Rok XVIII, Nr 17-18 (316-317) 1-30.09.2016 r.
Siemiatycze

Jubileusz wsi Popławy

I Gminne Dożynki

Dożynki zwane też „Świętem
Plonów” to piękna tradycja podsumowania rocznego trudu rolników, która
na stałe weszła do kalendarza wielu

gmin. W gminie Siemiatycze dożynki
zorganizowano po raz pierwszy. Odbyły sie one 4 wrzesnia w Kłopotach
Bujnach, ale ich organizatorami były

trzy wsie: Kłopoty Bańki, Kłopoty
Bujny i Kłopoty Stanisławy.
Impreza, którą rozpoczęła Msza
polowa pod przewodnictwem biuskupa
drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa
zgromadziła licznych mieszkańców
oraz gości. Na dożynki przybyli m.in:
wiceminister Spraw Wewnętrznych
i Administracji Jarosław Zieliński,
Marszałek Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński, dyrektor Oddziału
Regionalnego KRUS Krzysztof Jaworowski, Starosta Siemiatycki Jan
Zalewski, wójtowie sąsiednich gmin,
przedstawiciele współpracujących
instytucji.
W trakcie mszy mieszkańcy
wsi Szerszenie dziękując za obecCd. str. 2

Urodziny Zabłudowa
Zabłudów w dniach 20 - 21
sierpnia świętował 463 Urodziny
– rocznicę nadania praw miejskich.
Pogoda wyjątkowo dopisała. Było
ciepło i słonecznie.
Pierwszy dzień wydarzenia
rozpoczął się tradycyjnie Hejnałem
Zabłudowa w wykonaniu Konrada
Korzeniewskiego. Następnie zgroma-

Talentów wystąpiły Aleksandra
Omelianowicz oraz Magdalena Baniel, obie z Zabłudowa, wykonujące
utwory muzyki popularnej m.in.
„Dumkę na dwa serca”. Gościnnie
wystąpiły - Grupa Taneczna „X”
z oryginalnymi układami tanecznymi
oraz uzdolniony dziecięcy zespół
wokalny „Małe HDK” z Hajnowskiego

dzonych gości przywitał Burmistrz
Zabłudowa, Adam Tomanek – honorowy patron imprezy.
W części artystycznej na scenie
w Parku Zamkowym zaprezentowały się z ciekawym programem
gimnastyczki ze Stowarzyszenia
Gimnastyki Artystycznej i Tańca BIS
w Białymstoku. W Koncercie Młodych

Domu Kultury. W repertuarze muzyki
słowiańskiej wystąpił zespół GAJ pod
kierownictwem Mariusza Chorużego.
Publiczność bawiła się wspólnie
śpiewając z artystami znane utwory.
Muzyczną dawkę dobrego rocka
zaprezentował białostocki zespół
Little Breaver znany z programu
„Must Be The Music”. W pamięć

zapadła niezwykła energia i wokal
charyzmatycznej wokalistki Dominiki
Śliżewskiej. Widzowie mogli obejrzeć
także niezwykły popis kabaretowo-iluzjonistyczny w wykonaniu Piotra
Mocarskiego, wcześniej członka Kabaretu Widelec. Największą frekwencją
wśród publiczności cieszył się koncert
zespołu JORRGUS wykonującego
swoje największe przeboje disco/
dance m.in. „Ja chcę mieć żonę”,
„Będziesz moja”, „Niebezpieczna”.
Gwiazdą wieczoru była JULA z zespołem. Wokalistka pop największą
sławę zyskała szczególnie wśród
młodego pokolenia publikując swoją
twórczość w Internecie. Występ
cieszył się popularnością nie tylko
wśród publiczności z regionu, ale
także z poza województwa podlaskiego. Imprezę poprowadziła
Sylwia Wójtowicz nadając jej uroku
i serdeczności.
Uczestnicy mogli podziwiać
wyroby rękodzieła artystycznego
w zlokalizowanym nieopodal Jarmarku Twórczości Artystycznej.
W wiosce rekreacyjno-sportowej
nie tylko dzieci bawiły się znakomicie. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się kule zderzaki. Były także
konkursy dla publiczności, stoiska
reklamowe i sprzedażowe oraz
ogródek gastronomiczny. Można było
osobiście przejrzeć Mapę Zagrożeń
Cd. str. 6

14 sierpnia obchodzono jubileusz
600-lecia powstania wsi Popławy.
Jest to jedna z najstarszych osad
szlacheckich na Podlasiu. Uroczystości
zostały zorganizowane przy współpracy
mieszkańców miejscowości oraz wójta
gminy Brańsk Andrzeja Jankowskiego.
W organizację uroczystości
zaangażowali się m.in. Władysław
Żero (Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Przewoźników Podlasia), Romualda
Szmurło (sołtys wsi Popławy), Grażyna
Płonowska (radna gminy Brańsk) oraz
Andrzej Jankowski wójt gminy Brańsk.
Mszę św. odprawił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Pikus, który
dokonał poświęcenia pamiątkowej
tablicy. Podczas uroczystości został
odczytany uroczysty akt jubileuszowy,
rys historyczny wsi i wręczenie najstarszym i zasłużonym mieszkańcom
dyplomów i wyróżnień.

