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XXXVIII Dni Bielska Podlaskiego

XXXVIII Dni Bielska Podlaskiego trwały od 1 do 5 czerwca
2017 roku. Rozpoczęły się od
tradycyjnego przekazania kluczy
do bram miasta przez burmistrza
Jarosława Borowskiego w ramach
Święta Kultury Młodzieży Szkolnej.
Tego dnia odbyła się prezentacja
programów artystycznych szkół
podstawowych i gimnazjów. Miał
też miejsce występ podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajęciowej, oraz
koncert uczniów Szkoły Muzycznej
I st., pokaz sztuk walki Taekwon–do.
2 czerwca w programie znalazły się m. in.: Turniej piłki nożnej
chłopców szkół podstawowych,
spotkanie z autorem Arkadiuszem
Niemirskim, konkurs krasomówczy

„Orator”, zawody pływackie oraz
projekcja filmu „Wnyki”. Piątkowe
spotkanie popołudniowe uroczystej gali, w której uczestniczyli
duchowni, przedsiębiorcy, działacze
samorządowi, służby mundurowe
i przedstawiciele organizacji pozarządowych poprzedziła partia
szachowej rozgrywki pomiędzy
gospodarzem Jarosławem Borowskim, a prowadzącym spotkanie
dziennikarzem polskiego radia
Grzegorzem Pilatem..
Podczas gali burmistrz nagrodził bielszczan w 4 kategoriach.
Producent domów jednorodzinnych.
spółka Danwood została nagrodzona tytułem „Innowator”. Tytułem
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Najpopularniejsi bielscy sportowcy
Po rocznej przerwie młodzi
bielscy sportowcy spotkali się 8
czerwca w Osiedlowym Domu Kultury aby podsumować dwunastą
edycję Plebiscytu Wiesci Podlaskich
„Sportowiec Ziemi Bielskiej 2016 r”
i „Trener Ziemi Bielskiej 2016 r.”.
Nominację do tytułu otrzymało 143
sportowców z miasta i gminy Bielsk
Podlaski, miasta Brańsk i gminy
Wyszki.
Ceremonia ogłoszenia wyników Plebiscytu zgromadziła nie
tylko sportowców i ich trenerów
rywalizujących o tytuł sportowca
2016 r, ale także rodziców i działaczy sportowych.
Patronat nad tegoroczną edycją Plebiscytu sprawował Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Maciej Żywno oraz Podlaska Federacja Sportu. Wspólnie z redakcją
„Wieści” i Starosta Bielskim dr.
Sławomirem Snarskim organizowali
go: Burmistrz Brańska – Czesław Sokołowski oraz Wójtowie gminy Bielsk
Podlaski – Raisa Rajecka i gminy
Wyszki Mariusz Korzeniowski.
Bielską Galę Sportu rozpoczął
Kanclerz Kapituły Plebiscytu Anatol
Grzegorz Tymiński. Przywitał zebranych, pogratulował nominowanym

XIII Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół im. Św. Jana Pawła II
Dnia 11 maja 2017 r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowo
– Wychowawczych w Surażu był
gospodarzem XIII Zjazdu Podlaskiej
Rodziny Szkół im. Św. Jana Pawła II.
W spotkaniu uczestniczyło
36 szkół i placówek
wychowawczych
z pocztami sztandarowymi z całego
województwa. Zjazd
rozpoczął się Mszą
Świętą w kościele
parafialnym p.w. Bożego Ciała w Surażu, którą celebrował
Jego Ekscelencja ks.
Arcybiskup Edward
Ozorowski.
Następnie poczty sztandarowe, dostojni goście, nauc zyciele,
uczniowie i rodzice przy dźwiękach
muzyki marszowej przeszli ulicami
Suraża do szkoły. Nad bezpieczeń-

stwem podczas przemarszu czuwali
strażacy z OSP w Surażu i Policja.
Wszystkich uczestników Zjazdu powitali Burmistrz Suraża p.
Henryk Łapiński i Dyrektor Zespołu
p. Dorota Marczuk, która podczas

swojego wystąpienia nawiązała do
bogatej historii Suraża oraz przeczytała list od Papieża Franciszka,
w którym przekazał swoje błogosławieństwo uczestnikom Zjazdu.

Minął rok od ostatniego spotkania Rodziny Szkół imienia Jana
Pawła II, który odbył się w gościnnej
Czarnej Białostockiej.
To dla nas zaszczyt, że teraz
my pełnimy rolę gospodarzy. Gmina Suraż jest niewielka,
ale ma wielkie tradycje
historyczne. Tysiąc lat
temu było tu grodzisko.
W XV wieku było tu miasto z zamkiem. Staliśmy
się grodem królewskim.
Możemy powiedzieć, że
nas – naszą szkołę i miejscowość – łączy z naszym
patronem Kraków, siedziba królów polskich. Właśnie z Krakowa – grodu
naszego wielkiego Patrona – król
Kazimierz Jagiellończyk nadał
w 1445 r. Surażowi prawa miejskie.
Nieskromnie też powiem, że
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i wyraził nadzieję, że dla wielu młodych sportowców jest to pierwsze
ale nie ostatnie wyróżnienie.
Następnie pełniący obowiązki
redaktora naczelnego „Wieści” Wie-

szczególnych gmin i powiatu.
Tradycją od kilku lat stało
się wyróżnianie specjalną nagrodą
zasłużonego działacza sportowego.
W tym roku tę nagrodę ufundowana

sław Stanisław Sokołowski, przedstawił historię Plebiscytu w powiecie
bielskim, który miał swoje wzloty
i upadki. Pierwszy, na sportowca XX
wieku Ziemi Bielskiej został zorganizowany w roku 2000, pózniej była
kilkuletnia przerwa i rozpoczęły się
kolejne edycje na sportowca po-

przez Prezesa Banku Spółdzielczego
w Brańsku Stanisława Bachurka
przyznano pośmiertnie znakomitemu piłkarzowi i wychowawcy
młodych bielskich sportowców
Mirosławowi Car. Nagrodę odebrała
żona Barbara.
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Uroczystości z okazji nadania sztandaru jednostce Ochotniczej
Straży Pożarnej w Narwi

Są wszędzie tam,
gdzie potrzebna jest pomoc
Jubileuszowe uroczystości połączone zostały z wystawą maszyn
„Pronaru”, który był współorganizatorem uroczystości. Słoneczna pogoda,
bogaty program zgromadziła nie tylko druhów strażaków, ale także wielu
gości i mieszkańców województwa
podlaskiego.
Strażacy swoje święto rozpoczęli od uczestniczenia w Liturgii św.
i Mszy św.

Zebranych w kościele powitał
ks. proboszcz Zbigniew Niemyjski
i obecny prezes OSP w Narwi.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali na
plac „Pronaru”, gdzie w imieniu
organizatorów jubileuszu 90–lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Narwi
połączonej z wręczeniem sztandaru
tej jednostce powitał Marcin SzyCd. str. 4
maniak.

GMINA HAJNÓWKA
Białoruski Festyn z cyklu „I TAM ŻYWUĆ LUDZI”
W Czyżykach 21 maja
2017r. odbył się festyn ludowy „ I tam żywuć ludzi” zorganizowany przez Lucynę Smoktu-

nowicz - Wójta Gminy Hajnówka
oraz Tomasza Tichoniuka – Dyrektora
Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej
w Hajnówce.
Program przewidywał występy
zespołów: Harmoń (Łosinka), Czyżowianie (Czyże), Zespół z Dubicz
Cerkiewnych, Art. Pronar (Narew),

Metro (Hajnówka), Dawid Szymczuk
Band (Hajnówka), Retro BEATS (Hajnówka), Dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Nowokorninie i debiut Weroniki
Ptaszyńskiej – uczennicy Gimnazjum
z dodatkową nauką języka białoruskiego w Hajnówce.
Patronat medialny festynu objęło Radio Jard, a mieszkańcy oprócz
pięknych głosów wykonawców mogli
zapoznać się z literaturą, pamiątkami
i rękodziełem ludowym na wystawionym Kramiku przy świetlicy. Dzieci
otrzymywały baloniki i mogły poma-

lować swoje roześmiane buzie. Nawet
bociany przyleciały aby posłuchać
naszych wykonawców…

Festyn Ludowy w Starym Berezowie
W niedzielę 4 czerwca 2017r.
w Starym Berezowie odbył się Festyn
Ludowy w którym mieszkańcy mogli
posłuchać repertuaru licznych zespołów
i wykonawców:
Echo Puszczy, Orlanie, Czyżowianie, Żawaranki (Mochnate), Ruczajok
(Białowieża), Harmoń (Łosinka), Werwoczki (Orla), Zespół Młodzieżowy z Orli,
Dzieci z SP w Nowokorninie, Dzieci z ZS
w Dubinach, Weronika Ptaszyńska, Patrycja Siemiacka.
(B.N-G)
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(B.N-G)

Dzień Matki w Chytrej
W dniu 27 maja 2017r.
w świetlicy wiejskiej w Chytrej
odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Matki.
Mieszkańcy mogli posłuchać
wykonawców: Zespół z Dubicz
Cerkiewnych, Julitę Kiczkajło, Czyżowianie, Weronikę Ptaszyńską
i zespół Lotos.
Miłym zaskoczeniem był pokaz
umiejętności gry na akordeonie Jacka Drużby, który zwiedzając naszą
gminę zaproponował swój udział
w uroczystości.
(B.N-G)

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Centrum
Etnograficzno – Ekumenicznym w Dubinach
W dniach 19 - 20 maja 2017
Centrum Etnograficzno - Ekumeniczne w Dubinach wzięło udział w IV
już edycji Dni Otwartych Funduszy
Europejskich. Na odwiedzających
czekała moc atrakcji. Pierwszego dnia
do udziału w mini-questach i zwiedzaniu wystawy „Borysówskie Oblicza”
zaprosiliśmy grupy zorganizowane wycieczki szkolne i nie tylko. Specjalnie
sprowadzona na tę okazję ekspozycja,
zawierająca zbiór odrestaurowanych
cyfrowo fotografii wzbudziła duże
zainteresowanie wśród gości i stała się
przyczynkiem do dyskusji o zmianach
jakim w ciągu ostatniego półwiecza
podlegał region, jego mieszkańcy i architektura. Drugiego dnia zaprosiliśmy
obok grup zorganizowanych także odwiedzających indywidualnych. Obchody
otworzyło przedstawienie „Saczasnyje
Wieczórki” w wykonaniu amatorskiej
grupy teatralnej działającej przy Haj-

nowskim Domu Kultury pod opieką
Pani Wiery Masajło. Zebrani mieli również możliwość wysłuchania solistów
- Julii Wrzosek i Artura Markowskiego
(działających przy Hajnowskim Domu
Kultury), których talent znacznie
wykracza poza ich staż działalności
artystycznej. Zwieńczeniem artystycznej części wieczoru był występ Trio
akordeonowego „Akord”, które umiliło
zebranym czas koncertem piosenki
przedwojennej i folkowej. Uroczystego
zamknięcia IV Dni Otwartych Funduszy
Europejskich w Centrum Etnograficzno
- Ekumenicznym w Dubinach dokonała
Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz jednocześnie zapraszając
zebranych do dyskusji przy herbacie
i poczęstunku. W Dniach Otwartych
Funduszy Europejskich w Centrum
Etnograficzno - Ekumenicznym w Dubinach uczestniczyły łącznie ok. 80 osób.
(M.B)

