów
dotyczące profilaktyki oraz skutków zażywania używek.
Dużo emocji wzbudziło
wręczenie nagród. Najpierw
podsumowano wyniki konkursu
poetyckiego pod hasłem ,,Czas
wolny” przygotowanego przez
bibliotekę szkolną. Zwycięzcą
został Tomek Niepogoda (kl. IV),
którego kunszt poetycki został
oceniony najwyżej. Na konkurs
wpłynęło 15 wierszy (klasy: II sp
– III GIM). Wszyscy autorzy wierszy otrzymali nagrody pociesze-

Jubileusz dubieńskiej OSP
Na terenie gminy Boćki
funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jedną
z najstarszych jest powstała
w 1935 roku jednostka OSP
w Dubnie. Są jednak i tacy,
którzy twierdzą, że jednostka
powstała kilka lat wcześniej.
Najbardziej zasłużeni strażacy z Dubna zostali wyróżnieni
resortowymi odznakami i pochwałami. Brązową Honorową Odznaką Podlaski Krzyż
Floriański została odznaczona
Jednostka OSP w Dubnie oraz
jej prezes Eugeniusz Góralczuk.
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Złotym medalem za Zasługi dla
pożarnictwa wyróżniono Jerzego Sacharczuka, a brązowe
medale otrzymali: Jan Chmur,
Włodzimierz Dmitruk, Antoni
Gajko, Mariusz Gajko, Artur
Góralczuk, Andrzej Góralczuk,
Andrzej Iwaniuk, Mirosław Iwaniuk, Anatol Jakimiuk, Tomasz
Jurczuk, Jarosław Matwiejuk,
Aleksander Muśko, Marcin Rybaczuk, Aleksander Rybaczuk,
Paweł Waszkiewicz, Piotr
Waszkiewicz i Tomasz Waszkiewicz. Odznakę Strażak Wzorowy
otrzymali: Paweł Bura, Marek

Dmitruk, Radosław Gajko, Mateusz Popik.
Jubileusz został połączony z zawodami odbywającymi się tradycyjnie w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe
oraz sztafeta sprawnościowa.
Najlepsza okazała się
drużyna OSP Boćki, która wyprzedziła OSP Andryjanki. Drużyna gospodarzy zajęła trzecie
miejsce. Oprócz drużyn męskich
w zawodach wzięła także udział
drużyna żeńska reprezentująca
OSP Boćki.
Po zawodach i części
oficjalnej wystąpiły zespoły:
Zaranak z Berezy Kartuskiej na
Białorusi, Klekociaki i Kapela
Podlaska oraz Teatr Humoru ze
Sporowa.
(w)
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nia, czyli komplety długopisów.
Tradycyjnie, po pikniku, został
wydany album ,,Galeria Młodych
Poetów” ilustrowany rysunkami
uczniów naszej szkoły. Następnie wylosowano zwycięzców
spośród uczestników zabawy
,,Koło fortuny”. Nagrody szczęśliwcom wręczyła Pani Wójt. Na
zakończenie pikniku wszystkich
zaproszono do wspólnego tańca
zumby.
Analizując celowość organizowania pikniku, należy
jednoznacznie stwierdzić, że
to wspaniałe przedsięwzięcie.
Przede wszystkim integruje

społeczność szkolną ze środowiskiem lokalnym i jest doskonałym sposobem spędzania
wolnego czasu. To promocja
naszej szkoły.
Dziękujemy sponsorom
za wsparcie oraz udział w przedsięwzięciu, służącemu edukacji
i promocji Zespołu Szkół w Dubinach.
Halina Parfieniuk
i Eugenia Giermaniuk

ZAPROSZENIA
18 – 19 lipca – Stary Dwór nad
zalewem Siemianówka – II Rodzinny
Piknik Motorowodny
*
18 lipca zapraszamy do Brańska
na „Kino pod gwiazdami”, początek
o godz. 21.00
*
19 lipca - Dubicze Cerkiewne - Na
Iwana, na Kupała
*
Rockowisko Hajnówka 2015
Już 25 lipca 2015 w hajnowskim
amfiteatrze zagra 17 kapel z Polski
i Białorusi - od reggae, ska, folk,
punk, hc po metal!
Startujemy o 13.00 i gramy do nocy !
Rozsyłajcie info, pastujcie glany
i przyjeżdżajcie do Hajnówki!
Musicie tu być !!!
*
Gminny Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym zaprasza dzieci
i młodzież i osoby pełnoletnie na
warsztaty taneczne. Informacje tel.
85 719 60 56.
*
24 – 31 lipca – Czeremcha – XX
Festiwal wielu kultur I narodów
“Z wiejskiego podwórka”

WIEŚCI Z GMIN
Szmurły – tragicznie
zakończyła się kąpiel (7 lipca)
w wiejskiej gliniance 43-letniej kobiety i jej dwóch córek.
Matka i 8-letnia dziewczynka
utonęły. To tragiczne zdarzenie pokazuje po raz kolejny,
że kąpiele na niestrzeżonych
zbiornikach wodnych jest niebezpieczne i należy ich unikać.
Studziwody/Bielsk
Podlaski – 10 lipca w Muzeum
Małej Ojczyzny podsumowano białoruskie warsztaty
etnograficzne połączone z wystawa prac oraz prezentacją
multimedialną. Na spotkanie przybył Mikołaj Kuźmicz
z Brześcia, znany białoruski
artysta – metaloplastyk, wystąpiła grupa Żemerwa .
Narew – 11 lipca nad
Narwią licznie przybyli mieszkańcy i goście bawili się na
imprezach zorganizowanych
przez narwiański Ośrodek
Kultury z okazji Nocy Świętojańskiej. Swój dorobek artystyczny zaprezentowały
miejscowe zespoły oraz goście z Białegostoku, Olsztyna
i Mńska.
Sobiatyno – to jedna
z najpiękniejszych wsi na Podlasiu pisze na założonej przez
siebie stronie Alicja S. (polecamy).W tej to właśnie wsi Wójt
Gminy i GOK w Milejczycach
zorganizowali imprezę ph. „Na
Piotra i Pawła w Sobiatynie”.
Wystąpiły zespoły „Kalinka”
i „Monogram”
Bielsk Podlaski – 15
lipca zakończyły się kolonie
dzieci z współpracujących
z Bielskiem miast partnerskich: Świetłogorska na Białorusi, rosyjskiego Kingiseppu, oraz Călărași z Mołdawii.
Goście nie tylko wypoczywali
ale i poznawali atrakcje turystyczne województwa oraz
Warszawy. Pobyt 40-osobowej grupy młodzieży sfinansował Urząd Miasta.
Juchnowiec Kościelny – Od 19 do 26 lipca będą
trwały „Dni Ziemi Juchnowieckiej 2015”. W programie
przewidziano wiele imprez
i atrakcji, m.in. bieg uliczny na
5 km „Przybij piątkę”, zawody
wędkarskie, pokazy taneczne
połączone z warsztatami.
W piątek 24 lipca odbędzie się
uroczysta Sesja rady Gminy
poświęcona 25- lecia samorządności. A cykl imprez zakończy turniej sołectw. Więcej
... na stronie GOK w Juchnowcu oraz naszej stronie internetowej www.wiescipodlaskie.
pl/internetowewiesci
Czeremcha - przyjaciele zmarłego w ub. roku
Janusza „Jankesa” Niczyporuka zorganizowali Memorial
Jankes Fetiwal. W ten sposób
uczcili pamięć właściciela
kultowej czeremchowskiej
knajpy.
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ZAPROSZENIA
Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach zaprasza do udziału w imprezach:
18.07.2015 – Dni Milejczyc: Sołecki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Milejczyce w godzinach 13.00 – 18.00,
Zawody Wędkarskie O Złotego Raczka
– Zbiornik Retencyjny Wał- w godzinach
05.00 -10.00.

Zawody pożarnicze w Pilikach

19.07.2015 – Dni Milejczyc: Wielokulturowe Prezentacje Muzyczne w godzinach
15.00 – 21.00, a w godzinach 21.00-01.00
zabawa taneczna w świetlicy
23.07.2015 – Na Antoniego w Rogaczach – koncerty w świetlicy w godz.
17.00-21.00
31.07.2015 – dyskoteka folkowa
w Świetlicy Wiejskiej w Milejczycach
w godz. 18.00-21.00 dla młodzieży
*
12 września – Ochotnicza Straż Pożarna
w Białowieży zaprasza na na V Puchar
Prezesa OSP w Białowieży w piłce
nożnej pięcioosobowej dla jednostek
państwowych i ochotniczych straży
pożarnych. Szczegółowych informacji
udziela Mateusz Gutowski tel. 660 852
639, e-mail: mateusz.gutowski85@wp.pl