Organizatorzy pamiętali o poczęstunku, w tym, torcie jubileuszowym. oraz występach artystycznych
i koncertach. Celem jubileuszu było
utrwalenie poczucia własnej tożsamości
regionalnej, prezentacja dorobku historycznego wsi i integracja społeczności.
Jubileusz był okazją do zaprezentowania monografii wsi, autorstwa
Zbigniewa Romaniuka.
Gwiazdami imprezy byli Maciej
Dziemian Dziemiańczuk i Adam Chrola.
W skład komitetu organizacyjnego
obchodów 600-lecia założenia Popław
weszli: przewodniczący - Władysław
Żero, sołtys Poław - Romualda Szmurło,
radna gminy Brańsk - Grażyna Płonowska oraz Władysław Kiersnowski,
Irena Woińska, Marta Pietraszko, Teresa
Woińska, Elżbieta Woińska, Monika
Zalewska i Jadwiga Kosińska.
Opr. Szet, zdjęcia Adam Zawadzki
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ność biskupa Pikusa na inauguracji
roku szkolnego w ich miejscowości
podarowali biskupowi własnoręcznie zrobioną mitrę przyozdobioną
ziarnami zbóż.
Starostami Dożynek byli Teresa Olszewska i Łukasz Twarowski,
którzy na ręce gospodarzy dożynek
Wójta Gminy Edwarda Krasowskiego
i proboszcza parafii Kłopoty Stanisławy ks. Edwarda Kowalczuka złożyli
upieczony z tegorocznych zbiorów
bochen chleba.
„Zgodnie z prośbą starostów
dożynek podzielę poświęcony chleb
oraz zobowiązuje się tak rządzić

13 sierpnia Rada Sołecka
Pokaniewa w gminie Milejczyce,
wspólnie z Wójtem Gminy zorganizowała festyn. Na placu przed
świetlica wystąpiły zespoły: Tęcza
i Niezabudki z gminy Nurzec, Kaliny
z Żurobic i Kapela Borowian oraz
Kalinki z Białegostoku. Wystapiła
też Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Milejczyc. Wieczorem odbyła
się zabawa taneczna przy muzyce
zespołu Monogram.
(s)
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gminą, by wszystkim było jak najlepiej i aby tego chleba starczyło nam
wszystkim” - obeiecał wójt Krasowski
i nastepnie zgodnie z obietnica ruszył w tłum przybyłych na dożynki
mieszkańców gminy.
Na dożynkach nagrodzoną
najmłodszą i najstarszą parę małżeńską. Państwo Stanisława i Stanisław
Lubowiccy przeżyli ze soba już 63
lata. Uhonorowano najstarszych
i najmłodszych rolników oraz trójkę
sołtysów z najdłuższym stażem; specjalne listy i teczki otrzymali sołtysi
wsi: Cecele Maria Brzezińska, Kułygi
Jerzy Marciniuk i Wiercień Tadeusz

Cd. ze str. 1

Piotrowski.
Nieodłącznym elementem
każdych dożynek jest konkurs na
najładniejszy wieniec dożynkowy.
Komisja za najładniejszy uznała
wieniec przygotowany przez mieszkańców Czartajewa, drugie miejsce
zajął wieniec z Tołwina a trzeci ze
wsi Kłopoty Stanisławy.
Dożynkom towarzyszyły liczne
stoiska, duzym zainteresowaniem
młodszego spoleczeństwa cieszyła się
wystawa starych maszyn rolniczych
a najmłodsi oblegali dmuchańce.
Wiesław Sokołowski
(więcej na stronie
www.wiescipodlaskie.eu

Dzień Pokaniewa

Wieści Podlaskie

GMINA WYSZKI
Przy pięknej, upalnej wręcz pogodzie odbyły się parafialno – gminne dożynki w Wyszkach