Wieści Podlaskie

XXXVIII Dni Bielska Podlaskiego
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„Emisariusz” nagrodzony został
bielszczanin Marek Monachowicz,
zawodnik armwrestlingu (siłowania
na rękę). Tytuł „Kreator” otrzymał
Mateusz Sacharzewski, działacz
Stowarzyszenia Kreatywny Bielsk
Podlaski i twórca młodzieżowego
teatru „Teatr The Mask”. Zwycięzcą
kategorii „Tytan” nagrodzony został
Jan Bartoszuk. Nagrodzeni podziękowali za wyróżnienie. .Nagrodę
w kategorii „Strateg” odebrał natomiast Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski. Burmistrz
podziękował bielskim firmom za ich
działalność, dzięki której bezrobocie
w mieście spadło do 4%.
W sobotę dominowały stoiska
kiermaszu na Międzynarodowym
Jarmarku Jagiellońskim, mistrzo-

stwa miasta w Tenisie Ziemnym.
Na scenie przy urzędzie miasta
prezentowały się liczne zespoły,
w tym koncert zespołu Mirage Yoko,
DJ Mietek, FART i Power Play.
Niedziela upłynęła pod znakiem wody i licznych koncertów.
Były to zawody pływackie oraz
młodzieżowy piknik wędkarski.
Koncert Galowy Piosenki „Podlaska
Nuta”, „Projekt Volodia”, „Molly Malones oraz koncert Gwiazdy „oddział
Zamknięty”: W dniach 3 i 4 czerwca
komunikacja miejska w mieście
kursowała bezpłatnie.
W ostatnim dniu dominował
sport, Wieczór Kultury Ukraińskiej,
promocja tomiku poezji Andrzeja
Salnikowa.
Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

Tadeusz Szereszewski

Najpopularniejsi bielscy sportowcy
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Tytuł najpopularniejszego
sportowca w gminie Bielsk Podlaski
zdobyła Drużyna tenisa stołowego
z Gimnazjum w Augustowie, w mieście Bielsk Podlaski zwyciężył Tymoteusz Zamarajew, w mieście Brańsk
tytuł najpopularniejszego przypadł
piłkarskiej drużynie dziewcząt
z Gimnazjum w Brańsku a w gminie
Wyszki rywalizację wygrała Klaudia
Boguszewska.
Najpopularniejszymi sportowcami w powiecie bielskim zostali:
w kategorii szkoły podstawowe –
Klaudia Boguszewska, uczennica
Szkoły Podstawowej w Topczewie,
w kategorii gimnazja – Dawid Tkaczuk z Gimnazjum nr 3 w Bielsku
Podlaskim, a w kategorii szkoły
ponadgimnazjalne – Anna Charytoniuk z Zespołu Szkół nr 4 w Bielsku
Podlaskim. Trenerem 2016 roku
został Jarosław Olszański.
W tym roku, po raz pierwszy,

Kapituła Plebiscytu postanowiła
wyróżnić najlepszych – w jej ocenie
- sportowców tytułem „Sportowiec
2016 r.”. Otrzymali go w kategoriach:
- szkoły podstawowe – drużyna
chłopców ze Szkoły Podstawowej
nr 5 w Bielsku Podl.
- szkoły gimnazjalne – Tymoteusz
Zamarajew
- szkoły ponadgimnazjalne – drużyna chłopców z Zespołu Szkół
Specjalnych w Bielsku Podl.
- senior – Łukasz Kuczyński - Tur
Basket Bielsk Podl.
Gratulujemy wszystkim nominowanym, dziękujemy kierownictwu
gościnnego Osiedlowego Domu Kultury za kolejną możliwość spotkania
sportowców, słowa podziękowania
kierujemy także do Kasi Stepaniuk,
sekretarza Kapituły za sprawne
prowadzenie imprezy.
Wynik rywalizacji na stronie
www.wiescipodlaskie.eu

(kp)

XIII Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół im. Św. Jana Pawła II
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mamy i związki z Watykanem, gdzie
swoją wielką misję pełnił nasz Patron Jan Paweł II. Otóż właśnie ze
stolicy apostolskiej otrzymaliśmy
specjalne błogosławieństwo Jego
Świątobliwości Ojca Świętego
Franciszka dla naszego spotkania.
Następnie pani dyrektor poprosiła ks. Dziekana Andrzeja Kondziora o poświęcenie tablicy upamiętniającej uroczystość nadania
imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum
w Surażu, którą ufundowali Wspólnota Gruntowa „Grądek” z Suraża
i Rodzice. Uczniowie Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu złożyli kwiaty
przed popiersiem Patrona, dziękując
za otrzymane za Jego pośrednictwem łaski.W części artystycznej
spotkania uczniowie klasy piątej

szkoły Św. Jana Pawła II” i „Spotkanie z Janem Pawłem II” ukazały
osobiste relacje dzieci i młodzieży ze
swoim Patronem oraz Jego ogromną rolę w kształtowaniu postaw
i charakterów, o czym można było
się przekonać, słuchając czytanych
fragmentów. Uczestnicy najlepszych
prac otrzymali nagrody.
Niezapomnianymi wrażeniami ze spotkania wszyscy dorośli
uczestnicy Zjazdu dzielili się przy
wspólnym, smacznym obiedzie.
Cały artykuł na stronie
www.wiescipodlaskie.eu

Nestle porusza Polskę
Z okazji 150-lecia założenia
przedsiębiorstwa Firma Nestle organizuje poraz kolejny konkurs dla gmin,
w którym są do wygrania siłownie terenowe, po jednej w każdym województwie. W naszym regionie do konkursu
zgłoszono poniższe lokalizacje. Poniżej
wyniki głosowania na 16 czerwca br
1. Nowoberezowo - 21 546 głosów
2. Dubicze Cerkiewne Bachmaty
- 8 628 głosów
5. Bielsk Podlaski - 396 głosów
7. Suraż - 181 głosów
8. Patoki gm. Brańsk - 70 głosów

Wieści Podlaskie

przedstawili pantomimę nawiązującą do słów Patrona: „Człowiek
jest stworzony do miłości”. Krótki
spektakl bardzo wzruszył widownię, ponieważ poruszał problem
odrzucenia, poszukiwanie akceptacji
i potrzebę miłości. Przedstawienie
zostało gorąco przyjęte przez publiczność. Zachwycił również śpiew
piosenek w wykonaniu chóru i solistek. Uroczystość uświetnił pokaz
układu tanecznego marżoretek
z Białegostoku.
Kolejną częścią spotkania
było rozstrzygnięcie konkursów
i wręczenie nagród. W konkursie
plastycznym „Św. Jan Paweł II
w harmonii z przyrodą” uczniowie
mieli ukazać Papieża Polaka kochającego przyrodę. Nadesłano 105
prac, które uczestnicy Zjazdu mogli
obejrzeć na wystawie. Konkursy
literackie: „List do Patrona mojej

11. Hajnówka - 20 głosów
14. Nurzec Stacja - 2 głosy
Jak zagłosować na wybraną
lokalizację?
Należy zarejestrować się na stronie www.NestlePorusza.pl. Można także
zalogować się za pomocą swojego
konta na Facebooku. Aby oddać głos
na konkretną miejscowość, wystarczy
skorzystać z wyszukiwarki lokalizacji,
wpisując województwo, miejscowość
lub kod pocztowy. Dziennie można
oddać 1 głos. Głosowanie trwa do 30
czerwca 2017 roku.
(wss)
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Są wszędzie tam,
gdzie potrzebna jest pomoc
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Doniosłym akcentem uroczystości było podniesienie flagi
państwowej na maszt i odegranie
hymnu państwowego oraz hymnu
Związku OSP RP.
Ogniomistrzów Przemysława
Piotrowskiego i Marka Giro, którzy
zginęli w dniu 25 maja w pożarze
Białymstoku uczczono minutą ciszy.
Przywitania gości dokonał
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Narwi ks. proboszcz Zbigniew
Niemyski.
Historia Straży Pożarnej w Narwi sięga lat dwudziestych. Założycielami straży w Narwi byli: Ks.
Józef Sochoń, proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej w Narwi, Jan
Dul, Opatowski, urzędnik Magistratu
w Narwi i Kazimierz Żakiewicz. Pierwszym naczelnikiem OSP w Narwi był
Jan Dul.
W 1928 r. ze środków społeczeństwa Narwi została zakupiona

pierwsza sikawka ogniowa i hełmy.
Sprzęt był przechowywany w budynku gospodarczym przy kościele,
później w budynku miejskim na
rynku. W 1932 r. zaczęto zbiórkę pieniędzy na budowę strażnicy w rynku.
Po wojnie zbudowano strażnicę
w postaci garażu na sprzęt strażacki. W 1937 r. została zakupiona
pierwsza motopompa ze środków
społecznych. Pierwszy samochód
Ford V8 jednostka otrzymała w 1948
r. W 1972 r. został ufundowany strażacki sztandar kościelny. Inicjatorem
ufundowania sztandaru był Wacław
Jakubowski, wieloletni prezes OSP
w Narwi.
Po odczytania aktu ufundowania sztandaru przez przedstawiciela
społecznego komitetu fundacji sztandaru Andrzeja Pleskowicza, wójta
Gminy Narew nastąpił symboliczny
akt wbicia gwoździ ozdobnych na
drzewcu sztandaru przez gości honorowych i osoby, które przyczyniły się
do jego ufundowania. Była też możliwość wpisu do księgi pamiątkowej.
Poświęcenia sztandaru dokonał
Biskup Tadeusz Pikus, ks. ihumen
Sergiusz wraz z przybyłymi na uroczystość kapłanami.
Odczytania Aktu Nadania
Sztandaru dokonał druh Jarosław
Trochimczyk. Sztandar został wręczony Prezesowi Rady Właścicieli firmy
„Pronar” Sergiuszowi Martyniukowi,
który przekazał sztandar Prezesowi
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
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Związku OSP RP druhowi Andrzejowi
Koc. Druh Koc przekazał sztandar ks.
proboszczowi Zbigniewowi Niemyskiemu, który to przekazał sztandar
pocztowi sztandarowemu.
Nastąpił moment prezentacji
sztandaru z mottem „Bogu na chwałę ludziom na ratunek”. Sztandar
udekorowano brązową odznaką
honorową „Podlaski Krzyż Floriański”.
Sztandar został wręczony
Prezesowi Rady Właścicieli firmy
„Pronar” Sergiuszowi Martyniukowi,
który przekazał sztandar Prezesowi
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP druhowi Andrzejowi
Koc. Druh Koc przekazał sztandar ks.
proboszczowi Zbigniewowi Niemyskiemu, który to przekazał sztandar
pocztowi sztandarowemu.
Złotą odznakę honorową „Podlaski krzyż floriański” otrzymał Sergiusz Martyniuk, srebrną:. ksiądz
Zbigniew Niemyjski, Jan Grabowski.
Brązową odznakę wręczono dru-

hom:. Jerzemu Mieleszko, Jerzemu
Rusinowiczowi, Andrzejowi Zubrzyckiemu, i Mirosławowi Żakiewiczowi.
Medale „Za zasługi dla pożarnictwa”, złoty medal otrzymali Iwaniuk Piotr, Kamiński Jacek, a Brązowy
Rakowski Rafał.
„Odznaczenie „Strażak Wzorowy” otrzymali m. in.: Hewa Mariusz,
Kamieński Mariusz, Smoktunowicz
Karol, Kotowicz Arkadiusz, Korobkiewicz Sebastian, Sawicki Krzysztof,
Siegień Piotr, Szwedko Adam.
List od Księdza Biskupa Seniora Antoniego Dydycza odczytał
wikariusz Generalny ks. Zbigniew
Rostkowski.
Dziś strażacy poza gaszeniem pożarów udzielają pomocy
w wypadkach drogowych, awariach
przemysłowych, obsługują helikoptery ratownicze, wypompowują wodę
z zalanych piwnic, posesji, walczą
z powodzią, usuwają powalone
drzewa po wichurach, zabezpieczają
imprezy masowe i szereg innych
zdarzeń. Są wszędzie tam, gdzie
ktoś potrzebuję pomocy. Strażacy
z OSP z Narwi aktywnie uczestniczą
w uroczystościach patriotycznych
i religijnych. Ich ideą jest pomoc,
poświęcenie dla bliźniego, bez oczekiwania na słowo dziękuję.
Dlatego Redakcja „Wieści Podlaskich” i autor piszący te słowa
serdecznie Im dziękują.
Foto, tekst Tadeusz Szreszewski