Tegoroczny sprawdzian
wartości bojowej strażaków
ochotników z gminy Bielsk
Podlaski odbył się w Pilikach,
W zawodach uczestniczyli strażacy z 12 jednostek OSP i dwóch
drużyn młodzieżowych. Strażacy rywalizowali w dwóch kategoriach; sztafecie pożarniczej
7 x 50 i ćwiczeniu bojowym.
Tradycyjnie walka o zwycięstwo
toczyła się pomiędzy drużynami
tegorocznych gospodarzy i Parcewa. Lepsi okazali się strażacy

z Parcewa, gospodarze zajęli
drugie miejsce a trzecie miejsce
zajęła drużyna z Plosek. Kolejne
miejsca zajęły reprezentacje :
4 – OSP Knorydy
5 – OSP Hołody
6 – OSP Knorozy
7 – OSP Mokre
8 – OSP Orzechowicze
9 – OSP Kozyno
10 – OSP Pasynki
11 – OSP Augustowo
12 – OSP Łubin Kościelny
Także najmłodsi strażacy
z Parcewa okazali się lepsi niż
ich koledzy z Pilik.
Zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia strażackie
a biskup siemiatycki Jerzy
wspólnie z proboszczem Parafii Miłosierdzia Bożego ks, dr
Dariuszem Kujawą poświęcili
strażackie pojazdy.
Impreza zakończyła się
część artystyczna. Wystąpiły
zespoły Łuna, Rodyna, Asteria
i Klekociaki.
(wss)

Współczesność szkoły, powroty do korzeni
Cd. ze str. 1
W Ogólnopolskim rankingu Perspektyw w 2014
roku Zespół Szkół Nr 4 im.
Ziemi Podlaskiej, jako jedyne

prawo jazdy.
Wśród gości głos zabrali
m. in: starosta Sławomir Jerzy
Snarski, ks. prałat Zbigniew
Karolak, ks. mitrat Leoncjusz

technikum z powiatu, znalazł się
w czołówce najlepszych szkół
w województwie podlaskim.
Na uwagę zasługuje realizacja „Projektu pt. „Czas na
staż - regionalny program staży
dla uczniów szkół zawodowych
w niemieckich przedsiębiorstwach”, staż w Centrum Szkoleniowym Teltow (Ausbildungsverbund Teltow) w Niemczech
w ramach projektu „Czas na
staż”. Na zakończenie szkoleniowego stażu młodzież zdawała
test praktyczny z nabytych umiejętności i otrzymała certyfikaty
wystawione przez Izbę Przemysłowo Handlową w Poczdamie
(Handwerkskammer Potstam).
Projekt pt. „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku
Podlaskim” oraz „Projekt pt.
Kompetentni w hotelarstwie
- rozwijanie i doskonalenie
umiejętności niezbędnych w zawodzie”, wyjazdy edukacyjne,
praktyki zawodowe, kurs na

Tofiluk, wizytator Kuratorium
Oświaty Eugeniusz Mruczyński, przedstawiciele Komitetu
Organizacyjnego V Zjazdu Pedagogów i Absolwentów szkoły.
Jak na Jubileusz przystało wielu pedagogów, w tym
dyrektor szkoły otrzymali nagrody. Arcb. Sawa przyznał
szkole najwyższe odznaczenie
nadawane przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
medal św. Marii Magdaleny III

Wieści Podlaskie

stopnia. Przemawiający w imieniu Sawy i wręczający ten medal
ks. Tofiluk nie krył wzruszenia
składając także osobiste życzenia dyrektorowi Jalinikowi.
Część artystyczną
zdominował występ szkolnego zespołu „Podlaskie
Kukułki”.
Jubileusz
miał też akcent
osobisty. Był okazją do podziękowania za długoletnia
pracę dyrektorowi
Jalinikowi odchodzącemu na emeryturę. Z grona pedagogicznego za
pracę podziękował
Bolesław Hryniewicki, który od
września 2015 r. będzie pełnił
funkcję dyrektora szkoły. Sylwetkę 14 dyrektora Bolesława

Hryniewickiego przedstawimy
w następnym numerze dwutygodnika „Wieści Podlaskie”.
Foto, tekst Tadeusz
Szereszewski
Pełny tekst na stronie
http://wiescipodlaskie.pl/
internetowewiesci/  

Gangsterstwo w kulturze.

Państwowy Instytut Wydawniczy
do likwidacji
Po skandalicznej sprzedaży „Polskich Nagrań” obecnie odbywa się egzekucja na
Państwowym Instytucie Wydawniczym. Zastosowano atak
wieczorową porą. Podający
się za przedstawiciela Ministerstwa Skarbu i nowego
likwidatora, przedstawiający
się jako Maciej Szudek, przybył na Foksal do siedziby PIW
wieczorem 7 lipca i zażądał
opuszczenia gmachu przez
pracowników.
Domagał się też podania stanu kont. Odbywało
się to pod nieobecność dotychczasowegol ikwidatora
dyrektora Rafała Skąpskiego.
Zaprotestowali przedstawiciele Komitetu Ratowania Wydawnictwa. Sytuacja była tak
zaogniona, że o mało nie doszło do wezwania policji.
Protest
dalej
trwa i w dniu 8 lipca w południe zorganizowano na ulicy
Foksal demonstrację pracowników. Przybyły licznie media. Przewodniczący Komitetu
RatowaniaPIW szczegółowo
wyjaśniał i odpowiadał na pytania dziennikarzy. To zainteresowanie cieszy, ale zobaczymy, co ukarze za się na
antenach i ekranach.
Oczy robią się szeroko
otwarte. Cóż się dzieje w państwie polskim. Ministerstwo
Kultury posługuje się Ministerstwem Skarbu i napada na
70 lat liczącą instytucję państwową o ogromnym dorobku
- bastion czytelników i pisarzy.

Przepychanka trwa już od pewnego czasu. W ciągu ostatnich 2
– 3 lat dług PIW (głównie są to
odsetki za podatek od nieruchomości) z 8,5 mln zł zmniejszył się do ok. 1,5 mln zł. Sam
wielki budynek przy Foksal
wyceniony został niedawno na
14, 5 mln zł. Wartość książek to
kilkaset tys. zł, wartość wyposażenia to co najmniej 2 mln
zł – biblioteka, biura.
Kulturalna Warszawo,
obudź się!
P s e u d o m i n i s t row i e
obecnego Rządu, którzy niechybnie czekają na taczki, popisują się ostatnim rzutem na
taśmę niesłychaną arogancją.
Szanowny Panie Dyrektorze Instytutu Książki,
Panie Grzegorzu Gaudenie,
larum grają!
Usłyszałem też, że któryś z poprzedników gabinetu, odchodzącego na szczęście w niepamięć, chciał tu
zrobić biznesowy klub. Rzeczywiście, lokalizacja na Foksal to
prawdziwe cudo. Nuworysze
tego nie docenią. PIW to firma
ważna dla czytających. Szkoda,
że mamy już tak niewielu dobrych pisarzy, bo oni przede
wszystkim powinni zaprotestować i nie dopuścić do
straty instytucji tak samo ważnej, jak np. „Polskie Nagrania”.
Tamtą sprawę przed kilkomamiesiącami załatwiono po
cichu. Miejmy nadzieję, że tym
razem się nie uda.
Stefan Truszczyński
– Portal księgarski
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GMINA NAREWKA
Nowe tablice ogłoszeń
W gminie Narewka   (powiat hajnowski) w niektórych
dużych wsiach są   dwie a nawet trzy
piękne drewniane   tablice ogłoszeń. Za-

troszczyły się o nie władze gminne. Na
nową wymieniono tablicę w Bernackim
Moście. Ustawiono je także w Suszczym Borku (tu   dotychczas tablicy nie
było) i w Minkówce. W kwietniu tego
roku nową tablicę ustawiono m. in.
przy blokach Spółdzielni Mieszkaniowej
w Narewce.    
Na tablice   trafiają informacje
przekazywane m. in. z Urzędu Gminy,
z Gminnego Ośrodka Kultury i z Galerii

im. Tamary Sołoniewicz w Narewce, z
trzech wiejskich bibliotek, a także od
Zarządu Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów, od Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Narewkowskiej
oraz od zarządów Ludowych Zespołów
Sportowych.
Latem w gminie jest dużo
imprez kulturalno-rozrywkowych, organizowanych w amfiteatrach, w narewkowskiej Galerii im. Tamary Sołoniewicz
i w świetlicach. Mieszkańcy wsi   w
gminie Narewka chcą wiedzieć talkże
o imprezach w mieście powiatowym
Hajnówce, w Narwi oraz w Gródku
i w Michałowie. O szybką informację
troszczą się sołtysi z Narewki,   Babiej
Góry, Guszczewiny, Lewkowa Nowego,
Lewkowa Starego, Eliaszuk, Michnówki,
Olchówki, Planty, Podlewkowia, Siemianówki i ze Starego Masiewa.
15 lipca br. o nową tablicę
ogłoszeń zadbali sami mieszkańcy z
kolonii Lewkowa Nowego (z uroczyska Lisie Nory). Małą tablicę wykonał   
Aleksander Skiepko i pomalował ją
Witold Skiepko. Kolorowe plakaty z
informacjami o najbliższych imprezach
kulturalno-rozrywkowych 18 i 26 lipca
br. w Narewce dostarczył sołtys.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Letnie imprezy w gminie Narewka
24 lipca br. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Narewkowskiej organizuje doroczny Letni Bal w „Carskiej Komnacie” w „Dworze Bartnika” w Narewce
(powiat hajnowski). Początek o godzinie 19.
                                               ***
W niedzielę, 26 lipca br. Zarząd Rejonowy   Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów w Narewce   urządza spotkanie towarzyskie   w miejscowej “Starej
Gospodzie”. W programie: poczęstunek (dania gorące, przystawki, kawa i herbata),  
konkursy z nagrodami oraz zabawa taneczna.
Początek imprezy towarzyskiej o godzinie 15.30.
   (jc)