Dożynki parafialno- gminne w Wyszkach
W miejscowości Wyszki, 28
sierpnia 2016 r. odbyły się „Dożynki
parafialno - gminne”. Po mszy św.
sprawowanej przez ks. proboszcza
Andrzeja Ulaczyka w kościele pod
wezwaniem Świętego Andrzeja
Apostoła i poświeceniu wieńców
dożynkowych, wójt gminy Mariusz
Korzeniewski zaprosił rolników
i gości na dalszą część imprezy na
placu szkolnym.
Uroczystego otwarcia, po przywitaniu gości, rolników, zebranych
i wystąpieniu informacyjnym dokonał
Mariusz Korzeniewski wójt Gminy
Wyszki. Następnie Ryszard Łapiński,
zastępca dyrektora Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich odczytał list Marszałka Województwa
Podlaskiego. List Prezesa Agencji
odczytał Marek Malinowski, kierownik
bielskiej ARiMR.
Gminny Turniej Wsi
W programie, dożynek zgodnie
z wieloletnią tradycją znalazły się
m.in. konkursy na „Najładniejszy
wieniec dożynkowy 2016 oraz
„Gminny Turniej Wsi”. Rywalizowano w konkurencjach kulinarnych
i sportowych.
W Gminnym Turnieju Wsi rywalizowały wsie: Pulsze, Strabla ze
Stowarzyszeniem „Młodzi Duchem”,
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Wyszki oraz Niewino Borowe ze
Stowarzyszeniem „Aktywna Wieś”.
Komisja konkursowa podkreśliła
obfitość propozycji oraz znakomite
smaki produktów i gusta wystawców.
Komisja przyznała nagrody.
W konkursie kulinarnym w kategorii „Danie mięsne”, „Pierogi z dziczyzną zwyciężył stół z Pulsz, w kategorii „Danie bezmięsne”,„Pasztet
z cukinii z keczupem” ze Strabli,
w kategorii „Wyrób cukierniczy”, „Bułeczki Boróweczki” z Niewina Borowego, a
w kategorii „Nalewka”, „Nalewka
z kwiatu czarnego bzu” z Wyszek.
Zwycięzcom nagrody ufundował
Urząd Marszałkowski oraz Gminne
Centrum Biblioteczno – Kulturalne.
Mieszkańcy wystawianych stoisk
zaprosili do degustacji swoich wyrobów. Tradycyjnie odbył się konkurs
na najładniejszy wieniec dożynkowy.
Najładniejszym wieńcem okazał
się wieniec z Warpech Nowych.
Pamiątkowe statuetki otrzymali też
przedstawiciele z Topczewa i Wólki
Pietkowskiej.
Jak co roku dużo emocji towarzyszyło w zmaganiach zręcznościowo
– sportowych. Ze względu na wyrównany poziom rywalizacji sędziowie
przyznali wszystkim I miejsca.
Lokalna Grupa Działania

N.A.R.E.W. przeprowadziła konkurs
wiedzy o swoim stowarzyszeniu oraz
funduszach unijnych. Zwyciężyła Anna
Marcińczyk, która w nagrodę otrzymała rower. Przy stoisku Krzysztofa
Brzozowskiego odbył się konkurs
pilarski na wycięcie krążka z dyla
o najmniejszej wadze.
Na placu było wiele atrakcji
dla dorosłych i dzieci. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
zorganizowali punkt informacyjny,
w którym można było zadać szereg
pytań, dowiedzieć się o zagrożeniach,
oznakować rower. Bogatą ofertę
miało stoisko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/
Bielsk Podlaski, Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego, Transportu
Osobowego „Arrvia”. Na placu zabaw
były dmuchane zjeżdżalnie, skoki na
trampolinie, kule w basenie, strzelanie
z łuku, malowanie twarzy i fryzur.
Po wręczeniu dyplomów, nagród
i upominków Honorowy Patron Imprezy Mariusz Korzeniewski gorąco
podziękował wszystkim mieszkańcom
przybyłym na dożynki, przedstawicielom wystawiających się wsi oraz
sponsorom. Dożynki zakończyły się
dyskoteką i tańcem z ogniem.
Foto, tekst Tadeusz Szereszewski
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GMINA BIELSK PODLASKI
Dubiażyn

Festyn „Pożegnanie lata” w Łubinie Kościelnym

Jubileusz - 25-lecie
„Rodyny”