Cały artykuł na stronie www.wiescipodlaskie.eu
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KONCERT MUZYKI SAKRALNEJ
W NURCU-STACJI

W sobotnie popołudnie dnia
27.05.2017 roku w sali Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji odbył się w ramach koncertów towarzyszących XXXVI
Międzynarodowemu Festiwalowi
Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2017”
niecodzienny Koncert Muzyki Sakralnej w wykonaniu Zespołu Wokalnego
„Melizma” ze Skopie (Macedonia).
Zespół wykonał pieśni sakralne jak również zaprezentował
utwory ludowe swego kraju ,co
spotkało się z wielkim uznaniem

MAJÓWKA Z RODZINĄ w NURCU-STACJI
Dnia 28.05.2017 w miejscowym parku w Nurcu-Stacji odbyła
się piętnasta edycja festynu pod
nazwą „Majówka z Rodziną”. Organizatorem imprezy był Gminny
Ośrodek Upowszechniania Kultury.
Piękna, słoneczna pogoda,
wspaniała zabawa, uśmiechnięte
twarze dzieci oraz rodziców to obrazki które można było zauważyć
w trakcie trwania imprezy. Program
festynu pomyślany został tak aby

tekst i foto - Agnieszka Martyniuk

Irena Janoszuk,
fot. Agnieszka Martyniuk

Wyszki

Młode strażaczki z Milejczyc najlepsze

i chłopców, w konkrencji rozwinięcia
bojowego i sztafecie 4 x 400 m.
W kategorii dziewcząt zwyciężyła
MDP Milejczyce, a w kategorii chłopców MDP Wojny Szuby.
Skład drużyny z Milejczyc:
- Karolina Trochimiuk, Oliwia Korzeniewska, Zuzanna Gierasimiuk,
Karolina Oniśkiewicz, Patrycja Łyczak, Julia Galimska, Monika Jakuc,
Magda Sawicka, Aleksandra Oniśkiewicz, Magdalena Chromińska.
(seb)

Nasze Kulinarne Dziedzictwo- Smaki Podlasia

Już po raz siedemnasty w białostockich Spodkach odbył się wojewódzki konkurs „Nasze kulinarne
dziedzictwo- Smaki Podlasia”. Organizatorem konkursu jest Marszałek
Województwa Podlaskiego, Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie oraz Polska Izba
Produktu Regionalnego i Lokalnego
w Warszawie.
W tym roku ze swoimi regionalnymi produktami do Białegostoku przyjechało 84 producentów
z całego województwa. Zaprezentowali oni 129 najróżnorodniejszych potraw. Gminę Wyszki
reprezentowały w tym konkursie
dwa stowarzyszenia: Aktywna
Wieś z Niewina Borowego i Młodzi
Duchem ze Strabli. Panie z obu
organizacji stanęły na wysokości
zadania i pięknie zaprezentowały
stoły ze swoimi potrawami. Znalazły
się na nich następujące potrawy:
kiszka ziemniaczana, zaguby, kiełbasa palcówka podsuszana, nalewka Gajowego, makowiec, gwiazda
makowa, faworki Borowe, wina
owocowe, szczupak faszerowany,
ciasto Królewicz, babka z majonezem, mięso z weka. Komisja
konkursowa musiała skrupulatnie
„ wysmakować” i w formie małych
wywiadów poznać sposób przygotowania i tradycję przedstawianych
potraw. Miłym zaskoczeniem dla
zespołu z Niewina Borowego było
nagrodzenie dwóch potraw pierwGrodzisk

szym miejscem. W kategorii napoje
alkoholowe pierwszą nagrodę za
Nalewkę Gajowego odebrała Anna
Malinowska, w kategorii inne produkty regionalne pierwszą nagrodę
za zaguby (potrawa wykonywana
zespołowo) odebrała Krystyna
Pietraszko. Nagrody dla zwycięzców
wraz z członkami komisji, na czele
której była p. Izabela Byszewskakrajowy koordynator konkursu
Nasze Kulinarne Dziedzictwo,

w Poznaniu.
Konkurs ten jest dobrą okazją do zaprezentowania swoich
umiejętności kulinarnych, motywuje do wytwarzania oryginalnych
produktów oraz daje możliwości
do uczestniczenia i promowania
swoich potraw w szerszych imprezach kulinarnych organizowanych
w ramach współpracy trzech województw: podlaskiego, lubelskiego
i podkarpackiego pod nazwą „Na

wręczał Marszałek Województwa
Podlaskiego Jerzy Leszczyński.
Komisja konkursowa nominowała
też do nagrody „Perła” wybrane
produkty, które otrzymały nagrody
w ubiegłym roku. Produkty te mają
okazję stanąć w szranki w finale
podczas Targów Polagra Food

Kulinarnym szlaku Wschodniej
Polski”. Podziękowania za świetny
udział w tym konkursie należą się
wszystkim paniom, które włożyły
sporo wysiłku w przygotowanie
i wykonanie na własny koszt prezentowanych produktów.
(z)

Wizyta gimnazjalistów z Wielkopolski

W 2011 roku Gmina Grodzisk
podpisala partnerskie porozumienie
o współpracy z gminami Grodzisk
Mazowiecki i Grodzisk Wielkopolski.
Celem współpracy jest głównie
integracja młodzieży i poznawanie tradycji i regionów złączonych
wspólną nazwą.
Na początku maja (8 – 13)
gimnazjaliści z Grodziska przeWieści Podlaskie

zabaw, malowanie twarzy, skręcanie
balonów, szczudlarz, chodzace maskotki i mega bańki. Atrakcje zostały
udostępnione bezpłatnie z okazji
zbliżającego się Dnia Dziecka. Koszty wynajmu zostały sfinansowane
z budżetu gminy .
Imprezę zakończyła zabawa
taneczna przy muzyce zespołu Atut.

wśród zgromadzonej licznie publiczności. Uczestnicy koncertu na
stojąco podziękowali wykonawcom
gromkimi brawami za duchowość
i artyzm tego wyjątkowego śpiewu.
Organizatorem tego artystycznego wydarzenia była Fundacja
„Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Upowszechniania Kultury
w Nurcu-Stacji.

Milejczyce

3 czerwca br w Drohiczynie
odbyły się II Towarzyskie Zawody
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Podlaskiego.
W zawodach uczestniczyły MDP
z Kleszczel, Łubina Kościelnego,
Milejczyc, Rosochatego Kościelnego,
Wojen Szub i Wyszonek Kościelnych.
Zawody odbywały się według
zasad, które obowiązują na zawodach starszych strażaków, zawodowych i ochotników. Startowano
w dwóch kategoriach: dziewczat

zainteresować całe rodziny. Na
scenie imprezę rozpoczął spektakl
teatralny „Japońska baśń o dobrym
sercu”, następnie zaprezentowały
się dwie grupy tańca nowoczesnego
„Last Kings” działające przy GOUK
w Nurcu-Stacji , „Studio Piosenki
Estradowej” HDK, zespół estradowy
„Art-Pronar”, zespół „Verdis”.
Dużym zainteresowaniem
wśród najmłodszych uczestników
imprezy cieszył się dmuchany plac

bywali z wizytą u swych kolegów
z Grodziska Wielkopolskiego, którzy
29 mają przybyli z rewizytą. Gości
z Wielkopolski zakwaterowano
w Ziołowym Zakątku w Korycinach.
Zwiedzili oni Ogród Ziołowy oraz
uczestniczyli w różnego rodzaju
warsztatach związanych z zielarstwem i rękodziełem. W ramach
poznawania regionu goście zwie-

dzili Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Muzeum Diecezjalne
w Drohiczynie – podziwiali panoramę Bugu z Góry Zamkowej.
W programie niezabrakło oczywiście pobytu w Białowieskim Parku
Narodowym. 2 lipca pełni wrażeń
wrócili do domu.
(seb)

5

GMINA NAREWKA
Skup ziół w sezonie
Obecnie na ugorach i łąkach
w dolinach Narwi, Narewki i Bobrówki
można zbierać najlepsze jakościowo
zioła lecznicze. Zbierają je przeważnie
kobiety w średnim i starszym wieku.
One kontaktują się z punktem skupu,
biorą cennik i dowiadują się, na jakie
zioła jest największe zapotrzebowanie, kiedy powinno się je zbierać i jak
suszyć (m. in. nie wolno na słońcu).
Warto przy tym pamiętać, że nie wolno
wyrywać wszystkich ziół w jednym
miejscu, trzeba część zostawić, aby
mogły tu rosnąć i w następnych latach.
W punkcie skupu ziół w Narewce
(powiat hajnowski) przy ul. Mickiewicza
można sprzedać suszony kwiat 16
roślin, ziele - 28, liście - 12, korzeń -

7 i korę - 3. Za kilogram kwiatów m.
in. akacji można zarobić - 16 złotych,
jaśminu - 25 zł, kasztanowca - 23
zł, podbiału - 18 zł, stokrotki - 30 zl,
róży - 35 zł i kocanki -- 8 zł.
Opłaca się zbierać liście m. in.
miodunki, poziomki czy bobrka. Są
one w cenie od 10 do 15 złotych za
kilogram, ziele marzanki (10 złotych
za kilogram), przywrotnika (16 zł/kg),
poziomki (15 zł/kg), przetacznika (13
zł/kg), świetlika (19 zł/kg), połonicznika
(12 zł /kg) i srebrnika 9 zł/kg).
O właściwościach leczniczych
ziół wiele napisano. Są one skuteczne
na różne dolegliwości, mają szerokie
zastosowanie w leczeniu wielu chorób.
A zatem zbierajmy zioła!
(JC)

Ogłaszamy 13. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
„PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa”
Tematem konkursu jest PODLASIE, z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator
nie narzuca podziałów tematycznych,
stwarza pole do dowolnej interpretacji
fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma
charakter otwarty mogą wziąć w nim
udział wszyscy zarówno z Województwa
Podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.
Fotografie ocenia jury powołane
spośród fotografików, lub artystów Województwa Podlaskiego. W poprzednich
edycjach w jury zasiadali m.in. śp. Wiktor
Wołkow, Jan i Bożena Walencik, Tomasz
Kłosowski, śp. Marek Dolecki, Robert
Nofikow, Tadeusz Żaczek, Paweł Grześ,
Jarosław Chyra i inni.
Prace na konkurs należy zgłaszać
od V - koniec IX 2017. Ogłoszenie wyników oraz wystawa pokonkursową planowana jest na XII 2017 r. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum i Ośrodku
Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez
około rok, ponieważ stanowi doskonałe
dopełnienie wystaw etnograficznych.
Później zaś „wędruje” po Podlasiu, m.in.
prezentowana jest w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Narewce, Kleszczelach,
Białowieży. W roku 2015 X. edycja

konkursu prezentowana była w Brześciu
oraz w Grodnie na Białorusi.
Celem konkursu jest:
a) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących
Podlasie, piękno przyrody i krajobrazu,
zabytki, ciekawe miejsca, oraz tradycję
i kulturę,
b) wszechstronna prezentacja Podlasia
w formie artystycznej dokumentacji, jej
gromadzenie i archiwizowanie,
c) pobudzenie do aktywności twórczej
młodzieży, jak i starszych
d) promocja Podlasia
Prace konkursowe należy dostarczać w formie odbitek fotograficznych
w formacie A3 wraz ze zdjęciami
w formie elektronicznej (jpg, tif) na
CD. Każdy uczestnik może zgłosić do
konkursu maksymalnie 3 fotografie. Do
wypełnienia także formularz zgłoszeniowy, dostępny wraz z regulaminem
w siedzibie organizatora lub na stronie
internetowej: www.muzeumbialoruskie.
hajnowka.pl, www.hajnowka.pl .
Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta
Hajnówka Jerzego Siraka.
Konkurs organizuje Muzeum
i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.
(at)

Nasi na czele OSP
25 mają w Serwach – gmina Płaska – odbył się IV Zjazd Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
województwa podlaskiego. Obradom
Zjazdu przewodniczył Jarosław Trochimczyk z Hajnówki. Wybrano nowy Zarząd,
który na swego prezesa wybrał Andrzeja
Koca – prezesa PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Wiceprezesami zostali: Zenon
Biabrzeski, Jerzy Wasiluk (po raz drugi),
Zdzisław Czakis i Kazimierz Woronowicz.