DZIEŃ MŁODZIEŻY

28 czerwca 2015 r. najstarsza grupa Zespołu Tańca Ludowego „Przepiórka”
z Hajnowskiego Domu Kultury wzięła udział w konkursie ph. „Magia Tańca”, który
odbył się w Prużanach na Białorusi. W konkursie zorganizowanym przez Prużański
Pałac Kultury w ramach obchodów Dnia Młodzieży udział wzięło ponad 30 zespołów
i grup tanecznych, które reprezentowały różne gatunki tańca. Była m.in. samba, hip
hop, balet, taniec towarzyski. Nasza przepiórka zaprezentowała oczywiście taniec
ludowy. Na scenie ustawionej na placu przy Pałacu Kultury przed licznie zgromadzoną publicznością, w barwnych, bogato zdobionych strojach zatańczyła oberka. Na
zakończenie konkursu, po występach wszystkich uczestników i oddaleniu się komisji
na obrady nasza młodzież ponownie pojawiła się na scenie prezentując poloneza,
krakowiaka oraz polkę dziadka. Wszystkie występy bardzo podobały się publiczności i były nagradzane gromkimi brawami.
Po obradach komisja ogłosiła werdykt. Przepiórka zdobyła I miejsce. Nagrodę
i dyplom na ręce p. Volhi Viliuk - instruktor zespołu wręczył Konstantin Iwanowicz
Ponimasz - naczelnik Oddziału d/s Ideologii, Kultury i Młodzieży w Prużanach.
K. Kędyś
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Puchar Polski Nordic Walking Hajnówka
2015 – zapisy ruszają już w sierpniu!
Po raz czwarty w Hajnówce spotkają się miłośnicy nordic walking z całego
kraju, by zmierzyć się w Pucharze Polski Nordic Walking Hajnówka 2015. Start już 12
września. Jak co roku zawody odbędą się na terenie Nadleśnictwa Hajnówka (Kolejki
Leśne).
Zawody rozgrywane będą w 23 kategoriach męskich i damskich. Wystartować
może każdy, bez względu na wiek, płeć czy kondycję. Zawodnicy zmierzą się tradycyjnie
na trzech dystansach: 5 km, 10 km i w półmaratonie – 21 km.
Organizatorzy zapewniają pakiet startowy, możliwość wypożyczenia sprzętu,
doskonałą zabawę, a po sportowych zmaganiach – tradycyjne, integracyjne ognisko.
Chętni do wzięcia udziału w zawodach będą mogli się zarejestrować za pośrednictwem
internetu, na stronie internetowej Polskiej Federacji Nordic Walking (www.pfnw.
eu) – zapisy ruszają już na początku sierpnia – lub w przeddzień zawodów (godziny
popołudniowe) w punkcie wyznaczonym na terenie Nadleśnictwa Hajnówka. UDZIAŁ
W ZAWODACH JEST BEZPŁATNY! Uczestnicy są zobowiązani jedynie do zabrania dużej
dawki dobrego humoru :).
Zachęcamy do udziału w tegorocznych zawodach!
Puchar Polski Nordic Walking Hajnówka 2015 organizowany jest w ramach
projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy
Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody
i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Katarzyna Nikołajuk

Restrukturyzacja małych gospodarstw
ruszy jeszcze jesienią?
Ministerstwo rolnictwa opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie
pomocy na restrukturyzację małych
gospodarstw z PROW 2014-2020. Uruchomienie naboru wniosków planowane
jest na wrzesień br.
Jednak o 60 tys. złotych premii dla
gospodarstwa o wielkości ekonomicznej
poniżej 10 tys. euro Standardowej Produkcji wcale nie będzie łatwo. Pomoc
skierowana ma być tylko do rolników,
którzy zajmują się wyłącznie działalnością rolniczą – tzn. przez ostatnie 2
lata przed złożeniem wniosku podlegali
ubezpieczaniu w KRUS w pełnym zakresie i z mocy ustawy oraz w tym czasie
nie prowadzili pozarolniczej działalności
gospodarczej.
Dodatkowo, aby potwierdzić, że
działalność jest prowadzona w celach
zarobkowych, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy trzeba będzie przedłożyć
faktury potwierdzające, że z gospodarstwa sprzedano w okresie 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku,
produkty rolne o wartości przynajmniej
5 tys. zł.
Na tym jednak nie koniec – o kolejności rozpatrywania wniosków decydować będzie lista rankingowa utworzona
na podstawie kryteriów punktowych.
Żeby pomoc mogła zostać przyznana,
wniosek będzie musiał nazbierać przynajmniej 10 punktów przyznawanych miedzy
innymi za następujące kryteria:
- kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy – max. 5 punktów,
- uczestnictwo w systemach jakości
produktów rolnych i środków spożywczych – 2 punkty,
- produkcja ekologiczna – 4 punkty,
- produkcja roślin wysokobiałkowych

– 2 punkty,
- inwestycja budowlana – 2 punkty,
- uczestnictwo w szkoleniach lub
korzystanie z usług doradczych – do 2
punktów,
- przygotowywanie produktów do
sprzedaży – 1 punkt,
- przetwórstwo produktów wytwarzanych w gospodarstwie – 3 punkty,
- uczestnictwo w grupach producentów – 2 punkty,
- inwestycje służące ochronie środowiska – 5 punktów,
- docelową wielkość ekonomiczną
gospodarstwa – do 5 punktów,
- wiek wnioskodawcy – nie więcej niż
40 lat – 3 punkty.
Ponieważ trzeba liczyć się z dużym zainteresowaniem tą formą pomocy
może się jednak okazać, że wymagane
10 punktów nie wystarczy jednak do
„załapania się” na premię. Warto więc zaplanować w biznesplanie takie inwestycje,
które dadzą dodatkowe punkty. Szczegółowe informacje na www.legislacja.rcl.pt/
docs//509
(Portal topagrar)

PRZECZYTANE
Nie jestem politykiem, bo
w Polsce polityk to ten, co chce utrzymać władzę i łupić obywateli.
Paweł Kukiz
*
W obozie internowanych Bronisław Komorowski to był zapalczywy
myśliwiec o skrajnie niepodległościowych poglądach.
Piotr Wierzbicki
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SPORT
Para Suchodoła/Skiepko
zwycięża w Białowieży
W sobotę 11 lipca, na stadionie gminnym w Białowieży, odbył się turniej o Puchar Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w siatkówce plażowej.
Mimo niesprzyjającej pogody- porywistego wiatru i opadów deszczu, na starcie
zawodów stawiło się 7 drużyn.
Turniej otworzył Wójt Gminy
Białowieża Grzegorz Kasprowicz oraz
Prezes OSP Jerzy Lisicki.
Grano systemem „brazylijskim”
(zespół, który przegrywa dwa mecze
odpada), do 2 wygranych setów, do 21
punktów każdy. Jeśli zaszła konieczność
rozegrania 3 seta grano do 15.
Poziom turnieju był bardzo wyrównany. Wszystkie drużyny walczyły
ambitnie. Zaprezentowały nie tylko duże
umiejętności techniczne, ale także determinację i chęć walki do końca. Na pewno w graniu nie pomagał silny wiatr, który
często robił różne „psikusy” w trakcie poszczególnych akcji.
W półfinałach rozgrywek spotkały się następujące pary: Wojciech Gabiec/Igor
Jabłoński kontra Patryk Waszkiewicz/Adam Waszkiewicz oraz Michał Suchodoła/
Dawid Skiepko kontra Mateusz Dawidziuk/Artur Onopryjuk.
Wygrywali faworyci, czyli para Gabiec/Jabłoński i Suchodoła/Skiepko.
Finał rozgrywek był bardzo zacięty. Pojedyncze akcje decydowały o wszystkim.
Walka trwała do samego końca. Nawet jeśli, któryś z zespołów osiągał nieznaczną
przewagę, przeciwnicy nie podawali się i za chwilę odrabiali straty. Ostatecznie lepsza
okazał się para Suchodoła/Skiepko.
Spotkanie o trzecie miejsce było jeszcze bardziej wyrównane. Zakończyło się
wynikiem 2 do 1 dla pary Dawidziuk/Onopryjuk.
Nagrody najlepszym zawodnikom wręczyła Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży Wioletta Januszkiewicz oraz Prezes OSP w Białowieży.
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w obsłudze sędziowskiej oraz
technicznej- Halinie Niemcunowicz, Barbarze Szumie, Piotrowi Orzechowskiemu,
Grzegorzowi Orzechowskiemu, Michałowi Waszkiewiczowi.
Końcowa kolejność:
1. Michał Suchodoła/Dawid Skiepko (Narewka).
2. Wojciech Gabiec/Igor Jabłoński (Białowieża).
3. Mateusz Dawidziuk/Artur Onopryjuk (Hajnówka).
4. Patryk Waszkiewicz/Adam Waszkiewicz (Białowieża).
5. Krzysztof Waszkiewicz/Miron Marczuk (Białowieża).
6-7. Piotr Sienkiewicz/Andrzej Moroz (Hajnówka) oraz Tomasz Czaban/
Krzysztof Kazberuk (Michałowo).
Mateusz Gutowski