Historycy i demografowie piszą
w wielu publikacjach, że Dubiażyn
to jedyna taka nazwa wsi w Polsce.
Pochodzi od nazwiska Dubiaga,
jednego z dawnych właścicieli
okolicznych dóbr, a w zasadzie od
starorosyjskiego „dub”, czyli dąb.
Dubiażyn założony w pierwszej
połowie XVII wieku, historię ma nie
przerwaną do dni dzisiejszych i to
historię bardzo ciekawą.Wieś była
nawet ośrodkiem administracyjnym
– siedzibą gminy, były sklepy,działali
rzemieślnicy.
Tradycje wielopokoleniowe są
obecnie kultywowane na polu kultury
miejscowej, ale dostrzeganej nawet
poza granicami Polski.W zespole
śpiewaczym „Rodyna”, założonym
w 1991 roku, śpiewa kilka pokoleń
wykonawców. 28 sierpnia br., w Du-

biażynie na 25-leciu zespołu spotkali
się goście, mieszkańcy,byli członkowie zespołu, prawosławni duchowni
(została odprawiona msza),władze
gminy i powiatu.
„Rodyna” ma w repartuarze
pieśni miejscowe, a także obrzędowe
– chrzcinne, weselne, dożynkowe.
Wykonuje je w języku ukraińskim.Jest
laureatem prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.
„Rodyna” śpiewała w Belgii, Francji,
Luksemburgu, na Litwie i na Ukrainie.
Sierpniowy koncert zapamiętamy
jako jeszcze jeden, niezapomniany
popis.Artystom z Dubiażyna życzymy sukcesów w kontynuowaniu
swojej kultury i pomyślności w życiu
osobistym.
(W.Pietuch)

Hołody
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Pietruczuk Helena
Rzepka Elżbieta
Filipiuk Anna
Sieliwoniuk Elżbieta
Osa Piotr Jan
Filipiuk Mikołaj
Skiepko Jan
Fiedoruk Jarosław
Brązowy medal za zasługi
dla pożarnictwa otrzymali:
Rzepka Emilian
Kononiuk Krzysztof
Korszaczuk Patryk
Krupa Marcin
Leoniuk Adrian
Sieliwoniuk Rafał
Osa Sebastian
Leoniuk Dariusz
Skiepko Andrzej
Iwaniuk Andrzej
Gałuszewski Paweł
Wyróznionym gratulujemy.
(wss)

wszystkich obecnych - smaczne
ciasta, kompot ze świeżych owoców,
babka ziemniaczana oraz pieczone
kiełbaski.
Organizowano konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych: Można
było przejechać się bryczką, samochodem wojskowym, pozjeżdżać na
dmuchanej zjeżdżalni, pomalować
twarz zamieniając się w bohatera
z bajki lub filmu.

8 festynów, mieszkańcy Łubina
Kościelnego i okolic nie zawiedli :-)
Szkoła rokrocznie organizuje
festyn na pożegnanie lata (często
dofinansowany z działaj Lokalnie
i ze sponsoringu) po to, by dzieci
mogły z uśmiechem wrócić do szkoły.
Dbamy o to by szkoła nie kojarzyła
się tylko z nudnym obowiązkiem ale
z pasją, aktywnością i spędzaniem
czasu wolnego w sposób rodzinny.

Laureaci konkursu „Cudaki-kartoflaki”( wcześniejsze działanie
projektu „Dary przyrody”) otrzymali
nagrody rzeczowe.
Okoliczni mieszkańcy mieli
możliwość spędzenia czasu wspólnie
z rodziną i znajomymi. Pomimo,
iż w tym czasie w okolicy było aż

Wierzymy, że festyn był ciekawą imprezą i dostarczył uczestnikom
wielu wrażeń. A już wkrótce kolejne
działania z projektu: warsztaty kulinarne. Organizatorzy projektu:
Dorota Zimnoch, Sylwia Krasucka
i Ewelina Kuczyńska
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

375 lat Trywieży
375 – lecie wsi Trywieża, pod takim hasłem 7 sierpnia
2016 r. odbył się festyn w jednej
z najstarszych wsi Gminy Hajnówka.
Jak głosi wiejska legenda Trywieża
swoją nazwę zawdzięcza trzem
wieżom stojącym w polu,w rzeczywistości nazwa Trywieża pochodzi
od herbu rodziny Kazanowskich.
We wsi do dzisiaj zachowały się
drewniane domy z kolorowymi
okiennicami, 5 zostało wpisanych do
rejestru zabytków.
Festyn odbył się przy świetlicy,

Bielscy strażacy odznaczeni

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze jednym z elementów
odbytych w Hołodach zawodów
strażaków seniorów z gminy Bielsk
Podlaski było wreczenie odznaczeń
wyrózniającym się druhnom i druhom z OSP.
Brązową Odznaką Honorową
„Podlaski Krzyż Zasługi” została
odznaczona Rajecka Raisa.
Złoty medal za zasługi dla
pożarnictwa otrzymali:
Piotrowski Tomasz
Sielwoniuk Krzysztof
Pawluczuk Wiera
Srebrny medal za zasługi
dla pożarnictwa otrzymali:
Aleksiejuk Irena
Piotrowska Lidia
Osa Anna
Krupa Irena
Kuderska Grażyna
Gałuszewska Anna Izabela