W obradach Zjazdu uczestniczył
były premier i Prezes Zarządu Głównego
OSP RP Waldemar Pawlak.
Obserwując skład Zarządu zastanawia mnie dlaczego strażakami
ochotnikami mają rządzić strażacy zawodowi, czy ochotników nie stać na samodzielność, z tym pytaniem zwrócimy
się wkrótce do naszego przedstawiciela
w kierownictwie OSP – Wójta Czyż Jerzego Wasiluka.
(wss)

Zakup wyposażenia dla OSP

W roku bieżącym Gmina Wyszki
otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku dofinansowanie
w wysokości 12 300,00 zł na realizację
zadania pn. „Zakup wyposażenia dla
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wyszki”. W ramach
otrzymanej dotacji zakupiono do OSP
w Niewinie Borowym, OSP w Mulawi6

czach i OSP w Samułkach Dużych po trzy
komplety specjalnych ubrań ochronnych,
radiotelefonie przenośnym, prądownicy
oraz 4 wężach pożarniczych. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 20 504,10 zł.
Doposażenie jednostek OSP
z pewnością poprawi bezpieczeństwo
strażaków oraz usprawni prowadzenie
rożnego rodzaju działań ratowniczogaśniczych.
(z)

Co... gdzie... kiedy …?
15-18 czerwca – Stary Dwór, gmina Narewka. Puchar Centralnej Europy modeli wodnosamolotów
2017 r.
18 czerwca godz. 14.00 – Stawiszcze, gmina Czeremcha. Festyn z cyklu „I tam żywuć ludzi” . Wystapią:
WÓLCZANKI (Wólka Terechowska), Zespół Śpiewaczy z Czeremchy Wsi, KATRYNKA (Wysokaje,
Białoruś), METRO (Hajnówka), KALINKA (Bia), łystokRETROBEATS (Hajnówka), ART.PRONAR (Narew)
18 czerwca - godz. 19.30 - Boćki. Boćkowskie powitanie lata.
18 czerwca – Siemiatycze. O godz 10.30 zbiórka przed MBP prezy ul. Górnej 23 A - „Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd czytelników do Moszczony Pańskiej, gdzie na uczestników będą czekały zabawy
i quizy literackie z książkowymi upominkami dla zwycięzców, a także kiełbaski do upieczenia.
Wrazie niepogody rajd zostanie przesunięty na 25 czerwca.
18 czerwca godz.11.00 - Topczewo, gmina Wyszki. Gminno-Szkolny Dzień Rodziny i święto patrona
szkoly.
18-19 czerwiec – Koryciny, gmina Grodzisk. VIII Nadbużańskie Ziołowe Spotkania
22 czerwca – godz. 16.30 - Siemiatycze MBP. Spotkanie z Ewą Cyngot, projektantką, znawczynią
tajników kroju strojów dawnych, ekspertką mody dawnej i rekonstruktorką strojów historycznych, laureatką konkursu „Ubiory na dworze Króla Jana III” w kategorii konstrukcje i inspiracje.
22 czerwca – Siemiatycze MBP. „Zakładkowy konkurs” z okazji 70-lecia biblioteki
23 czerwca – godz. 12.30 – Siemiatycze MBP. Spektakl dla najmłodszych w wykonaniu aktorów
teatru Art-Re pt. Lato Kubusia Puszatka
24 czerwiec - godz. 17.00 – Leniewo gmina Czyże. XIII Festyn „KUPALINKA”
24-25 czerwca – Brańsk. 37 Brańskie Dni Kultury
28 czerwca – godz. 17.00 – Siemiatycze MBP. Zakończenie realizacji projektu „Kreatywny czytelnik.
Goścmi wieczoru będzie znany i lubiany duet pisarski: Maria Ulatowska i Jacek Skowroński.
1 lipiec – Sławatycze. Nadbużański rajd Rowerowy
2 lipiec – godz. 14.00 – Otapy k/Kiersnówka, gmina Brańsk. XI Festyn Rodzinny
8 lipca - Kleosin, gmina Juchnowiec Kośc. „Przybij piątkę w Kleosinie”. III Bieg uliczny na 5 kilometrów.
9 lipiec - Boćki. Przedterminowe wybory Wójta Gminy Boćki
15- 16 lipca - Stary Dwór, gmina Narewka. Puchar Centralnej Europy modeli wodnosamolotów 2017 r.
Milejczyce

Kolorowe boiska

Zespół Szkół w Milejczycach bierze udział w akcji „Kolorowe boiska”; główną nagrodą jest w nim – ufundowane przez firmę „Śnieżka” - profesjonalne, wielofunkcyjne boisko ze sztuczna nawierzchnią. Aby zagłosować:
https://koloroweboiska.pl/glosuj
Wieści Podlaskie

SPORT
Sukcesy zawodników KS Puszcza
Parkiet Hajnówka

Zmagania o Puchar Wójta Gminy Czeremcha
na Boisku ORLIK w Czeremsze
Tradycyjnie już po raz siódmy
z okazji Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich , Dnia Dziecka,
Dnia Samorządowca oraz rocznicy
oficjalnego otwarcia Boiska ORLIK
w Czeremsze organizowane są na
Boisku Orlik rozgrywki pn. „Turniej
o Puchar Wójta Gminy Czeremcha”.
W rozgrywkach rywalizują
miejscowe drużyny amatorów, aktywistów, klubów sportowych oraz
drużyny reprezentujące miejscowe
zakłady pracy .
W tym roku rozgrywki o Puchar
Wójta Gminy Czeremcha odbyły się
1 czerwca 2017r. od godziny 12°°.
O Puchar Wójta walczyło 7 drużyn

Jambo, Wolni Strzelcy, TORNADO,
FC Po Nalewce.
O III miejsce rywalizowały drużyny: Coco Jumbo i Wolni Strzelcy,
natomiast drużyna Kolejarz Czeremcha i Nasycalnia Podkładów walczyli
o I i II miejsce .
Wynik końcowy rozgrywek
przedstawia się następująco:
I. W kategorii - piłka nożna:
1. Kolejarz Czeremcha
2. Nasycalnia Podkładów w Czeremsze.
3. Wolni Strzelcy,
4. Coco Jumbo
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Czeremsze

w kategorii piłki nożnej i 4 drużyny
w kategorii przeciągania liny.
Najpierw cztery drużyny zmagały się w przeciąganiu liny. Wspaniałe widowisko. W tej kategorii
najsilniejszą okazała się drużyna reprezentująca Nasycalnię Podkładów,
która siłowała się z reprezentacją
Urzędu Gminy Czeremcha, OSP Czeremcha oraz drużyną Wolni Strzelcy.
Ze względu na ilość drużyn
w kategorii piłka nożna uczestników
podzielono na dwie grupy. Swoje
reprezentacje zgłosiły: Nasycalnia
Podkładów Kolejowych w Czeremsze, Klub Sportowy Kolejarz,
OSP Czeremcha oraz cztery drużyny
młodzieżowe pod nazwą: COCO

6. Tornado
7. FC PO Nalewce.
II. W kategorii - przeciąganie
liny:
1. Nasycalnia Podkładów w Czeremsze,
2. Wolni Strzelcy,
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Czeremsze
4. Urząd Gminy Czeremcha .
Ponadto kibice wyłonili wyróżniających się zawodników w kategorii piłki nożnej :
1. Najlepszy zawodnik: – Krystian
Majewski
2. Zawodnik Fair Play: - Kamil Czekuć
3. Król Strzelców: - Krzysztof Korowaj

4. Najlepszy bramkarz: - Mateusz
Zińczuk
Wszyscy wyróżnieni w podziękowaniu otrzymali statuetki i dyplomy indywidualnie.
W krótkim wystąpieniu podsumowującym imprezę Wójt Gminy
Czeremchy Michał Wróblewski serdecznie podziękował zawodnikom
za udział w turnieju, a tym samym
stworzenie wspaniałego widowiska
sportowo –kulturalnego dla naszej
społeczności lokalnej. Serdeczne
podziękowania skierował także do
Pani Ireny Paszkowskiej – animator
na ORLIKU za merytoryczne przygotowanie i prowadzenie imprezy
oraz podziękował wolontariuszom
zaangażowanym w organizację
dzisiejszego widowiska.
Turniej organizowany jest po
to, aby popularyzować aktywne
formy spędzania wolnego czasu,
by uczyć sportowej rywalizacji.
W tym turnieju nie ma przegranych
, wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Trzy zwycięskie drużyny
w poszczególnych kategoriach
otrzymały dyplomy i puchary za
zajęcie poszczególnych miejsc, natomiast pozostałe drużyny otrzymały
dyplomy i puchary za uczestnictwo
w rozgrywkach.
Wręczenia dyplomów, podziękowań i pucharów dokonał Michał
Wróblewski- Wójt Gminy Czeremcha.
Uczestnicy imprezy mogli się posilić
gorącym bigosem .
Serdecznie dziękujemy organizatorom i wszystkim uczestnikom
imprezy lokalnej pn. „Turniej o Puchar Wójta Gminy Czeremcha” oraz
zapraszamy do wspólnej zabawy
i kibicowania za rok.
(MI)

Olimpijka sportowo-rekreacyjna
Sport i zabawa to skuteczne
narzędzie do walki z problemami
zdrowotnymi, brakami w edukacji,
ochroną i prawidłowym rozwojem.
Regularna aktywność fizyczna jest
niezbędna dzieciom do wzmacniania mięśni i poprawy kondycji,
a także do prawidłowego rozwoju
umysłowego i społecznego. Zaangażowanie w zajęcia sportowe
pomaga w osiągnięciu lepszych
wyników w nauce.
To również doskonały
sposób na przyswojenie wartości
i idei, z którymi młody człowiek
będzie spotykał się przez całe
życie. To właśnie kultura fizyczna,
poprzez zabawę, wspiera przyjaźń
i, tak ważną, choć bardzo często
ignorowaną, zasadę fair-play. Pokazuje, jak pokonywać napotkane
przeszkody, jak pracować w zespole, uczy szacunku i dyscypliny oraz
jak radzić sobie zarówno z porażką
i wygraną.
Idąc w tym kierunku
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce po raz drugi zorganizował
Wieści Podlaskie

w imprezę rekreacyjno-sportową
dla klas II i III z nauczania początkowego. 9 czerwca 2017 r., po
uroczystym otwarciu przez Burmistrza Miasta Jerzego Siraka do
rywalizacji stanęły reprezentacje
trzech hajnowskich szkół: SP 2, SP
5 i SP 6. Ogółem startowało 76
zawodników i zawodniczek, oklaskiwanych z trybun przez swoich
rówieśników.
Zgodnie z regulaminem zarówno drugoklasiści, jak i trzecioklasiści wzięli udział w siedmiu
konkurencjach: „Sadzenie ziemniaków”, „Wyścig z przeskokami
przez ławeczkę”, „Wyścig z przenoszeniem piłki lekarskiej”, ”Rzut
do celu”, „Wyścig z pokonywaniem
płotków”, „Skoki dodawane”, „Toczenie piłki w tunelu”. Dodatkowo
dla klas trzecich przeprowadzano
przeciąganie liny, w której zdecydowanym zwycięzcą została
szkoła nr 5.
Klasyfikacja klas II
I miejsce – SP 2 Hajnówka
– pkt. 34