500 kajaków
1 sierpnia wystartuje największy spływ kajakowy na Podlasiu! „500 kajaków” to
prawdziwa gratka dla miłośników sportów wodnych i piękna nadbużańskiej przyrody.
Ta impreza rekreacyjna, na jednej z ostatnich nieuregulowanych rzek w Polsce, odbyła
się po raz pierwszy w 2013 roku, w związku z obchodami 500-lecia Województwa
Podlaskiego, którego Drohiczyn był pierwszą stolicą. Wzięły w niej udział 232 załogi
kajakowe. W listopadzie 2013 roku, spływ otrzymał nagrodę za promocję aktywnego
wypoczynku „Największy Spływ Kajakowy w Polsce” od Polskiego Związku Kajakowego.
Tegoroczny spływ odbędzie się już po raz trzeci. Dotychczasowe zmagania
kajakarzy były jednodniowe, zaczynały się w Drohiczynie i kończyły w Grannem.
W tym roku organizatorzy proponują przedłużenie spływu na kolejny dzień i dalszą
kajakową wyprawę do Broku. Co ważne, w spływie mogą wziąć udział doświadczeni
kajakarze, jak i ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kajakiem. Tegoroczny
spływ rozpocznie się 1 sierpnia, o godzinie 12.00, na plaży w Drohiczynie, a zakończy
w godzinach wieczornych, miejscowości Granne (opcja jednodniowa) lub w Nurze (opcja
dwudniowa). Zakończeniem pierwszego dnia spływu będzie biesiada przy Centrum
Turystycznym w Grannem, będąca doskonałą okazją do regeneracji sił, spróbowania
przysmaków lokalnej kuchni i zabawy przy muzyce kapeli.
Aby wziąć udział w tegorocznej edycji „500 kajaków” i mieć niepowtarzalną
okazję podziwiania piękna Doliny Bugu, należy wypełnić i przesłać na adres organizatora formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie: 500kajakow.pl. Nie wahaj się! Już
teraz wypełnij formularz i weź udział w największym spływie kajakowym na Podlasiu.
Gwarantujemy, że wrażenia jakich doznasz, zostaną w Twojej pamięci na zawsze.
Zapraszamy do zapisów – są jeszcze wolne miejsca!
Rafał Siwek
XIII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bielskiego

Członkowie „Szansy” i „Warsztatów
Terapii Zajęciowej” aktywnie spędzili czas

Sport dla każdego
Tenis ziemny to obecnie zdecydowanie najbardziej popularny sport indywidualny świata. Przyciągający bogatych
sponsorów i chętnie jest oglądany przez
miliony widzów na kortach całego świata.
Najlepsi tenisiści i tenisistki mogą liczyć
na intratne kontrakty reklamowe i są
idolami młodych ludzi w swoich krajach.
Nie trzeba być fanem tej dyscypliny, żeby
znać nazwiska Rogera Federera, Novaka
Djokowica, Rafaela Nadala, Sereny
Williams, Marii Sharapovej, Viktorii Azarenka czy Agnieszki Radwańskiej. Dla
przeciętnego Polaka nie obce są również
takie indywidualności krajowe jak: Łukasz
Kubot, Marcin Matkowski, Jerzy Janowicz,
Urszula Radwańska i Magda Linette.
Dzisiaj uprawianie tej dyscypliny
nie wymaga specjalnych nakładów finansowych. Jednorazowe kupno rakiety
i pudełka piłeczek oraz opłata kilku
złotych za wynajem kortu jest niewielkim
obciążeniem budżetu domowego. Jak
w większości dyscyplin początki mogą
być trudne, lecz gdy opanujemy podstawy,
gra staje się nie lada przyjemnością. Idąc
w tym kierunku Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Hajnówce już drugi rok z rzędu organizuje kursy nauki i doskonalenia tej wspaniałej gry. W zajęciach przeprowadzonych
na przełomie czerwca i lipca wzięło udział
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16 osób, a prowadził je doświadczony trener z uprawnieniami Międzynarodowej Organizacji Trenerskiej Professional Tennis
Registry (FL.USA) – Andrzej Sienkiewicz.
Wszystkich chętnych zapraszamy
do udziału w kursach prowadzonych przez
w/w trenera. Planowane rozpoczęcie zajęć
przewidziane jest na 2 sierpnia 2015 r.
i prowadzone będą przez pięć kolejnych
niedziel tj.2, 9, 16, 23 i 30 sierpnia po dwie
godziny zegarowe. Godziny dla poszczególnych grup do ustalenia. Zgłoszenia
przyjmowane są do dnia 28 lipca pod
telefonem – 509050268.
Janusz Ludwiczak
Grodzisk

Turniej Piłkarski
Rozgrywki o Puchar Wójta Gminy
Grodzisk osiągnęły półmetek. Odbywają
się w dwóch grupach wiekowych: seniorów i juniorów. W grupie starszej gra
pięć drużyn reprezentujacych Grodzisk,
Kamianki, Koryciny, Makarki i Żery. Grupa
juniorów składa się z reprezentantów
dwóch wsi: Makarek i Żerów i zakończyła
już swoje rozgrywki. Zwycieżyła drużyna
z Makarek.
W grupie seniorów druga tura
spotkań odbędzie się 26 lipca br.
(s)

Już po raz kolejny na bielskich
ogródkach działkowych spotkali się członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Szansa” i członkowie
„Warsztatów Terapii Zajęciowej” z prezesem
Moniką Śliwińską na integracyjnej spartakiadzie. Podczas spartakiady gościnnie
wystąpił zespół „Małanka”. Spartakiadę
swoja obecnością zaszczycił burmistrz
miasta Jarosław Borowski.
- Jesteśmy na 13. Spartakiadzie
Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bielskiego organizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Szansa” w   Bielsku Podlaskim. Impreza
ma możliwość realizacji dzięki sponsorom,
m. in. firmom „Arhelan”, „Bochen”, finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego
i Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim.
Przygotowaliśmy szereg atrakcji. Są z nami
członkowie Warsztatów Terapii Zajęciowej
z prezesem Moniką, a którą współpracujemy – mówił Sławomir Sidoruk, przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Szansa” w   Bielsku
Podlaskim.
Organizatorzy przygotowali szereg

atrakcji. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się strzelanie kulkami z farbą do celu.
Inni zmagali się z rzutem piłką do celu i na
odległość. Kobiety zmagały się z podnoszeniem ciężarka. Do dmuchania balonów też
było wielu chętnych. Tu liczyła się szybkość
nadmuchania i pęknięcie balona. Przy
stolikach trwała rywalizacją gry w szachy.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
dyplomy, nagrody. Większość upominków
ufundowała Monika Śliwińska. Nagrody były bardzo cenne bo przygotowane
w ramach zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej. Główną kulinarną atrakcją były
kiełbaski.
W pomoc w przygotowaniu spartakiady włączył się bielski wolontariat.
Dziewczęta dbały, aby każdy mógł spędzić
mile czas i otrzymać poczęstunek.
Przewodniczący Stowarzyszenia
i prezes Warsztatów Terapii Zajęciowej podziękowali za pomoc sponsorom, władzom
miasta i powiatu, zespołowi „Małanka” za
imprezę i sprawną organizację. Zapraszają
też do odwiedzania swoich placówek, korzystania z różnych form rehabilitacji.
Foto i tekst Tadeusz Szereszewski
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SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
w Bielsku Podlaskim
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2015/2016
na następujące kierunki:
NT Y
ME JEMY
U
K
DO YJMU
PRZ DO

· technik BHP
· technik administracji
· technik usług kosmetycznych
Wymagania:

r.
015
2
.
09
25.

Organizacja zajęć:

· wykształcenie minimum średnie (matura · zajęcia będą odbywały się w trybie
nie jest wymagana)
zaocznym (soboty i niedziele, przeciętnie
· stan zdrowia pozwalający na naukę
2 weekendy w miesiącu)
w wybranym zawodzie

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE SZKOŁY:
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22
tel. 85 730 24 49, e-mail: bielsk@zdz.bialystok.pl
http://bielsk.zdz.bialystok.pl

Sukces policjantki z Podlasia
W dniach 25,06 - 6,07, 2015 r w miejscowości Firefax (USA) odbyły się XVI Światowe Igrzyska Służb Mundurowych. Po raz
szósty brali w nich udział polscy policjanci.
W tegorocznych igrzyskach nasi reprezentanci zdobyli 18 medali, w tym 8 złotych.
W składzie polskiej reprezentacji
znalazła się sierżant Anna Wojtulewicz
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Białymstoku, która walnie przyczyniła się do sukcesu polskiej drużyny zdobywając 4 medale, w tym 2 złote.
Pani sierżant gratulujemy sukcesu.
(w)