Od czerwca 2016 roku nasza
szkoła realizuje projekt „Dary przyrody”. Dzięki IX edycji programu „Działaj
Lokalnie” i Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce i Stowarzyszenia Euroregionu Puszcza Białowieska otrzymaliśmy
fundusze na częściowe pokrycie
naszych działań.
Jednym z działań był festyn
środowiskowy „Pożegnanie lata”.
Impreza odbyła się 28 sierpnia 2016
roku na placu przed szkołą. Było to
duże przedsięwzięcie logistyczne,
dlatego też zostało zorganizowane
wspólnie z nowym proboszczem
parafii NMP w Łubinie Kościelnym
ks. kan. Andrzejem Puchalskim .
Pomogli liczni sponsorzy i wolontariusze. Czy to w postaci pieniężnej jak
Bank Spółdzielczy w Brańsku, Bank
Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim,
Suempol, itd, czy w postaci rzeczowej
takiej jak m.in. wypożyczenie sceny
z Urzędu Gminy Rudka, czy w formie
występu na scenie :-) (Sponsorzy
w załączniku). Na festynie wystąpiły
zespoły: „Surażanki, „3xTak”, „Młodzi
Duchem”, wokalistka disco polo Aga
eN, oraz chór parafialny pod przewodnictwem Andrzeja Porowskiego.
Gospodynie z okolicznych
wsi przygotowały poczęstunek dla

która w tym roku, przeszła remont –
powstała łazienka i zmodyfikowano
ogrzewanie.
Festyn otworzyła Pani Wójt Gminy Hajnówka -Lucyna Smoktunowicz,
która powitała gości i licznie zebranych
mieszkańców. Krótki zarys historyczny
przedstawił sołtys wsi Pan Konstanty
Sołowianiuk. Następnie na scenie
wystąpił zespół Chutar z Gródka, który
bawił zebraną publiczność zarówno
piosenkami jak i autorskimi wierszami.
Na scenie gościliśmy zespoły: Czyżowianie z Czyż, Ruczajok z Białowieży,

Wiersay z Czyż, Harmoń z Łosinki oraz
Julitę Kiczkajło z Hajnówki.
Dodatkową atrakcją festynu
była prezentacja sprzętu rolniczego
firmy Ursus, malowanie twarzy,
stoiska handlowe oraz konkursy zorganizowane przez strażaków z OSP
w Nowokorninie, jednostka w tym
roku została wpisana do Krajowego
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Mirosława Majewska-Iwaniuk

WIEŚCI Z GMIN
Białowieża - 23 sierpnia
zmarł Czesław Okołów, były
dyrektor Białowieskiego Parku
Narodowego, wierny czytelnik „Wieści”. Czesław Okołów urodził się 21
grudnia 1935 roku w białoruskiej
dziś części Puszczy Białowieskiej,
w leśniczówce Halinka. Z BPN związal
się w 1960 roku. 1 czerwca 1989
r został zastępca dyrektora Parku,
później przez ponad rok pełnił obo-

wiązki dyrektora a od 1 sierpnia1993
roku do 11 stycznia 2003 roku czyli
przejścia na emeryturę był dyrektorem
Parku. Jest autorem kilkuset publikacji
o Puszczy Białowieskiej.
Brańsk - 28 sierpnia odbyły
się Miejsko-Gminne Dożynki, które
rozpoczęła dziękczynna Eucharystia
sprawowana przez proboszcza brańskiej parafii ks. Janusza Łoniewskiego.

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wygrali mieszkańcy
wsiZałuskie Koronne (w)
Czarna Wielka - 31 lipca po
raz kolejny odbyły się Dni Czarnej
Wielkiej. Wystąpiły zespoły: Szwagry z Siemiatycz, Ostrowscy Band
z Brańska, Polne Maki z Dołubowa,
Kałaski, Świtanak i Kalinka z BiaałeCd. str. 7
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Urodziny Zabłudowa
Cd. ze str. 1

Bezpieczeństwa Województwa
Podlaskiego, prezentowaną przez
połączone siły Komendy Miejskiej
Policji w Białymstoku i Komisariatu
Policji w Zabłudowie. Stowarzyszenie
Społeczno-Edukacyjne „PANORAMA”
w Zabłudowie uczestnikom imprezy
przygotowało rozmaite ciekawe gry
i zabawy, w których trzeba było wykazać się pomysłowością i refleksem.
Zręczności wymagało układanie
kubków na czas tzw. speed cups.
W imprezie udział wzięło ok. 2
tysięcy osób w różnym wieku.
Drugi dzień obchodów rozpoczął
się XI Turniejem Szachowym im.