II miejsce – SP 5 Hajnówka
– pkt. 33
III miejsce – SP Hajnówka
– pkt. 17
Klasyfikacja klas III
I miejsce – SP 5 Hajnówka
– pkt. 44
II miejsce – SP 2 Hajnówka
– pkt. 33
III miejsce – SP Hajnówka
– pkt. 19
Klasyfikacja Łączna
I miejsce – SP 5 Hajnówka
– pkt. 77
II miejsce – SP 2 Hajnówka
– pkt. 67
III miejsce – SP Hajnówka
– pkt. 36
Na zakończenie wszyscy
uczniowie otrzymali pamiątkowe
medale, a szkoły puchary.
Organizator składa serdeczne
podziękowanie Dyrekcji ZS 3 w Hajnówce za wypożyczenie sprzętu
niezbędnego do przeprowadzenia
konkurencji.
Janusz Ludwiczak

Finał Wojewódzki Gimnazjady
w Lekkiej Atletyce rozegrany został
3 czerwca 2017 r na stadionie
BOSIR w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego, gdzie bardzo dobrze
zaprezentowali się reprezentanci
Klubu Sportowego Puszcza Parkiet Hajnówka - uczniowie dwóch
hajnowskich szkół a mianowicie
Gimnazjum z Dodatkową Nauką
Języka Białoruskiego, Gimnazjum
nr 2 oraz Gimnazjum w Dubinach
i Narwi. Szkoda, że inne szkoły nie
angażują się do uprawiania lekkiej
atletyki i rywalizacji przynajmniej
na szczeblu grupy południowej
województwa podlaskiego. Wymienione poniżej sukcesy młodych
sportowców lekkoatletów, nie byłyby możliwe gdyby nie znakomita
współpraca Sekcji Lekkiej Atletyki,
Klubu Sportowego Puszcza Parkiet
Hajnówka z wymienionymi szkołami
a w szczególności gdyby nie wsparcie Władz Miasta, Władz Gminy
Narew oraz Firmy
Parkiet Hajnówka.
Złote medale
zdobyli:
Małgorzata
Karpiuk - Gimnazjum
nr 2 w Hajnówce w biegu na dystansie 1000 m, który
pokonała w czasie
3: 18,88 min. Małgorzata od września
2016 trenuje pod
opieką trenera Romana Sacharczuka
z KS Puszcza Parkiet
Hajnówka, a rok wcześniej trenowała z Andrzejem Grygorukiem
w ramach programu Lekkoatletyka
dla każdego, zainicjowanego przez
Polski Związek Lekkiej Atletyki
i wspieranego przez POZLA Białystok. Małgorzata Karpiuk bez
problemu pokonała swoich rywali
na dystansie 1000 m i na linię mety
wbiegła niezagrożona z przewagą
ok. 20 m
Marek Romańczuk - Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego - w biegu na dystansie 2000m, który pokonał w czasie
6: 19,81 min. Marek od wielu lat
trenuje w barwach KS Puszcza Parkiet Hajnówka pod opieką trenera
Romana Sacharczuka, w opiekę na
strona sportową w szkole sprawuje
Roman Daniluk.
Dużą niespodziankę sprawił

kolega ze szkoły Marka Romańczuk,
Bartek Sawko zdobywając brązowy medal w biegu na dystansie
600 m, uzyskując wynik 1: 33,67
min. Bartek Sawko pozostaje pod
opieką nauczyciela WF Romana
Daniluka i wspierany na treningach
przez trenera Romana Sacharczuk.
Niewątpliwie przy nieco większym
zaangażowaniu, stać Bartka na
uzyskiwanie znacznie lepszych wyników w biegach średnich, również
na szczeblu Mistrzostw Polski.
Tuż za podium, na czwartym
miejscu znalazł się Karl Konstantin
Kilp, uczeń Gimnazjum nr 3 w Hajnówce, który uzyskał czas 2: 51,47
min w biegu na dystansie 1000 m.
Karl, na co dzień trenuje pod opieką
trenera Andrzeja Grygoruka w ramach Klubu Sportowego Puszcza
Parkiet Hajnówka.
Piąte miejsce w rzucie oszczepem z wynikiem 41,18 m zajął
uczeń Gimnazjum nr 2, Rafał Kule-

sza podopieczny Andrzeja Grygoruka również zawodnik Klubu Sportowego Puszcza parkiet Hajnówka.
Na miejscu szóstym w biegu
na dystansie 100 m z wynikiem
13,29 s, zameldowała się Gabriela
Niepogoda uczennica Gimnazjum
w Dubinach, na co dzień trenująca
w KS Puszcza parkiet Hajnówka
8 miejsce w biegu na dystansie 1000 m z wynikiem 2: 58,34
min zajął Patryk Chodakowski Gimnazjum w Narwi, trenujący w KS
PUSZCZA PARKIET HAJNÓWKA
10 miejsce w biegu na 200
m z wynikiem 30,47 zajął Szymon
Wiluk - Gimnazjum nr 2, zawodnik
KS Puszcza Parkiet Hajnówka
11 miejsce w rzucie dyskiem
zajał Owerczuk Marcin z DNJB
Hajnówka z wynikimiem 33,676
Romek Sacharczuk

Wszystkie wyniki można znaleźć pod adresem internetowym:
http://www.pwszs.bialystok.pl/doc/la_gim_wyniki.pdf

W następnym numerze:
- 75 rocznica pacyfikacji Rajska
- W Stawiszczach też żyją ludzie
- Ziołowe spotkania w Korycinach
- Gminno-Rodzinny piknik w Topczewie
- Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli
Na naszych stronach internetowych:
- Melpomena 2017
- Bieg Konopielki i Siemiatycka Dycha
- PLATFORMA EDUKACYJNA WWW.WYBIERAMWYBORY.PL
- PPP – co to ?
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bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

ELIMINACJE CENTRALNE 44 KONKURSU „PIOSENKI BIAŁORUSKIEJ” W BIELSKU PODLASKIM
I SUKCES PRZEDSZKOLA NR 2 W HAJNÓWCE
12 maja 2017r. w Bielskim
Domu Kultury odbyły się Eliminacje
Centralne 44 Konkursu „Piosenki Białoruskiej”, w której tercet
z Przedszkola nr 2 w Hajnówce
w składzie: Hania Wołczyk, Iza
Pietroczuk i Marta Golonko zajął
II miejsce. Organizatorem konkursu było Towarzystwo Kultury
Białoruskiej w Białymstoku oraz
Bielski Dom Kultury. Naszym wychowankom serdecznie gratulujemy
sukcesu !!!! Dziewczynki do konkursu
przygotowały panie: Agnieszka Charytonow i Eugenia Kazimiruk.

Festyn ludowy KRYNOCZKA

To już stało się tradycją, iż popołudnie
trzeciego dnia święta Zesłania Ducha Świętego
na Apostołów należy do białoruskiej muzyki
ludowej, jaka rozbrzmiewa w Amfiteatrze
Miejskim. Tak też było w tym roku. 6 czerwca
o godz. 17.00 rozpoczął się Festyn Ludowy
„Krynoczka” organizowany przez Zarząd Główny
Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, we współpracy z Hajnowskim Domem
Kultury.
Program koncertu wypełniali soliści oraz
zespoły, reprezentujące nasz region i wschodniego sąsiada. Na początku wystąpiły młodsze
solistki Studia Piosenki Estradowej HDK Ola
Wołczyk oraz Zofia Filipiuk. W wykonaniu Ze-

Powiat Hajnowski z wizytą u zaprzyjaźnionych
parterów – w kraju i zagranicą

społu Tańca „Przepiórka” mogliśmy obejrzeć
taniec ludowy, zaś białoruskie pieśni wybrzmiały mocnymi chóralnymi głosami Chóru „Echo
Puszczy”. Świąteczne popołudnie umilali także:
Zespół ludowy „Reczańka” z Koźlik (gm. Zabłudów), zespół dziewczęcy z Bielska Podlaskiego.
Publiczność poruszył wesołymi swojskimi
muzycznymi klimatami „AS” z Białegostoku.
Na zakończenie wystąpił zagraniczny gość
„Zaranak” z Biarozy na Białorusi pod kierownictwem Aleny Gowin.
Tegoroczny festyn został zapisany na
kartach naszych wspomnień. Teraz pozostaje
nam tylko wyczekiwać kolejnego, już za rok.
Emilia Korolczuk

Przygraniczne położenie to atut, które
Starostwo w Hajnówce stara się wykorzystać
we współpracy z zaprzyjaźnionymi regionami – z kraju i zagranicy. Powiat hajnowski od
kilkunastu lat współpracuje w rejonami: Kamienieckim, Prużańskim i Świsłockim (Republika
Białoruś), z Urzędami Nordsee – Treene i Berlin
- Lichtenberg (Niemcy), z Krajem Krasłav (Łotwa), a od 2016 – z Powiatem Nowosądeckim
(Polska) i Rejonem Rundale (Łotwa). U dwóch
ostatnich w początku czerwca br. gościli przedstawiciele Powiatu Hajnowskiego. W dniach:
02-04.06.2017 r. przedstawiciele powiatu hajnowskiego na czele z Przewodniczącym Rady
Powiatu – Lechem Michalakiem oraz grupa
teatralna „SZTORM” z białowieskiego Domu
Dziecka uczestniczyli w Święcie Regionu Rundale
„KINO VIENO”. Podczas wizyty utalentowani arty-

ści z Białowieży wykonali inscenizację teatralną
pt. „Jaś i Małgosia”. Interpretacja popularnej
bajki (Baśń o Jasiu i Małgosi została tu pokazana w formie horroru - na szczęście - z przymrużeniem oka) w wykonaniu młodzieżowej
grupy teatralnej wzbudziła podziw publiczności
– owacjom nie było końca. Oprócz młodych
wykonawców z powiatu hajnowskiego w święcie
uczestniczyły grupy z: Gminy Wiązowna z Polski,
Swisłoczy na Białorusi, Litwy, Łotwy. Program
wizyty delegacji z powiatu hajnowskiego przewidywał również wspólne spotkanie wszystkich
międzynarodowych delegacji, podczas którego
miała miejsce kilkunastominutowa prezentacja
o każdym z partnerów oraz dyskusja o przyszłej
współpracy między partnerskimi samorządami. Oprócz tego przedstawiciele samorządu
Cd. str. 4

Scalenia gruntów w powiecie hajnowskim.
Wyłożenie projektu klasyfikacji
Powiat Hajnowski w 2016r. pozyskał ponad 14 milionów złotych na scalenia gruntów
w gminie Narew i gminie Narewka. Powierzchnia
gruntów objętych postępowaniem scaleniowym
obiektu „Kotłówka i inne” w gminie Narew:
834,1620 ha w tym pow. gruntów rolnych:
740,0240 ha pow. gruntów leśnych: 62,9158
ha. Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Kotłówka, Koweła, Łopuchówka.
Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem
scaleniowym obiektu „Tarnopol” w gminie
Narewka: 1046,9598 ha, w tym pow. gruntów
rolnych: 330,3647 ha pow. gruntów leśnych:
494,9325 ha. Operacja zostanie zrealizowana
w miejscowości: Tarnopol, gm. Narewka. Beneficjentowi - Powiatowi Hajnowskiemu została
przyznana pomoc w wysokości: 6 569 836,93
zł na scalanie gruntów obiektu „Kotłówka i inne”,
7 869 802,49 zł na scalanie gruntów obiektu
„Tarnopol”.