WIEŚCI PODLASKIE - Niezależne Pismo Lokalne

ISSN – 1509 - 0329

Wydawca: Agencja Gospodarcza „Współpraca” spółka zo.o., 15 – 872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34, Prezes: Wiesława Żywolewska.
www.wiescipodlaskie.pl/internetowewiesci
tel. 85 653 76 51, e-mail: wiescipodlaskie@wp.pl, www.wiescipodlaskie.pl, Biuro Reklamy: e-mail: reklama@wiescipodlaskie.pl
P.O. Redaktor Naczelny: Wiesław S.Sokołowski (kom. 601 724 296), I-zca Redaktora Naczelnego: Wiesław Pietuch (kom. 531 530 691), z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Ciełuszecki
(kom. 692 899 593). Stale współpracują: Mateusz Gutowski, Michał Iwaniuk, Jerzy Iwańczuk, Wiaczesław Kucharenko, Robert Panek, Zbigniew Podlaski, Waldemar Staszyński, Anna Stulgis,
Tadeusz Szereszewski.
Cena dla firm iinstytucji 1,00 zł +VAT Nakład: 5000 egz.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Druk: Drukarnia Prasowa wIgnatkach, Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin
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Wieści Podlaskie

Lipiec
2015
numer 7 (19)
bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

13. finał Przebojem na Antenę
W niedzielę 28 czerwca odbył się 13.
już finał Konkursu Muzycznego Regionalnych
Rozgłośni Polskiego Radia zatytułowany
„Przebojem na antenę”. Całe wydarzenie
miało miejsce w Amfiteatrze Miejskim w Hajnówce. Wzięło w nim udział 14 zespołów,
które na naszej ziemi reprezentowały rozgłośnie radiowe z całej Polski. Wcześniej
ich piosenki zostały wybrane w eliminacjach
przeprowadzonych w Rozgłośniach Regionalnych Polskiego Radia w całym kraju.

Mianowicie byli to:
1. THE TOOBES – SAY HELLO TO MY BABY POLSKIE RADIO BIAŁYSTOK
2. JESSICA BAND – BETTER WORLD - RADIO
ZACHÓD ZIELONA GÓRA
3. PAV.LOVE.SKY - MOMENTS - POLSKIE
RADIO OPOLE
4. JUSTYNA JARY & POMPADUR – BALLADA
O MAMIE - POLSKIE RADIO RDC WARSZAWA
5. GREY FRUIT – NA ANTENIE - POLSKIE
RADIO WROCŁAW
6. AMPHA ROMEO – HENDRIX DISCO - POLSKIE RADIO OLSZTYN
7. MADEMOISELLE CARMEL - CRAZY - POLSKIE RADIO MERKURY POZNAŃ
8. FACE2FACE – I’LL BE FINE - POLSKIE
RADIO KIELCE
9. LATE AGAIN – BAD/ASS - POLSKIE RADIO
LUBLIN
10. POPOVACULA – TYLKO JEDNĄ TAKĄ
NOC - POLSKIE RADIO PIK BYDGOSZCZ
11. HOLLY BLUE – COMFORT ZONE - POLSKIE RADIO KATOWICE
12. BARABAS - MIŚ - POLSKIE RADIO KOSZALIN
13. STEEL VELVET - ANIOŁ - POLSKIE RADIO RZESZÓW
14. OLGA I PASZA – I PROSZĘ ŚPIJ - POLSKIE RADIO ŁÓDŹ
Dziennikarze muzyczni przyznali

pierwsze miejsce zespołowi, który był reprezentantem Polskiego Radia Białystok - The
Toobes. Jest to rockowe trio z Białorusi,
które gra już od 8 lat. Dla zgromadzonej
publiczności wykonali piosenkę pod tytułem
„Say hello to my baby”. Nagrodą była kwota
10 000zł ufundowana przez Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia. Warto wspomnieć,
iż już raz udało się temu zespołowi wygrać
Festiwal Muzyki Rockowej - Rockowisko
w 2012 roku.

Na drugim miejscu uplasował się zespół Barabas – reprezentant Polskiego Radia
Koszalin – z piosenką „Miś”. Druga nagroda
wyniosła 5 000zł, a ufundowana była przez
prezesa Polskiego Radia Białystok -Władysława Prochowicza.
Trzecie miejsce należało do Mademoiselle Carmel (Polskie Radio Merkury
Poznań). Grupa wykonał piosenkę „Crazy”.
Wygrali oni 3 000zł ufundowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka – Jerzego Siraka.
Dodatkowym wyróżnieniem dla tej formacji
jest występ 29 sierpnia podczas koncertu
„Białystok - Miasto Dobrej Muzyki”.
Publiczność oraz słuchacze radia
w głosowaniu internetowym najwięcej głosów oddali na reprezentanta Polskiego
Radia Rzeszów – zespołowi Steel Velvet
i ich piosenkę zatytułowanej „Anioł”. Grupa
ta otrzymała 2 000zł od Starosty Powiatu
Hajnowskiego - Mirosława Romaniuka oraz
mikrofon, który został ufundowany przez
wojewodę podlaskiego Andrzeja Meyera.
Poza konkursem mieliśmy przyjemność gościć Oksanę Predko, która wygrała
ubiegłoroczną edycję konkursu. Gwiazdą całego wydarzenia był zespół HAPPYSAD, czyli
polska grupa muzyczna wykonująca muzykę
rockową.
Paweł Jabłoński

Wizyta niemieckich partnerów z Urzędu
Nordsee - Treene w powiecie hajnowskim
W dniach 24 – 29.06.2015 r. Hajnówkę po raz kolejny odwiedziła siedmioosobowa delegacja z Niemiec, reprezentująca Urząd Nordsee – Treene i Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”
w składzie:

Horst Feddersen - Burmistrz Gminy Rantrum, członek komisji Urzędu Nordsee - Treene, wiceprezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”;
Christel Zumach - Burmistrz Gminy Uelvesbüll, członek komisji Urzędu Nordsee - Treene, członek Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”;
Manfred Gregersen - Pełnomocnik Urzędu Nordsee - Treene do spraw współpracy z powiatem
hajnowskim, skarbnik Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”;
Christel Schmidt - Przewodnicząca Związku Szkolnego w Hattstedt, członek komisji Urzędu
Nordsee - Treene, członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”;
Karin Rieckenberg - pracownik Urzędu Nordsee - Treene, członek Stowarzyszenia „Przyjaciele
Hajnówki”;
Annemarie Gregersen - członek Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”;
Hans - Heinrich Schmidt - członek Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”.
Region z Północnej Fryzji już od 15. lat prowadzi współpracę z Powiatem Hajnowskim.
W trakcie pięciodniowego pobytu niemieccy partnerzy mieli okazję poznać przedstawicieli samorządu, zasady funkcjonowania powiatu oraz jego bogactwo przyrodniczo - kulturalne.
Wizyta miała charakter studyjny, celem polsko – niemieckiego spotkania przedstawicieli
samorządów oraz mieszkańców zaangażowanych w rozwój partnerstwa Powiatu Hajnowskiego
i Urzędu Nordsee – Treene była wymiana doświadczeń z realizacji zadań w obszarze przyrodniczym, społecznym i gospodarczym.
Tradycyjnie już niemieccy goście wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego
– tym razem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Hajnówce.
Uroczystość przebiegała w bardzo przyjaznej i doniosłej atmosferze, goście zapoznali się z działalnością szkoły w mijającym roku szkolnym, ponadto wręczyli nagrody trzem uczniom szkoły
średniej, którzy działają społecznie na rzecz innych. Wyróżnienie otrzymały: Magda Świętochowska i Adrianna Żukowicka z klas II oraz Paulina Janowicz z klasy I. Podczas pięciodniowego pobytu
niemieccy partnerzy spotkali się z radnymi powiatu hajnowskiego, w trakcie spotkania poruszono
zagadnienia związane z wymianą doświadczeń odnośnie wykorzystywania alternatywnych źródeł
energii oraz dalszą współpracą w zakresie m.in. wymiany młodzieży. Spotkanie przebiegało
w serdecznej atmosferze, obie strony zobowiązały się do aktywnej współpracy.
Podczas pobytu delegacja z Niemiec odwiedziła również zaprzyjaźnione Przedszkole nr 5
w Hajnówce oraz Dom Dziecka w Białowieży – wizyty pozwoliły zacieśnić serdeczne relacje oraz
przybliżyć gościom codzienną działalność obu placówek. Przedstawiciele delegacji zaproponowali zorganizowanie oraz sfinansowanie pobytu 10-osobowej grupy dzieci z Domu Dziecka podczas
przyszłorocznych wakacji.
Pięciodniowy pobyt obfitował w liczne atrakcje. Niemiecka delegacja miała okazję poznać
kulturę regionu: goście zwiedzili malowniczą Krynoczkę oraz wzięli udział w święcie Kupalinka
w Leniewie. Zwiedzili również Park Miniatur Zabytków Podlasia oraz Chatkę Baby Jagi w Orzeszkowie. Wzięli również udział w Jubileuszu 90-lecia OSP w Kleszczelach. Niezapomnianych wrażeń
dostarczyła wycieczka rowerowa do Zalewu Siemianówka – niemieccy goście nie oparli się urokowi Puszczy Białowieskiej, pozytywne wrażenie wzbudziła zadbana infrastruktura turystyczna.
Obie strony rozstały się w przyjaznej atmosferze z mocnym postanowieniem kontynuowania współpracy.
Katarzyna Nikołajuk

Piknik Rodzinny cieszy się
wielkim zainteresowaniem
O f i c j a l n e g o o t w a rc i a
dokonał ks. Józef Poskropko
- proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce, ks.
Zygmunt Bronicki, Jerzy Sirak
- Burmistrz Miasta Hajnówka,
Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, Lucyna Smoktunowicz - Wójt Gminy,
Rościsław Kuncewicz – Dyrektor
Hajnowskiego Domu Kultury oraz
Poseł Krzysztof Jurgiel. Zaproszeni goście życzyli publiczności
udanej zabawy i przede wszystkim dużo słońca.