Zygmunta Augusta rozgrywanym
w „Klubie pod Burmistrzem”. Turniej od lat posiada miano imprezy
prestiżowej. W tegorocznej edycji
wzięło udział 31 uczestników z różnych części Polski. Zwycięzcą został
Tomasz Zoch, drugie miejsce zajął
Mateusz Matuszczyk, a trzecie Marcin
Filimoniuk.
W niedzielny wieczór Zabłudów
gościł Krakowski Teatr Uliczny „Scena
Kalejdoskop” ze spektaklem „Serce
Don Juana”. Był to efektowny popis
szczudlarzy z piękną oprawą aktorską
i taneczną z użyciem ognia, dymu
i pirotechniki. Publiczność nie kryła
zachwytu.
Cecylia Halicka

Dni Ziemi Juchnowieckiej
Finał tegorocznych Dni Ziemi
Juchnowieckiej zorganizowany został
w niedzielę 31 lipca w Juchnowcu
Dolnym. Uroczystości rozpoczęły się
o godz. 15:00. Początkowo pogoda
dopisywała co sprzyjało świetnej
frekwencji. Na wydarzenie przybyły
głównie rodziny z dziećmi przez co
impreza przybrała bardzo rodzinny
charakter. Na gości czekało wiele
atrakcji, m.in. spartakiada o Puchar
Wójta Gminy Juchnowiec w której
uczestniczyło 18 sołectw. Do najciekawszych konkurencji należały: rzuty
jajkami w parach, przeciąganie butelki
z wodą, rzut ziemniakiem do celu oraz
wbijanie gwoździ na czas. Zabawę
prowadził Michał Zawadzki - radny
gminy Juchnowiec Kościelny. Odbył
się również quiz na temat wiedzy
o gminie Juchnowiec. W ubiegłym
roku pierwsze miejsce w sparta-

kiadzie zajęło Lewickie. W tym roku
najlepszą ekipą okazał się Juchnowiec
Dolny. Drugie miejsce zajęły Solniczki, a kolejne - Kleosin. Odbyły się
również pokazy strażackie, występy
muzyczne oraz biesiada z udziałem
Piotra Pręgowskiego. Podczas imprezy
można było podziwiać dzieła stworzone przez klub Kreatywne Babeczki
z Hołówek Dużych. Nie zapomniano
o najmłodszych. Zapewniona została
zabawa z animatorem oraz dmuchane
zjeżdżalnie. Dzieci szalały na boisku
w kulach Bumper Ball które cieszyły
się największym zainteresowaniem
najmłodszych uczestników imprezy.
Niestety plany pokrzyżował deszcz.
Dla wielu osób nie było to jednak
przeszkodą w świetnej zabawie
z zespołem Looka oraz dyskotece,
którą prowadziła grupa Forti.
Milena Krahel

Pomóż pogorzelcom

16 sierpnia we wsi Rudka wybuchł pożar domu mieszkalnego
pana Stanisława Warmijaka. Pan Stanisław, jego syni 85-letni
ojciec stracili dach nad glową i dorobek całego życia.
Wszyscy, którzy chcą pomoc pogorzelcom, mogą wpłacać
nawet drobne kwoty na konto w BS Brańsk nr 16 8063 0001
0010 0100 1300 0080 z dopiskiem „Na pomoc pogorzelcom
- wieś Rudka”
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GMINA NAREWKA
Udany emerycki wieczorek

Po południu i wieczorem 13
sierpnia 2016 roku piękne melodie
slychać było na ulicy Hajnowskiej
w Narewce (powiat hajnowski).
Dźwięki dochodziły z restauracji
„Swojska Chata” nad cichą puszczańską rzeką. Tu bawili się emeryci
i renciści z dwunastu wsi w gminie
Narewka. Przywiózł ich autobus,
którego użyczył wójt gminy Mikołaj
Pawilcz. Imprezę przygotował Zarząd Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Narewce.
Pani Jadwiga Karpiuk, prezes
ZR PZERiI, przeprowadziła kilka konkusów. W konkursie zręcznościowo-zwinnościowym najlepiej się spisała
Maria Kalinowska z miejscowości
Bokowe koło Eliaszuk. Wybierano
króla czekoladowego (został nim
Aleksander Leoniewski) i królową
(Zofia Jancewicz) - oboje byli z Na-

rewki. W konkursie piosenkarskim
“Mikrofon dla wszystkich” pięknie
się zaprezentowali Eugenia Sobolewska ze Skupowa, Olga Saczko
i Walentyna Hałaburda z Olchówki,
Grzegorz Piekarski z Lewkowa Starego, Paweł Lewsza z Narewki i Jerzy
Kisielewski ze Świnoroj. Śpiewali oni
swoje ulubione polskie, białoruskie,
ukraińskie i rosyjskie piosenki.
Cały czas grała orkiestra.
Tańczono i śpiewano. Wszystkim
zapewniono gorący posiłek. Miło było
spotkać się ze znajomymi, porozmawiać na różne tematy i powspominać
swoje mlode lata, gry i zabawy na
szkolmym i swoich podwórkach.
Ten sierpniowy wieczór spędzony
w gronie przyjaciół na długo zapisał
się w pamięci seniorów.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Dubicze Cerkiewne