Inwestycja realizowana jest w ramach
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Realizacja inwestycji trwa. Obecnie przeprowadzana jest gleboznawcza klasyfikacja
gruntów, której efektem będzie aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie oznaczenia użytków gruntowych i klas gleboznawczych gruntu.
Najprościej mówiąc – chodzi o uporządkowanie
stanu faktycznego na gruncie ze stanem w ewidencji. Kulminacyjnym punktem harmonogramu przeprowadzonych prac będzie
wyłożenie projektu klasyfikacji w dniach
26.06.-13.07 w Starostwie Powiatowym
w Hajnówce w godz. 8.00-15.00. W okresie
wyłożenia projektu właściciele gruntów, objętych
postępowaniem scaleniowym, mogą zgłaszać
Cd. str. 3

Mammobus w powiecie hajnowskim
w czerwcu!
Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, że do powiatu
hajnowskiego przyjedzie mammobus.
Możliwość skorzystania z bezpłatnej mammografii będą miały
panie w wieku 50 - 69 lat. By wziąć
udział w badaniu, nie trzeba mieć
skierowania od lekarza. Wystarczy
zadzwonić i się zarejestrować. Samo
badanie zajmie najwyżej kilka minut.
Wystarczy tylko kilka minut, by zadbać o swoją przyszłość . LUX MED
Diagnostyka zaprasza panie w wieku
50-69 lat na bezpłatne badania
mammograficzne w mammobusie,
które odbędą się:
* Hajnówka - 22, 23, 26 i 27 czerwca
przy Urzędzie Miasta, ul. Aleksego
Zina 1
* Kleszczele - 28 czerwca przy Miejskim Ośrodku Kultury, ul. 1 Maja 19
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla pań w wieku
50 - 69 lat jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12

miesięcy dla kobiet, które w ramach
realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest
wymagane skierowanie lekarskie.
Wszystkie Panie zainteresowane
badaniem powinny się uprzednio
zarejestrować pod nr tel. 58 666
24 44 lub na http://www.mammo.pl/
formularz. Call Center czynne jest od
poniedziałku do soboty.
Mammografia polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich
– dwóch projekcji każdej piersi.
Badania nie należy się obawiać,
ponieważ promieniowanie jest nie
większe niż przy RTG zęba. Dlatego
też, drogie Panie, nie zwlekajcie z decyzją - te kilka minut może zaważyć
o „zdrowej” przyszłości. Wykonanie
mammografii pozwala na wykrycie
wczesnego stadium choroby - wtedy,
kiedy nie są one wyczuwalne przez
kobietę lub lekarza, przez co zwiększa szansę całkowitego wyleczenia.
Gorąco zachęcamy do badania
mieszkanki powiatu hajnowskiego.
Katarzyna Miszczuk

Kontakt:
Agata Jabłonowska Specjalista ds. Marketingu i PR LUX MED Diagnostyka,
Region Mammografia, ul. Nocznickiego 8a 81-454 Gdyni tel: 607 931 133
email: agata.jablonowska@luxmed-diagnostyka.pl

Powiat Hajnowski
pozyskał fundusze unijne.
Podpisano umowy o dofinansowanie
projektu „Puszcza i ludzie”

III Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych i Mażoretek
28 maja 2017r.
Już po raz kolejny Wasze
głosy, Drodzy Mieszkańcy zadecydowały o organizacji niecodziennego
kulturalnego wydarzenia na terenie

swoim koncie wiele sukcesów. Pełnią
role reprezentacyjne podczas regionalnych i międzynarodowych (m.in.
Niemcy, Białoruś, Francja) imprez.

miasta Hajnówka. Mowa o III Międzynarodowej Paradzie Orkiestr
Dętych i Mażoretek, jaka miała
miejsce 28 maja. Przedsięwzięcie to
było jednym ze zwycięskich projektów wybranych do dofinansowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
W niedzielne popołudnie ulice miasta należały do muzyków
i towarzyszących im mażoretek.
Gwar muzyki wygrywanej na instrumentach dętych spotkał się
z sympatią przechodniów, którzy
wspólnie z zespołami zmierzali do
Amfiteatru Miejskiego. W radosnym,
melodyjnym kordonie paradowały:
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki z Jasionówki
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki „STARS” z Wasilkowa
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki z Suchowoli
- Orkiestra Dęta z Brześcia (Białoruś)
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki z Grodna (Białoruś)
- Orkiestra Dęta i Mażoretki z Hajnówki.
Każdy z uczestników ma na

Są wizytówką swoich rodzimych
środowisk lokalnych i zarazem potwierdzeniem wciąż żywej tradycji
orkiestr dętych, co najważniejsze
- kontynuowanej przez młode pokolenie. Potrafi ono zarazem zachować
w prezentowanym repertuarze
tradycyjne wartości, łącząc je z nowoczesnymi trendami. Efekt, czego
mogliśmy usłyszeć podczas koncertu
w Amfiteatrze.
Muzyków na miejscu przywitali

mieszkańcy na czele z gospodarzem
miasta Burmistrzem Miasta Hajnówka Jerzym Sirakiem, jego zastępcą
Andrzejem Skiepko i Komendantem
PSP w Hajnówce bryg. mgr inż.
Piotrem Rybakiem, Rościsławem
Kuncewiczem dyrektorem HDK. Nie
mogło zabraknąć wspólnego wykonania przez orkiestry dwóch znanych
utworów „Fascinating Drums” oraz
„Orkiestry Dęte”, które wpisały się na
stałe do kanonu Parady. Po tym już
tylko należało wytężyć słuch i wzrok,
wsłuchując się w interesujące wykonania każdej z grup oraz obserwując
akrobacje mażoretek.
III Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych i Mażoretek Hajnówka
2017 przeszła już do historii. Mamy
nadzieję na kolejne spotkanie za rok.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta Hajnówka, Powiatowa i Ochotnicza Straż Pożarna
w Hajnówce, Hajnowski Dom Kultury
Wydarzenie odbyło się pod
Honorowym Patronatem Marszałka
Województwa Podlaskiego.
Patronat medialny objęli: Polskie Radio Białystok, TVP 3 Białystok,
TV Podlasie, TVK Hajnówka, Wieści
Podlaskie.
Emilia Korolczuk

Zespół Szkół Zawodowych wspiera uczniów w pierwszych
krokach zawodowych. Realizacja projektów unijnych.
Powiat Hajnowski pozyskał
fundusze unijne. Dnia 29.05.2017r.
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska i Skarbnik Powiatu Aniela
Majewska podpisali w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym
przez Zastępcę Prezesa Zarządu
Romana Wójcika i Pełnomocnika
p.o. Głównego Księgowego Janusza
Topolskiego, umowę na realizację
projektu pn. „Puszcza i ludzie”.
Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej
wśród mieszkańców regionu Puszczy
Białowieskiej. Zaplanowane działania
– debata nt. czynnej i biernej ochrony
Puszczy Białowieskiej, warsztaty
przyrodnicze skierowane do mieszkańców i młodzieży, konkursy i zajęcia terenowe dla uczniów, angażować
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będą społeczność lokalną w aktywne
poznawanie różnorodności biologicznej oraz przyczynią się do budowania
społeczeństwa obywatelskiego na
rzecz zachowania bogactwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.
Całkowita kwota projektu to
911 400,00 zł, z czego 85%, tj.
774 690,00 zł pochodzi ze środków
unijnych - Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Powiat
Hajnowski zapewnia wkład własny
w wysokości 5%, o kolejne 10 % stara się o dofinansowanie ze środków
krajowych NFOŚiGW. Okres realizacji
projektu: 01.06.2017 - 30.06.2019.
O konkretnych działaniach projektu będziemy informować Państwa
na bieżąco. Już dzisiaj zachęcamy
wszystkich mieszkańców powiatu do
aktywnego uczestnictwa w projekcie.
Lucyna Lewczuk

„Staże zagraniczne drogą
do sukcesu”, „Kompetentni zawodowcy”, a od przyszłego roku
szkolnego „InnoGastro” – Zespół
Szkół Zawodowych realizuje
szereg projektów unijnych mających na celu wsparcie uczniów
w stawianiu pierwszych kroków
na ścieżce zawodowej.
Doświadczenie zawodowe to
najcenniejszy punkt w CV, wymagane przez wszystkich pracodawców.
Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu
funduszy unijnych oraz intensywnej współpracy z przedsiębiorcami,
uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce jeszcze w trakcie
nauki w technikum mają możliwość
poznania realiów pracy w wybranej branży. A przy okazji zarobić
pierwsze pieniądze i poznać kawałek
świata. Takie możliwości stwarza
projekt „Staże zagraniczne drogą do
sukcesu” – realizowany w ramach
programu Erasmus+. To już kolejna
edycja projektu, z powodzeniem realizowana przez szkołę. W ramach tego,

w bieżącym roku szkolnym grupa 20
uczniów klas II i III technikum mechanicznego w dniach 23.04.2017r do
13.05.2017r. odbyła trzytygodniowy
staż w Centrum Kształcenia Zawodowego w Götz w Niemczech. Uczniowie zostali dobrze przygotowani do
wyjazdu: Na początku roku szkolnego
2016/17 rozpoczął się cykl zajęć
opracowanych przez koordynatorów
projektu i przygotowujących młodzież
do wyjazdu. Program obejmował
przygotowanie językowe (w tym
języka zawodowego), kulturowe
i pedagogiczne. Znajomość choćby
podstaw języka umożliwiła pokonanie
bariery językowej i zwiększyła poczucie pewności siebie – mówi Dyrektor
ZSZ w Hajnówce Eugenia Karwowska.
W Niemczech uczniowie pracowali 7
godzin dziennie, zapoznając się z zasadami BHP, techniką oraz metodami
pracy. Praktyki poza granicami kraju
stanowiły niezwykle cenne doświadczenie – nie dość, że uczniowie nabyli
nowe, praktyczne umiejętności jak
spawanie metodą MIG/MAG i TIG

oraz montaż i demontaż instalacji
automatycznego zamykania drzwi,
to dodatkowo poznali język oraz
pracę w środowisku wielokulturowym
na europejskich rynkach pracy. Ale
w trackie trzytygodniowego pobytu
był także czas na relaks – w wolnym
od pracy czasie oraz w weekendy
uczniowie poznawali kulturę zachodniego sąsiada Polski oraz architekturę
miejską miast Berlina i Poczdamu.
Wzięli również udział na festynie
w mieście Werder z okazji święta
kwitnących drzew. Podczas pobytu
grupie stażystów towarzyszyli opiekunowie, Panie Urszula Lipczyńska
– nauczyciel języka niemieckiego,
oraz Bogusława Bójko – Pietroczuk.
Opiekunowie na bieżąco utrzymywali
kontakt z uczniami, służyli pomocą
i wsparciem, monitorowali realizację
prawidłowej praktyki.
Umiejętności, które nabyli
uczniowie w trakcie stażu w Niemczech potwierdza dokument Europass Mobilność, który wyszczególnia
Cd. str. 4
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Powiat Hajnowski zajął IX miejsce
w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin
Powiat Hajnowski zajął
IX miejsce w Ogólnopolskim
Rankingu Powiatów i Gmin za
rok 2016, przeprowadzonego
przez Związek Powiatów Polskich i tym samym znalazł się
w pierwszej dziesiątce najlepszych powiatów nagrodzonych
w swojej kategorii – powiatów
do 60 tys. mieszkańców.
11. maja br. nagrodę odebrała
Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska.
Wszelkie wyróżnienia oczywiście
bardzo cieszą, ale pamiętajmy, że
lokaty w rankingu to tylko miły akcent, obligujący do jeszcze większej