Jerzy Sirak pogratulował
pomysłodawcy i organizatorom
wspaniałej rodzinnej imprezy,
która oferuje wiele atrakcji nie
tylko dzieciom, ale i dorosłym.
Honorowy patronat nad
imprezą objął Ks. Biskup Tadeusz
Pikus i Mieczysław Kazimierz
Baszko. Niestety liczne obowiązki nie pozwoliły biskupowi
przybyć do Hajnówki. - Wyrażam
wdzięczność za tą piękną inicjatywę, która promuje wartości
chrześcijan i przyczynia się do
integracji społeczeństwa, zwłaszcza rodziny – napisał ks. Tadeusz
Pikus w liście skierowanym do
proboszcza Józefa Poskrobko.
Rodzinną imprezę prowadzili Alina Ojdana i Romuald
Kasprzak.
Pierwszym punktem programu była wspólna zabawa na
płycie amfiteatru wraz z Teatrem
ARLEKIN. Na scenie zaprezentowali się podopieczni Agnieszki
Pieśluk- zuchy i przedszkolaki
z Przedszkola Nr 1, Orkiestra
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z mażoretkami, trio
SANCTUS oraz Weronika Bieńsko – laureatka Konkursu Poezji
Religijnej.
Hajnowski Dom Kultury
również zaprezentował swoje talenty. Studio Piosenki Estradowej
pięknie śpiewało, a zespoły tańca
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ludowego - „Mini Przepiórka”
i nowoczesnego - „X mini” żwawo
tańczyły.
Podczas hajnowskiego
Pikniku Rodzinnego można było
wykonać badanie poziomu tlenku
węgla w wydychanym powietrzu, zmierzyć ciśnienie i poziom
cukru, a także oddać honorowo
krew.
Zainteresowaniem cieszyły się również stoiska straży
granicznej i policji.
Na najmłodszych czekały
atrakcje na wesołym miastecz-

ku oraz teatrzyki ROSZPUNKA
i ŻONGLOWANIE HUMOREM.
Roześmiane i kolorowe buźki najmłodszych uczestników pikniku
– to dzieło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Tego dnia nie zabrakło też
sportu. Przed publicznością ze
swoimi umiejętnościami samoobrony i walki pokazali się hajnowscy judocy. Dawid Krzyżowski, aktualny Mistrz Polski, ¼ Finalista Mistrzostwa Świata 2014
w Brazylii zaprezentował wiele
ciekawych trików piłkarskich.
Rozegrano również Rodzinny Turniej Stołowej Piłki Nożnej.
Łakomczuchy chętnie zaglądały na stoiska grillowaną
kiełbaską i bigosem.
Koncert zespołu FULL
POWER SPIRIT poprzedził losowanie głównych nagród w zabawie fantowej. Tradycyjnie zyski ze
sprzedaży losów oraz posiłków
zostaną przekazane na działającą
przy parafii świetlicę „Promyk
dnia”.
Imprezę zakończył koncert zespołu THE DREAMERS
i pokaz ognia.
ORGANIZACJA:
Akcja Katolicka
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Hajnowski Dom Kultury
Emilia Rynkowska

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
zakończyło realizację projektu
„Polsko-białoruska współpraca
w dziedzinie turystyki”

Z końcem czerwca Starostwo Powiatowe w Hajnówce
zakończyło realizację projektu
„Polsko-białoruska współpraca
w dziedzinie turystyki”, trwającego
od lipca 2014r. Przedsięwzięcie to
było jednym z 8 mikroprojektów
realizowanych w ramach projektu
parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności
lokalnych w Euroregionie Puszcza
Białowieska”, którego liderem jest
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Projekt, realizowany przy współpracy
z Rejonowym Centrum Turystyki
i Krajoznawstwa w Kamieniukach,
przewidywał zacieśnienie kontaktów z rejonem Kamienieckim oraz
obejmował:
- utworzenie Polsko-Białoruskiego Punktu Informacji Turystycznej w Hajnówce (ul. 3 Maja
45) i w Kamieńcu, w którym turysta
otrzyma pełną informację o walorach Puszczy Białowieskiej po obu
stronach granicy,
- opracowanie i wydanie
materiałów promocyjnych – mapy
powiatu hajnowskiego, folderu
„Szlaki rowerowe w regionie Puszczy Białowieskiej” w trzech wersjach
językowych oraz ulotek o przygranicznych atrakcjach turystycznych
w Polsce i na Białorusi w polskiej
i rosyjskiej wersji językowej,

- odnowienie szlaku czerwonego w powiecie hajnowskim, w tym
uzupełnienie trasy o drogowskazy
oraz tablice. Czerwony szlak rowerowy Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski liczący 85
km to najdłuższa ścieżka rowerowa
w powiecie – trasa wiedzie przez pięć
gmin ukazujących kulturowe i przyrodnicze piękno Krainy Żubra. W tym
sezonie wakacyjnym na turystów
odwiedzających region czeka więc
wiele niespodzianek.
Przygraniczne położenie
regionu Puszczy Białowieskiej to
atut, którego potencjał Starostwo
Powiatowe w Hajnówce stara się
wykorzystać. Od 2008 r. funkcjonuje
Białowieski Szlak Transgraniczny
spinający walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne obu przygranicznych regionów. Starostwo pozostaje również w trakcie realizacji
projektu „Rozwój turystyki aktywnej
i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym”. Budowa kolejnego
etapu współpracy, jakim jest projekt
„Polsko-białoruska współpraca
w dziedzinie turystyki” przyczyni się
do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu, wsparcia promocji
turystyki transgranicznej oraz zacieśnienia współpracy partnerskiej.
Więcej na stronie www.
powiat.hajnowka.pl
Katarzyna Nikołajuk

W Powiecie Hajnowskim trwają
prace związane z przebudową dróg
Starostwo Powiatowe w Hajnówce wspiera proces modernizacji dróg
w powiecie. W ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II -Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” trwają prace na drogach
powiatowych: nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże, nr 1619B – Dubicze
Osoczne – Jagodniki, nr 2327B - ulica Prosta w Hajnówce. Finansowanie poszczególnych inwestycji przedstawia się następująco:
- drogi powiatowej ulica w miejscowości Czyże – całkowita 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 Programu – 298 411,74 zł;
- drogi powiatowej ulica Prosta w Hajnówce – całkowita wartość projektu
wynosi 1 626 750,29 zł, w tym dotacja w ramach Programu – 700 359, 16 zł.
Pozostałe kwoty finansowane są ze środków własnych i samorządów
partnerskich – gminy Czyże, gminy Dubicze Cerkiewne, miasta Hajnówka.
Prace budowlane związane z przebudową dróg mogą spowodować
chwilowe utrudnienia, jednak w przyszłości znacząco wpłyną na poprawę
komunikacji w regionie.
Katarzyna Nikołajuk

13. finał
Przebojem
na Antenę
SPONSORZY
XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI „PRZEBOJEM
NA ANTENĘ” – 2015
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Sioło Budy – Noclegi, Restauracja,
Skansen
Zajazd Bartnik
Zajazd Wrota Lasu
Hotel Białowieski
Market Budowlany „FACHOWIEC”
Hajnówka
Centro-Met Stefan Bedkowski Hajnówka
„OPAL” – Olej Opałowy Ekoterm Plus
Market „DOMLUX” Hajnówka
Zakład Drzewny „ANDREWPOL”
PSS „SPOŁEM” – Hajnówka
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Hajnówka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Hajnówka
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Hajnówka
Telewizja Kablowa Hajnówka
Stw Andrzej Kiryluk - Beton Towarowy, Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów
Andrzej Popow – Prywatny Gabinet
Chirurgiczny
Runo Hajnówka
Zoja i Jan Lemiesz
Par-Bud – Robert Berk
Nadleśnictwo Hajnówka
Kancelaria Notarialna – Marek Wasiluk
Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim
Mirosław Gryka – Geoglobe - Usługi
Geodezyjno - Kartograficzne
Tartak Siemianówka – Szymaniuk
Halina i Mirosław Borowik – Ubezpieczenia
Andrezej Jóźwiuk – Firma Lewar
Roman Bołbot
„WILUX” – Auto Części Mechanika
Pojazdowa
„BOJAR” – Transport Krajowy i Zagraniczny
Piekarnia Podolszyńscy
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
W Hajnówce
Restauracja LEŚNY DWOREK
Studio Foto – Zbigniew Dzwonkowski
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej
Presstech Hajnówka
Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA” w Hajnówce
Ceramika Budowlana Lewkowo
Parkiet Hajnówka - Tradycyjne Podłogi Drewniane
Karmel Import-Export\
Artur Sacharczuk – Bramy Garażowe,
Automatyka, Tartak
Organizator:
Polskie Radio Białystok, Urząd
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VI Festyn Ekologiczny
Już po raz szósty młodzież szkół podstawowych spotkała się w Parku Miejskim na VI Festynie Ekologicznym.
Zebranych w amfiteatrze miejskim uczniów i nauczycieli hajnowskich szkół oraz pozostałych
gości przywitał w imieniu Burmistrza Miasta i uroczyście otworzył Jakub Ostapczuk-Przewodniczący
Rady Miasta Hajnówka. Festyn prowadziła Natalia Gierasimiuk- Prezes Fundacji Oni- To My.
Organizatorami festynu byli Urząd Miasta Hajnówka oraz Fundacja Oni To My.
Sponsorami byli Burmistrz Miasta Hajnówka, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce, oraz Firma CDD Polska.