Złote Gody
29 lipca 2016r. w Domu Gościnnym Pronar w Dubiczach Cerkiewnych
spotkały sie pary świętujące 50 – lecia pożycia małżeńskiego
Przyznane przez Prezydenta RP medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” Wójt Gminy wręczył przybyłym na uroczystość parom:
Eugenii i Konstantemu Czykwin z Czech Orlańskich,
Marii i Wiktorowi Czykwin z Dubicz Cerkiewnych,
Ninie i Mikołajowi Daniluk z Grabowca,
Nadzieii i Janowi Gierasimiuk z Czech Orlańskich,
Marii i Andrzejowi Jakoniuk z Dubicz Cerkiewnych,
Marii i Janowi Kędyś z Piasek,
Ninie i Wiktorowi Leoniuk z Dubicz Cerkiewnych,
Tatianie i Mikołajowi Masalskim z Tofiłowców,
Annie i Mikołajowi Panfiluk z Dubicz Cerkiewnych
Nie zabrakło serdecznych życzeń, gratulacji, kwiatów ze strony przybyłych rodzin oraz tradycyjnej lampki szampana.
Po części oficjalnej Jubilacji, ich rodziny oraz goście zostali zaproszeni
na wspólny poczęstunek. Uroczystość umiliły występy zespołów pod dyrekcją
Ihora Fity oraz zespół wokalny z Dubicz Cerkiewnych.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Jubilatom.
(t)
Kojły

I tam żywuć ludzi

Po raz ośmy w gminie Czyże odbył się festyn z cyklu „I tam żywuć
ludzi”. Tym razem we wsi Kojły.
W części artystycznej zaprezentowały się zespoły: Czyżowianie i Wierasy z Czyż, Grupa Wokalna z Mora, Dawid Szymczuk Band i Retro Beats
z Hajnówki, Viesna z Białegostoku i Art Pronar z Narwi.
(Zdjęcia z portalu UG Czyże).
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Piękny międzynarodowy folklor
w Narewce
Podlaska Oktawa Kultur -- to
wielkie święto międzynarodowego
folkloru. Podczas tego festiwalu
jest głośno i kolorowo, muzycznie
i tanecznie.
30 lipca 2016 roku w
amfiteatrze w Narewce (powiat
hajnowski) wystąpiły dwa ludowe
zespoły artystyczne: “Chabry” z
Grodna (Białoruś) i “Vesnianka”
z Równego (Ukraina). Są one
najlepsze w tych krajach.
“Chabry” śpiewały piękne
polskie i białoruskie piosenki,

a   także tańczyły. Podobnie ukraińska “Vesnianka”. Wszystkie one
w barwnych strojach ludowych.
Tańcerze z “Veśnianki” zaprosili
do wspólnego tańca przed sceną
uczestników koncertu z gminy
Narewka. Było wesoło i ciekawie. Zespoły zaprezentowały
wszystko co najlepsze w ich
krajach. Narewkowska publiczność
wyniosła z tego święta folkloru
pozytywne wrażenia.
     Tekst i   fot.   Jan Ciełuszecki

Śpiewają “Chabry” z Grodna

Uważaj na kleszcze!
Wrzesień to ich miesiąc
Myślisz, że wraz z końcem lata
kleszczowy problem znika? Mylisz się!
Wrzesień to miesiąc gdy wzbiera druga
fala ataków tych pasożytów – im
wyższa temperatura, tym większa jest
ich aktywność. 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,
boreliozy 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 kleszcz

już się wkuł? Trzeba go usunąć – ale
nie za pomocą smarowania tłuszczu,
poprzez wyciskanie czy przypalanie
(!). 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 – przy SP ZOZ
funkcjonuje Medyczne Laboratorium
Diagnostyczne. 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.
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).
Katarzyna Nikołajuk