wykorzystanie OZE. Podejmujemy
także działania na rzecz pozyskania środków na kolejne inwestycje
– w tym celu współpracujemy
z Lasami Państwowymi, innymi
samorządami, w tym, oczywiście
z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim
i Urzędem Marszałkowskim. Pilnie
śledzimy terminy naborów nowych
projektów. W ramach Programu
Polska – Białoruś – Ukraina aplikowaliśmy o fundusze inwestycyjne,
czekamy na rozstrzygnięcie. Ale
pamiętajmy, że działania starostwa
to nie tylko realizacja ważnych inwestycji, to także bieżąca praca wy-

aktywności na rzecz rozwoju regionu.
Kluczem do sukcesu jest współpraca
m.in. z innymi samorządami. Trwają
prace scaleniowe w gminie Narew
i gminie Narewka, na które pozyskaliśmy 14 milionów złotych. Powiat
przystąpi także do realizacji projektu
„Puszcza i Ludzie”, skierowanego do
społeczności lokalnej. O środki na
realizację projektu aplikowaliśmy
do Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak się
okazało – z pozytywnym skutkiem.
Z kolei przy współpracy Starostwa
z Fundacją Euronatur z Niemiec
opracowujemy Plan energetyczny
dla powiatu hajnowskiego, który
w przyszłości pozwoli na efektywne

działów, jednostek podległych oraz
placówek powiatowych związanych
z pomocą społeczną czy oświatą. By
usprawnić pracę urzędu w starostwie
wdrażane są rozwiązania z zakresu
e-administracji takie jak Cyfrowy
Urząd, E-PUAP czy Elektroniczne
Zarządzanie Dokumentami. Potwierdzeniem sprawnej realizacji zadań
oraz wysokiego standardu świadczonych usług jest Certyfikat systemu
zarządzania jakością ISO 9001:2009.
Oczywiście, zawsze chciałaby się
więcej, niemniej jednak musimy
pamiętać, iż naszym najważniejszym
zadaniem jest utrzymanie stabilności
finansów powiatu. Stabilny budżet
jest gwarantem sprawnego funkcjo-

nowania i rozwoju regionu. Wysokie
lokaty w rankingach utwierdzają
w przekonaniu, że idziemy właściwą
drogą – mówi Starosta Hajnowski
Mirosław Romaniuk.
Udział w rankingu oparty jest
na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów gminnych i powiatowych.
Ranking trwa przez cały rok i stanowi
wszechstronną ocenę działalności
samorządu. Podstawowym kryterium
jest aktywność powiatu w swoim
środowisku. Spektrum punktowanych
działań jest bardzo szerokie. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są
oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych
w jedenastu grupach tematycznych
takich jak: działania proinwestycyjne
i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca
oraz funkcjonowania jednostki
samorządu terytorialnego; rozwój
społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
umacnianie systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony
zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji,
kultury i sportu; wspieranie działań
na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych
i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; oraz działania
promocyjne. Na każdym z tych pól
Powiat Hajnowski może pochwalić
się osiągnięciami, czego dowodem
jest miejsce w pierwszej 10.
ZPP został powołany w 1999 r.,
by reprezentować interesy samorządów powiatowych. Powiat Hajnowski
jest członkiem – założycielem.
Związek Powiatów Polskich skupia
316 powiatów i miast na prawach
powiatów. Więcej o rankingu tu:
http://ranking.zpp.pl/
Katarzyna Miszczuk

Powiat Hajnowski na IX pikniku edukacyjnym
Bioróżnorodność - poznaj by zachować
Jakie zwierzę nazywamy budowniczym? Jaki to ssak, który lata
i na co poluje? Gady i płazy - potrafisz je nazwać? Takie i inne pytania
zadawaliśmy na IX pikniku edukacyjnym Bioróżnorodność - poznaj by
zachować. Białowieski Park Narodowy
wraz ze Starostwem Powiatowym
w Hajnówce po raz drugi uczestniczyli
na wspólnym stoisku. Obchody Dnia
Bioróżnorodności organizowane były
przez Centrum Informacji i Edukacji
Ekologicznej w Gdańsku, będącego
częścią Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych.
Piątkowe warsztaty, prowa-

dzone w Parku Kolibki w Gdyni, były
skierowane głównie do grup zorganizowanych szkolnych. Sobotni piknik
w Parku im. Reagana w Gdańsku
skierowany był do wszystkich zainteresowanych - m.in. mieszkańców
Trójmiasta i turystów w różnym wieku, a także rodzin z dziećmi.
Dziewiąta edycja przedsięwzięcia dedykowana jest królowej polskich
rzek - Wiśle. Instytucje partnerujące
w w/w wydarzeniu edukacyjnym to
m.in. parki krajobrazowe, narodowe,
nadleśnictwa, muzea, studenckie
koła naukowe, Akwarium Gdyńskie,
Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni.

Odwiedzający mogli skorzystać
z przygotowanych atrakcji, a także
znaleźć miejsce na wypoczynek m.in.
w regionie Puszczy Białowieskiej. Nasze stoisko edukacyjno-promocyjne
wzbogacone było aktywnościami
pokazującymi różnorodność biologiczną Puszczy, a także osobliwościami
dotyczącymi środowisk wodnych tego
terenu. Uczestnicy proponowanych
zajęć poznawali rzeki Puszczy Białowieskiej i związane z nimi organizmy. Dzięki ciekawym łamigłówkom,
rebusom i podchwytliwym zagadkom
uczestnicy zaczerpnęli bogatej wiedzy
o sieci połączeń między rzekami
Puszczy a Wisłą.
Była to owocna i twórcza forma
promocji regionu Puszczy Białowieskiej przygotowana dzięki wspólnemu zaangażowaniu i współpracy
Starostwa Powiatowego w Hajnówce
i Białowieskiego Parku Narodowego.
Były to dwa dni edukacyjnych
i przyrodniczych wrażeń dla tych,
którzy postanowili nas odwiedzić.
Wydział Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Hajnówce
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Szpital w Hajnówce w 10 najlepszych
szpitali położniczych w Polsce
W hajnowskim szpitalu wiele się
dzieje – pozytywnego. Nie tak dawno
informowaliśmy, że Powiat Hajnowski znalazł się na czwartym miejscu
rankingu Najzdrowsze powiaty wg
Dziennika Gazety Prawnej. Na tym nie
koniec dobrych informacji – wg. Fundacji Rodzić po Ludzku Szpital w Hajnówce znajduje się w dziesiątce
najlepszych szpitali położniczych
w Polsce.
Szczegółowy raport, o którym
informował Dziennik Gazeta Prawna
to zbiór informacji na temat aktualnej
sytuacji w opiece. Raport zawiera
również rekomendacje dla Ministerstwa Zdrowia, szpitali oraz osób
sprawujących opiekę. Wysokie miejsce
w rankingach to nie jedyne osiągnięcie
szpitala - od kilku lat hajnowski SP
ZOZ zajmuje miejsce w Złotej Setce
najlepszych szpitali w Polsce – nie
inaczej było w 2016r.
Nowy sprzęt od WOŚP
Na tym nie koniec niespodzianek- pod koniec kwietnia br. szpital
w Hajnówce otrzymał sprzęt medyczny
od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki Fundacji Oddział Pediatryczny wyposażony został 20 łóżek
dziecięcych i młodzieżowych wysokiej
jakości wraz z materacami i szafkami
przyłóżkowymi (8 łóżeczek dziecięcych
i 12 młodzieżowych, w tym 3 sterowane elektronicznie). Hajnowski Oddział
Pediatryczny otrzymał także lokalizator
naczyń krwionośnych (wykorzystując
kombinację światła podczerwonego
oraz lasera lokalizator „pokazuje”
położenie żył na skórze wybranego
fragmentu ciała) oraz nowoczesny
aparat EKG. Otrzymany sprzęt usprawni pracę i znacząco wpłynie na poziom
wykonywanych usług medycznych Oddziału Pediatrycznego, za co personel
oraz pacjenci są ogromnie wdzięczni
Fundacji.
Kalendarium inwestycji – SP
ZOZ się rozwija
Ale hajnowski SP ZOZ może
poszczycić się także własnymi inwestycjami. Do najważniejszych
przedsięwzięć, mających miejsce na

przestrzeni ostatnich trzech lat należą
m.in. otwarcie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego (2014r. - obok
nowych mebli, komputerów, zamrażarek, wirówek i lodówek laboratorium
zostało wyposażone w najnowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt do wykrywania chorób przenoszonych przez
kleszcze), otwarcie nowowyremontowych oddziałów rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej (2014r.), remont
Oddziału Wewnętrznego i Pododdziału
Rehabilitacji Kardiologicznej (2015r.).
A od 2016r. przy SP ZOZ funkcjonuje
Dzienny Dom Opieki Medycznej – to
drugi taki ośrodek w województwie
podlaskim. Jest jednym z 54 podmiotów, które otrzymało dofinansowanie
Ministerstwa Zdrowia. Najważniejszym
zadaniem Domu jest rehabilitacja
lecznicza przeznaczona dla osób
niesamodzielnych, zwłaszcza po 65
r.ż. w celu przywrócenia sprawności
i zdolności do funkcjonowania w środowisku. Szeroki katalog usług, z których
korzystają pacjenci: codziennej opieki
lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekuńczej,
usług rehabilitacyjnych oraz innych
wspomagających usług medycznych
i edukacyjnych, wspiera podopiecznych Domu w rehabilitacji zdrowotnej
i społecznej. Obecnie trwają prace
remontowe pomieszczeń, do niedawna gospodarowanych przez Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (13
stycznia 2017 r. RCKiK w Białymstoku
otworzyło nowy budynek Terenowego
Oddziału w Hajnówce przyp. red.) Inwestycja jest realizowana ze środków
własnych szpitala, przewidziany termin
zakończenia prac to jesień 2017r. Wyremontowane pomieszczenia zostaną
zagospodarowane przez poradnie
specjalistyczne: ginekologiczną, kariologiczną, ortopedyczną, chirurgiczną.
Dzięki intensywnej pracy, umiejętnemu pozyskiwaniu funduszy
unijnych i wsparciu samorządów oraz
innych darczyńców, hajnowski SP ZOZ
sukcesywnie poszerza ofertę świadczonych usług medycznych.
Katarzyna Miszczuk, Iza Dudar