Dla uczestników imprezy przygotowanych było wiele atrakcji z upominkami. Krakowskie
Biuro Promocji Kultury zaprezentowało show teatralno-ekologiczne pt. „Pieski świat”. Po przedstawieniu na terenie amfiteatru odbył się turniej miedzyszkolny szkół podstawowych. Szkoły zaprezentowały piosenki ekologiczne, eko-logo Hajnówki i wesoły śmietnik, który ma zachęcać do wyrzucania i segregowania odpadów. W trakcie turnieju odbywały się również zawody sprawnościowe. Prace
młodzieży oceniała komisja w składzie: Andrzej Józef Nowak – przedstawiciel Lasów Państwowych,
Marta Kościeńczuk- przedstawiciel Urzędu Miasta Hajnówka i Dawid Gajko– przedstawiciel mediów.
Pierwsze miejsce w turnieju zajęła Szkoła Podstawowa Nr 3.
Podczas festynu odbyła się bezpłatna zbiórka elektrosprzętu, zużytych baterii, płyt CD, DVD,
starych telefonów, tonerów oraz kardriży do drukarek. W zamian za zebraną torbę reklamówek
foliowych można było dostać płucienną torbę wielokrotnego użytku.W trakcie festynu odbywały się
również warszaty wyplatania z wikliny papierowej, słomy, a także czerpania papieru z masy z opakowań wielomateriałowych. Ponad to prezentowały się stoiska Nadleśnictwa Hajnówka, Białowieża
i Browsk, CDD Polska, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce. Dodatkową atrakcją było
stanowisko z bańkami mydlanymi i bezpłatna dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci zasponsorowana
przez Pana Mirosława Sadowskiego z Firmy CDD Polska.

Kilka dni po festynie uczniowie Szkół Podstawowych nr 3 i 6 wraz z opiekunami wybrali się
na wycieczkę edukacyjną na Topiło. Wycieczka odbywa się w ramach nagrody za zajęcie I i II miejsca
w Turnieju Międzyszkolnym na Festynie Ekologicznym. Atrakcje na powietrzu przygotowali pracownicy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Hajnówka. Głównym punktem wyprawy było przebycie
ścieżki wokół znajdujących się tam stawów z siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania
orienteeringu. Zabawa polegała na odnalezieniu w terenie, określonych na mapie punktów kontrolnych i wykonaniu krótkiego opisu znalezionego punktu. Po podsumowaniu wyników uczniowie
odwiedzili „ścieżkę zdrowia” na polanie przy parkingu leśnym. Na zakończenie, po dużej dawce ruchu
i świeżego powietrza przyszedł czas na ognisko z pieczonymi kiełbaskami.
Fot. E. Gromotowicz- Kopeć
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Profilaktyka przeciwkleszczowa
w hajnowskim SP ZOZ
Wraz z początkiem lata rozpoczyna się
sezon na kleszcze. Letnie miesiące to czas, gdy
pasożyty atakują najintensywniej. Są szybkie,
skuteczne oraz bardzo groźne – kleszcze są
nosicielami m.in. wirusów kleszczowego zapalenia mózgu i krętków boreliozy. Ugryzienie
kleszcza może być przyczyną wielu poważnych
chorób m.in. kleszczowego zapalenie mózgu,
boleriozy czy anaplazmozy. Mieszkańcy regionu Puszczy Białowieskiej są szczególnie
narażeni na ataki tych pajęczaków – Zielone
Płuca Polski to epicentrum strefy działalności
kleszczy, dlatego też warto wiedzieć jak się
przed nimi bronić.
Wybierając się w plener należy pamiętać o odpowiednim ubiorze (koszula z długimi rękawami, długie spodnie wpuszczone
w skarpety, zakryte obuwie, nakrycie głowy)
oraz środkach odstraszających owady. Unikajmy zawilgoconych zarośli, zaś spacerując
po lesie trzymajmy się środka drogi, z dala od
przydrożnych traw i krzaków. Przekonanie, że
kleszcze atakują znienacka spadając na głowę
z drzew można włożyć między bajki – pajęczaki czyhają nie tylko w głębi lasu, ale także na
polanach, a zwłaszcza na ich obrzeżach i poboczach dróg oraz na niższych partiach drzew.
Kleszcz wyczuwa potencjalna ofiarę z odległości 20 metrów– reaguje na temperaturę jej ciała, zapach potu i wydychany dwutlenek węgla.
Gdy już znajdzie się na skórze, szuka miejsca,
gdzie naskórek jest cienki i lekko wilgotny.
Najczęściej wybiera miejsce za uchem, na granicy włosów, pod kolanami lub w pachwinach.
Tuż po spacerze dokładnie się obejrzyjmy,
warto również wziąć prysznic, gdyż małe larwy
kleszczy są często niedostrzegalne. Co robić
gdy znajdziemy wkłutego kleszcza? Przede
wszystkim należy niezwłocznie go usunąć. Pamiętajmy, że niedopuszczalne jest smarowanie
kleszcza tłuszczem, benzyną lub wyciskanie
pasożyta.Wbrew obiegowej opinii kleszcz usuwany w ten sposób nie zostanie zlikwidowany
a wręcz przeciwnie– zasmarowanie może spowodować jego zmiażdżenie lub sprowokować
wymioty, co zwiększa ryzyko zachorowania,
zaś próby wyciskania mogą skończyć się
utknięciem fragmentu kleszcza w skórze.
Najbezpieczniej jest udać się do lekarza POZ
(w dni wolne oraz święta należy zgłosić się
do ambulatorium), gdzie znajduje się gabinet
zabiegowy, a tam pielęgniarki sprawnie pozbędą się pasożyta, niemniej możemy to także
zrobić sami. Należy delikatnie chwycić kleszcza
pęsetą przy samej skórze i wyciągnąć zdecydowanym ruchem, a ranę zdezynfekować. Przez
kolejne tygodnie monitorujmy stan swojego
samopoczucia – jeśli w okresie 30. dni od pokłucia pojawią się niepokojące objawy takie
jak bóle głowy, nudności, gorączka, rumień,
należy zgłosić się do lekarza rodzinnego. Do
postawienia diagnozy niezbędne jest laboratoryjne badanie krwi. Badania te można wykonać
w hajnowskim szpitalu – w SP ZOZ, w ramach
projektu „Rozwój współpracy transgranicznej
w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia

chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko – białoruskim” dokonano modernizacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, szkolenia kadry, odbyły się także
wizyty studyjne do partnerskiego Obwodowego
Klinicznego Szpitala Zakaźnego w Grodnie.
Szpital w Hajnówce przeprowadził gruntowny
remont laboratorium oraz zakupił nowoczesną
aparaturę. Obok nowych mebli, komputerów,
zamrażarek, wirówek i lodówek laboratorium
zostało wyposażone w najnowocześniejszy,
specjalistyczny sprzęt do wykrywania chorób
przenoszonych przez kleszcze. Dzięki temu
placówka dysponuje teraz zautomatyzowanym
systemem wykonywania testów wykrywających choroby przenoszone przez kleszcze.
Przedtem badanie wykonywane było metodą
półautomatyczną: pracownicy laboratorium
przeprowadzali większość czynności ręcznie,
odczyt odbywał się z wykorzystaniem analizatora: teraz cały proces badawczy wykonywany
jest automatycznie, wyniki badań przesyłane
są do specjalnego programu komputerowego
– wystarczy je tylko wydrukować.
Do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego można zgłosić się ze skierowaniem
lub samodzielnie– wówczas za badania należy
uiścić opłatę. Wszelkie informacje znajdują się
na stronie SP ZOZ (www.spzoz.hajnowka.pl,
zakładka diagnostyka). Laboratorium działa
bardzo prężnie: W 2014 roku wykonaliśmy 3484
badania na wszystkie choroby odkleszczowe,
w tym również na kleszczowe zapalenie mózgu.
Do tej pory robiliśmy badania na boreliozę, zaś
na kleszczowe zapalenie mózgu próbki wysyłaliśmy do laboratorium w Białymstoku. Obecnie,
dzięki aparaturze, robimy badania na miejscu.
Czas oczekiwania na wynik skrócił się o połowę – mówi Kierownik Laboratorium dr n.med.
Iwona Ponurkiewicz.
W ramach realizacji projektu przeprowadzono działania informacyjne na temat chorób odkleszczowych– zachęcamy do zajrzenia
na stronę www.kleszczoweabc.com, na której
znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nurtujące
nas pytania z zakresu chorób odkleszczowych,
diagnostyki oraz sposobów ochrony przed
pasożytami.
Projekt „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki
i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko – białoruskim”
realizowany był w okresie od 1 lipca 2013
do 30 sierpnia 2015r. W dniach 10-11.06. br.
w Grodnie miała miejsce konferencja podsumowująca przedsięwzięcie. Założenia projektu
przyczyniły się dorealizacji pełnej, wnikliwej
diagnostyki i skutecznego leczenia chorób
odkleszczowych. Jednak to czy zachorujemy
zależy głównie od nas samych – wychodząc
na spacer pamiętajmy jednak o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa, które zminimalizują
ryzyko nieprzyjemnego kontaktu z kleszczami.
Katarzyna Nikołajuk