Scalenia gruntów w powiecie hajnowskim.
Wyłożenie projektu klasyfikacji
Cd. ze str. 1

zastrzeżenia do projektu klasyfikacji.
Etap klasyfikacji jest niezbędny
do przystąpienia do dalszych prac
scaleniowych.
Scalenia gruntów, które najogólniej mówiąc, polegają na wydzieleniu nowych działek, odgrywają
istotną rolę w urządzaniu przestrzeni
wiejskich, stymulując spełnianie
przez te obszary swoich funkcji m.in.
w sferze gospodarczej, społecznej
czy środowiskowej. Pomoc udzielana
w ramach scalania gruntów służy bowiem poprawie struktury obszarowej
poszczególnych gospodarstw rolnych
oraz gruntów leśnych. W wyniku
zmniejszania liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania poprzez
zmniejszenie kosztów transportu
oraz ułatwienie mechanizacji upraw
polowych, jednocześnie zapewniając
każdej z poscaleniowych działek

ewidencyjnych dostęp do urządzeń
infrastruktury technicznej. W ramach
projektu scalenia przeprowadza się
bowiem prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu,
uwzględniające wymogi środowiska
naturalnego. Prace te obejmują
w szczególności zapewnienie niezbędnych dróg dojazdowych do gruntów
rolnych i leśnych, stanowiących własność gmin.
Uzyskane wsparcie w wysokości
14 mln zł, które trafią do powiatu hajnowskiego to nie jedyne środki, które
zostaną wydatkowane na scalenia
w regionie. W ramach PROWu na lata
2007– 2013 oraz krajowych środków publicznych Wydział Geodezji,
Katastru i Nieruchomości Starostwa
Powiatowego w Hajnówce realizował
prace scaleniowe na obiekcie „Olchówka” w gm. Narewka na kwotę
ok. 2,7 mln zł.
Katarzyna Miszczuk
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Uczniowie Zespołu Szkół z DNJB z wizytą w szkole partnerskiej w Nordstrand (Niemcy)
W ramach partnerstwa między
Powiatem Hajnowskim i Urzędem
Nordsee - Treene w Niemczech oraz
dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Hajnówce i Stowarzyszenia „Freunde für Hajnówka”
z Niemiec, uczniowie Zespołu Szkół
z DNJB uczestniczyli w wyjeździe do
zaprzyjaźnionego regionu w Niemczech.
Korzystając z gościnności   dyrekcji, nauczycieli, członków stowarzyszenia oraz uczniów szkoły Herrendeichschule z Nordstrand polscy
uczniowie wraz z opiekunami, paniami Śnieżyną Plis oraz Anną Chomczuk spędzili niezapomniany tydzień
w Nordstrand, w północnej Fryzji. Oto
relacja uczniów:
Pierwszy dzień pięciodniowego
wyjazdu spędziliśmy z przemiłymi

rodzinami goszczącymi. Po zakwaterowaniu reszta dnia przeznaczona była
na regenerację siły po podróży, jednak
dzięki uprzejmości rodzin mieliśmy
okazję odwiedzenia wielu ciekawych
miejsc, przejechania praktycznie całego
półwyspu Nordstrand. Dzień kolejny
poświęciliśmy zajęciom szkolnym
w bardzo przyjaznej szkole, Herrendeichschule i oglądaniu wystawy lokalnego Parku Narodowego. Interesującym
elementem wtorkowego planu był
również spacer w pobliżu nadmorskich
wałów, z których słynie północna część
Niemiec. Na trzeci dzień, oprócz zajęć
szkolnych, zaplanowane było zwiedzanie siedziby powiatu Nordfriesland,
uroczego miasta Husum. Wąskie uliczki
i odmienna od polskiej architektura robiły bardzo dobre wrażenie. We czwartek mieliśmy okazję odwiedzić wyspę

Hallig, na której mieszka niewiele
ponad 20 osób. Niezwykle wietrzna pogoda, typowa dla północnych Niemiec,
nie przeszkodziła nam w podziwianiu
przyrody. Czwartego dnia opuściliśmy
na chwilę Niemcy i udaliśmy się do
niewielkiego, duńskiego miasta Tønder.
Pobyt w Danii pozwolił zaobserwować różnicę w miejskim krajobrazie
miejscowości niemieckich i duńskich.
Ciekawym punktem wycieczki był sklep,
w którym przez cały rok sprzedawane
są bożonarodzeniowe ozdoby :) Czwartek zakończyliśmy wizytą w znanym
oceanarium Multimar Wattforum,
znajdującym się w niemieckim mieście
Toenning. Wyjazd do Nordstrand został
zwieńczony wspólnym ogniskiem, na
którym obecni byli, poza młodzieżą
z niemieckiej szkoły, nauczyciele
i przedstawiciele lokalnych władz.

Tegoroczny wyjazd do niemieckiego Nordstrand w ramach uczniowskiej wymiany udał się świetnie.
Wycieczka stworzyła możliwości
szlifowania umiejętności językowych,
pomogła w zdobyciu wiedzy o odległej, północnej części Niemiec, była
także szansą na integrację z niemiecką

młodzieżą, z którą planujemy utrzymać
kontakt również po wyjeździe. Mamy
nadzieję, że współpraca szkół będzie
rozwijać się w kolejnych latach i z niecierpliwością czekamy na odwiedziny
przez grupę z Niemiec :)
Jakub Klimiuk
Śnieżyna Plis

Powiat Hajnowski z wizytą
u zaprzyjaźnionych parterów
– w kraju i zagranicą
Cd. ze str. 1

hajnowskiego zwiedzili kompleks
turystyczny Mazmeżotnes, zapoznali
się z funkcjonowaniem przedszkola
w Saulaines a także uczestniczyli
w Święcie Regionu Rundale. Pobyt na
Łotwie zakończyła krótka wycieczka
krajoznawcza do stolicy Rygi, podczas
której młodzież mogła pospacerować
malowniczymi uliczkami starego
miasta oraz skosztować łotewskich
lodów.
W początku czerwca, w dniach:
01-04.06.2017 r. kolejna delegacja
z powiatu hajnowskiego wraz z grupą
młodych piłkarzy „Orliki” z Narewki,
gościła także w partnerskim regionie
na Sądeccyźnie. W skład delegacji
wchodzili dyrektorzy szkół średnich
w Hajnówce, Pani Barbara Wasiluk
– członek Zarządu Powiatu Hajnowskiego oraz przedstawiciele jednostek
powiatu hajnowskiego. Grupa młodych
piłkarzy „Orliki” z Narewki pod opieką
trenera Mirosława Krasnopolskiego,
reprezentowała Powiat Hajnowski
w Międzynarodowym Dziecięcym

Turnieju Piłki Nożnej w Muszynie.
Podczas pobytu członkowie delegacji
odwiedzili kilka instytucji publicznych,
w tym: szpital w Krynicy-Zdroju,
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju
oraz Internat Międzyszkolny w Starym
Sączu. Punktem kulminacyjnym wizyty
było spotkanie w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, podczas którego dyskutowano o przyszłej dalszej
współpracy i nowych propozycjach
wspólnych działań. Po rozmowach był
także czas na zwiedzanie ciekawych
zabytków i osobliwości przyrodniczych,
z których słynie Ziemia Sądecka (malownicze miejscowości uzdrowiskowe
Muszyna i Krynica Zdrój, klasztor
i rynek w Starym Sączu, cerkiew
w Powroźniku).
Więcej na temat współpracy
Powiatu Hajnowskiego z parterami na
stronie powiatu, w zakładce „Partnerzy
powiatu”.
Walentyna Pietroczuk,
Katarzyna Miszczuk

Zespół Szkół Zawodowych wspiera uczniów w pierwszych krokach zawodowych.
Realizacja projektów unijnych.
Cd. ze str. 2

nabyte umiejętnościami w danym
zawodzie. Z pewnością nowo nabyte doświadczenia zaprocentują
w dorosłym życiu uczestników stażu,
a kwalifikacje nabyte poprzez praktyki
w Niemczech. zwiększą konkurencyjność stażystów, jako przyszłych
pracowników na lokalnym, krajowym
i europejskim rynku pracy.- mówi
Dyrektor ZSZ w Hajnówce Eugenia
Karwowska.
Realizacja projektu „Staże zagraniczne drogą do sukcesu” to niejedyna inicjatywa szkoły, ukierunkowana
na stworzenie uczniom możliwości
wyjazdu za granicę. W przyszłym
roku z szansy będą mogli skorzystać uczniowie technikum żywienia
i usług gastronomicznych, którzy
wraz z nauczycielami wezmą udział
w praktycznych szkoleniach w Hiszpanii. W ramach programu InnoGastro
również troje nauczycieli z ZSZ wraz
z dziewięcioma innymi nauczycielami
branży gastronomicznej z całego
województwa podlaskiego w 2018 r.
weźmie udział w pilotażowym szkoleniu „Awangardowe kreacje kulinarne- gastronomia, produkty i techniki”.
Tymczasem jeszcze w tym
roku, w trakcie wakacji grupa 32.

uczniów będzie stawiać pierwsze
kroki w swoim życiu zawodowym.
Szkoła w ramach projektu „Kompetentni zawodowcy”, skieruje swoich
uczniów na płatne, ponadprogramowe, płatne staże (150 godz.) do
zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw
z terenu województwa podlaskiego.
Grupę docelową projektu stanowią
uczniowie technikum o profilach
wpisujących się w inteligentne specjalizacje w województwie podlaskim:
żywienie i usługi gastronomiczne,
budownictwo, mechanika; a także
o profilach: informatyk, ekonomista oraz nauczyciele kształcenia
zawodowego. Staże mają charakter
wyjazdowy i stacjonarny, pierwsze
z nich odbyły się w sierpniu 2016r.
Kolejne będą miały miejsce w okresie
wakacyjnym – lipiec/sierpień 2017r.
Rekrutacja wśród uczniów została
przeprowadzona w marcu 2017r.
Pod uwagę wzięto m.in. średnią ocen
oraz frekwencję – mówi dyrektor
ZSZ w Hajnówce Eugenia Karwowska.
Biorący udział w stażach uczniowie
zyskają cenne doświadczenie zawodowe, poznają rynek pracy a także
będą mieli okazję nawiązać pierwsze
kontakty z branży. A za swoją pracę
otrzymają wynagrodzenie.

Projekt „Kompetentni zawodowcy”, realizowany jest w okresie
01.03. 2016r -31.10.2017r. W 2016r.,
zakończył się pierwszy etap realizacji
projektu, wówczas w trakcie wakacji uczniowie odbywali staż firmie
Danwood w Bielsku Podlaskim (10
uczniów o profilu kształcenia technik
budownictwa), INTRATEL oraz MPO
w Białystoku (8 uczniów o profilu
kształcenia technik informatyk), w Hotelu KRESOWIAK w Siemiatyczach (5
uczniów o profilu kształcenia technik
żywienia), w przedsiębiorstwie Pro-

nar (7 uczniów o profilu kształcenia
technik mechanik) oraz w Urzędzie
Miasta Hajnówka (2 uczennice o profilu kształcenia technik ekonomista).
II etap realizacji projektu przypadający na 2017r. będzie wyglądał
identycznie: udział w praktykach
wezmą uczniowie 3 i 2 klas w zawodach technik budownictwa, technik
informatyk, technik mechanik, technik
żywienia i usług gastronomicznych,
technik ekonomista - razem 32
uczniów. Docelowo z możliwości
płatnego stażu skorzysta łącznie 64

uczniów. Działania w ramach projektu
objęły także nauczycieli – w lutym br.
odbyły się praktyki (łącznie 40 h) dla
6 nauczycieli przedmiotów zawodowych w przedsiębiorstwach na terenie
miasta Hajnówka i firmie DANWOOD
Bielsk Podlaski.
Zespół Szkół Zawodowych od
ponad 90 lat kształci rzemieślników
i techników. Realizacja projektów
unijnych oraz aktywna współpraca
z przedsiębiorcami, wpisuje się
nowoczesne metody kształcenia zawodowego, oparte na doświadczeniu
i wiedzy. Atutem szkoły jest ciekawa
oferta edukacyjna, odpowiadająca
na potrzeby rynku pracy. Inwestycja
w ucznia oraz nacisk na rozwój kadry
nauczycielskiej z pewnością zaprocentują – absolwentom szkoły, wyposażonym w doświadczenie zawodowe
i solidne wykształcenie, łatwiej będzie
odnaleźć się na rynku pracy.
Przypominamy o rekrutacji!
Więcej na: http://www.zszhajnowka.
republika.pl/
Katarzyna Miszczuk

Redakcja składa dyrekcji oraz
kadrze pedagogicznej serdeczne
podziękowania za pomoc w przygotowaniu niniejszego tekstu!
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