XII posiedzenie Rady Programowej projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”

Dnia 30.06.2015r. o godz. 11.00 w Hotelu
Białowieskim w Białowieży odbyło się XII posiedzenie Rady Programowej projektu „Platforma
współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju
rejonu Puszczy Białowieskiej”. Było ono ostatnim,
stąd też miała ona charakter podsumowujący.
Głównym punktem spotkania było
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przedstawienie „Programu zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej na lata 20142020”, opracowywanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Jest on
jednym z priorytetowych przedsięwzięć ujętych
w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa
Podlaskiego. Podczas prezentacji omówiono ideę
programu, jego cele oraz koncepcje projektów
zgłoszonych przez jego beneficjentów (jednostki
samorządu terytorialnego z powiatu hajnowskiego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców).

Starosta hajnowski Mirosław Romaniuk stwierdził, iż wdrożenie w życie zgłoszonych pomysłów
będzie ogromnym krokiem prorozwojowym dla
regionu Puszczy Białowieskiej.
Następnie Rada Programowa została zapoznana ze sprawozdaniem z prac biura projektu
w I i II kwartale 2015 r. Zgodnie z umową projekt
„Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” zostanie zakończony 30.09.2015r.
Posiedzenie Rady Programowej zostało
zorganizowane w ramach projektu „Platforma

współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju
rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody
i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie
5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności
biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Emilia Korolczuk
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Hajnowscy strażacy bogatsi o nowy sprzęt

Jubileusz 90-lecia OSP Kleszczele
obchodzony w tym roku 28 czerwca wraz
z Powiatowym Dniem Strażaka był dobrą
okazją do pochwalenia się ostatnimi zakupami
wozów gaśniczych. Trzy nowe pojazdy ratownicze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce wraz z wozem OSP
Kleszczle prezentowały się okazale w centrum
Kleszczel, gdzie odbyło się uroczyste wręczenie aktów przekazania. Prezes Stowarzyszenia
Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Jerzy Sirak przekazał na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce Jarosława
Trochimczyka symboliczne akty przekazania
trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych
o oznaczeniach: GBA 2,5/30 MAN TGM 13.290,
GCBM 25/16 MAN TGS 18.400, GBARt 2,5/30
MAN TGL 15.290. Pojazdy te, podobnie jak
wóz OSP Kleszczele, zostały zakupione w ramach realizacji projektu transgranicznego pn.

„Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”. Są
one bardzo dobrze wyposażone w nowoczesne
narzędzia służące do ratowania życia, zdrowia
i mienia mieszkańców powiatu hajnowskiego.
Realizatorzy projektu przygotowując działania
pamiętali nie tylko o potrzebie ochrony mieszkańców lecz także o konieczności ochrony
strażaków przed niebezpiecznym działaniem
ognia. Jednym z planowanych przedsięwzięć
jest zakup kompletu ubrań ochronnych dla
strażaków z obszaru Euroregionu Puszcza
Białowieska. 108 zestawów składających się
z odzieży, butów i rękawic ochronnych oraz
18 hełmów trafi do jednostek OSP i KP PSP
w Hajnówce.
Dzięki takim zakupom jednostki OSP
w Euroregionie Puszcza Białowieska będą
jednymi z najlepiej wyposażonych w kraju.
Stowarzyszenie Samorządów
Euroregionu Puszcza Białowieska

„Z SIATKÓWKĄ NA TY” - SPOTKANIE
Z MISTRZEM SPORTU W HAJNÓWCE
Piątek, 19 czerwca był dniem realizacji kolejnego zadania w ramach projektu „Aktywnie
na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska”. Przybyli do Hajnowskiego Domu Kultury
sympatycy siatkówki mieli możliwość poznania Zbigniewa Lubiejewskiego - złotego medalistę
Igrzysk Olimpijskich z Montrealu. Mistrza wspierały dwie znane w środowisku siatkarskim osobistości - Ireneusz Nalazek - wicemistrz Europy i medalista mistrzostw Polski oraz Jerzy Mróz
- pomysłodawca i organizator Memoriału Huberta Wagnera.
Spotkanie prowadzone było przez dziennikarza radiowego Pawła Jurka, który w sposób
profesjonalny utrzymywał jego atmosferę. Zebrani mieli możliwość obejrzenia filmów obrazujących treningi i sukcesy Mistrza z lat 1970 - 1974 jak i ubiegłoroczny sukces siatkarzy w postaci
mistrzostwa świata zespołu trenera Stephana Antigi. Niezwykle cenna dla kibiców była możliwość trzymania w rękach trofeów sportowych, zarówno złotego medalu olimpijskiego z Montrealu 1974 roku jak i złota naszych siatkarzy z roku 2014.
Nasi goście cierpliwie poddali się serii pytań, szczególnie najmłodszej części widowni,
opowiadając ciekawe historie ze swoich sportowych życiorysów. Zbigniew Lubiejewski zachęcał
młodych zawodników do systematycznej pracy i do realizacji swoich sportowych marzeń. Autorzy
ciekawych pytań zostali nagrodzeni upominkami przywiezionymi przez gości oraz piłkami z autografami Mistrza. Sesja zdjęciowa, która miała miejsce po zakończeniu spotkania, przeciągała się
w nieskończoność - bo kto nie chciałby mieć w swojej galerii fotki z Mistrzem?
W spotkaniu uczestniczyło około 140 osób, w tym byli hajnowscy zawodnicy, trenerzy
i sympatycy siatkówki oraz spora grupa młodzieży. W imieniu hajnowskich kibiców, podziękowanie na ręce Zbigniewa Lubiejewskiego złożył Burmistrz Miasta Jerzy Sirak, wręczając pamiątkowe albumy. Organizatorzy spotkania przekazali gościom maskotki żubra, będące symbolem
naszego regionu.
Mirosław Awksentiuk
„Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Odpowiedzialność
za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce i nie
może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.”

II Międzynarodowy Turniej OLDBOY
o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka
im. Piotra Romaniuka

27 czerwca odbył się II Międzynarodowy Turniej OLDBOY o Puchar
Burmistrza Miasta Hajnówka im. Piotra Romaniuka. Organizatorem Turnieju
byli Oldboye Hajnówka, Urząd Miasta
Hajnówka, KS Puszcza Hajnówka.
Turniej uroczyście otworzył
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy
Sirak. Natomiast nagrody wręczył
grający w hajnowskiej drużynie Oldboy
Zastępca Burmistrza Andrzej Skiepko,
wraz z kolegami z drużyny i rodziną

(żoną, córkami i wnukami) śp. Piotra
Romaniuka.
W turnieju udział wzięło 9
drużyn podzielonych na dwie kategorie
wiekowe tj. 35+ i 45+. W kategorii
35+ grały następujące drużyny : DEEM
Białystok, Oldboy Bielsk Podlaski, BLS
Białystok, Oldboy Prużany i Oldboy
Hajnówka. W kategorii 45+ Oldboy
Hajnówka, Oldboy Białystok i Oldboy
Prużany.
Turniej poświęcony był pamię-

ci Piotra Romaniuka byłego piłkarza,
trenera KS Puszcza Hajnówka. Piotr po
ciężkiej walce z chorobą odszedł od nas
w 2013 roku.
Turniej w kategorii 35+ plus
wygrała drużyna DEEM Białystok,
w kategorii 45+ Oldboy Hajnówka.
Poniżej wyniki spotkań i końcowa klasyfikacja Turnieju.
35+
Bielsk Podlaski - Hajnówka - 0:4
BLS Białystok - Prużany - 3:1

DEEM - Hajnówka - 3:2
Bielsk Podlaski - BLS - 2:3
DEEM - Prużany - 2:1
Hajnówka - BLS - 2:3
DEEM - BLS - 4:1
Prużany - Bielsk Podlaski - 2:5
DEEM - Bielsk Podlaski - 4:2
Prużany - Hajnówka - 0:3
Klasyfikacja końcowa :
1. DEEM Białystok - 12 pkt.
2. BLS Białystok - 9 pkt.
3. Oldboy Hajnówka - 6 pkt.

4. Oldboy Bielsk Podlaski - 3 pkt.
5. Oldboy Prużany - 0 pkt.
45+
Hajnówka - Białystok - 2:0
Prużany - Białystok - 2:1
Hajnówka - Prużany 8:2
Klasyfikacja końcowa:
1. Oldboy Hajnówka - 6 pkt.
2. Oldboy Prużany - 3 pkt.
3. Oldboy Białystok - 0 pkt.
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