Czyja posesja
najładniejsza
28 sierpnia br. podczas
gminnych dożynek w Narewce w
powiecie hajnowskim wręczone
zostały dyplomy i nagrody zwycięzcom    konkursu pod hasłem
„Najestetyczniejsze wiejskie posesje,
zagrody oraz posesje kwater agroturystycznych w gminie Narewka
w 2016 roku”.
Celem konkursu było poprawienie estetyki obejść   gospodarskich, ich stanu sanitarnego oraz
upowszechnienie uprawy roślin
ozdobnych (krzewów, kwiatów itp.)
i warzyw mało znanych.
Do konkursu zgłosili się
mieszkańcy osiemnastu zagród tj.
właściciele osiemnastu gospodarstw.
W kategorii “posesja” pierwsze
miejsce ex aequo zajęli Zinaida i
Eugeniusz Rejentowie ze Skupowa,
Tamara Skiepko ze wsi Zabrody
oraz Barbara i Szymon Bielawscy
z Janowa. Drugie miejsce ex aequo
zajęli Eugenia i Jerzy Rowińscy
z Lewkowa Starego oraz Lena i
Mikołaj Charkiewiczowie z Planty.
Trzecie miejsce ex aequo zajjęły
Halina Birycka z Planty i Helena
Oniszczuk z Siemianówki.
W kategorii “zagrody”   równorzędne drugie miejsce zajęli
Zinaida Romańczuk z Olchówki
oraz Julia i Anatol Matysiukowie
z Siemianówki.
W kategorii “posesje kwater
agroturystycznych” pierwsze miejsce
ex aequo komisja przyznała dla:
posesji kwatery “leśne Ranczo”
Walentyny Germaniuk ze   Skupowa,
dla posesji “Dworu Bartnika” Marii
i Eugeniusza Sapiołków z Narewki
oraz posesji agrogospodarstwa z
miescami noclegowymi “Bora-Zdrój”
Ludmiły i Borysa Kozłowskich z
Lewkowa Nowego.
Drugie miejsce   przyznano
za posesję agroturystycznej kwatery “Na Skraju”   Haliny i Józefa
Wierzchowskich z Zabłotczyzny.
Warto dodać, że konkurs
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców tej gminy
od dwunastu lat. Oni coraz bardziej
troszczą się o to, aby najbliższe
otoczenie było piękne, zadbane i
stanowiło dobrą wizytówkę narewkowskiej gminy.
                  Jan Ciełuszecki

XXVII – Basowiszcza 2016
Basowiszcza wypracowały sobie,
na podlaskim rynku letnich festiwali
muzycznych pozycję niekwestionowanego lidera wydarzeń, prezentujących szeroko rozumianą muzykę
rockową i kulturę alternatywną. To
na Boryku, leśnym uroczysku koło
Gródka spotykają się dwie dusze,
ta zachodnia, z kanonami rockowego
grania, bo nie ukrywajmy to kultura
anglosaska dała nam tą muzykę i ta
wschodnia bardziej melancholijna,
poetycka. Ta symbioza wytworzyła
nam inną jakość, festiwal i fenomen
społeczny, czyli białoruski rock.
Obszerna relacja na www.wiescipodlaskie.eu
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SPORT
Olimpiada w wydaniu hajnowskim
„Dusza w ruchu”
Przepiękna pogoda towarzyszyła
uczestnikom Spartakiady z udziałem
osób niepełnosprawnych, która odbyła
się w dniu 9 września na stadionie
OSiR. Promienie słońca przebijające
się przez korony drzew, radosne
twarze startujących i różnokolorowe
oznaczniki konkurencji prognozowały,
że ten dzień będzie wyjątkowy.
Po uroczystym otwarciu do
startu stanęło 55 zawodników

poradziło sobie z młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka.
W pierwszej kolejności medalami wyróżniono tych którzy zajmowali
czołowe miejsca w wybranych przez
siebie konkurencjach tj.: Annę Nikonowicz, Ewelinę Kindziuk, Uszulę
Bożko, Piotra Siegienia, Kamila Michałowskiego i Pawła Bożko (Warsztaty
Terapii Zajęciowej); Marka Kozaczuka
(Środowiskowy Dom Samopomocy):

Diana Karpiuk w pierwszej dziesiątce biegaczek
na 3000 m w Polsce
Lekkoatleci Klubu Sportowego
Puszcza w Hajnówce, już od pięciu
kolejnych lat uczestniczą w imprezach sportowych na najwyższym
szczeblu w kraju. Również w tym
roku nasi zawodnicy zakwalifikowali
się do udziału w XXII Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w lekkiej atletyce, która odbyła się we Wrocławiu
w dniach 4-6 sierpień 2016 r. Ciężka
praca, jaką wykonali na zgrupowaniach
sportowych, w pierwszych tygodniach
wakacji, przyczyniła się do zajęcia 10
miejsca w Olimpiadzie Młodzieży przez
Dianę Karpiuk w biegu na dystansie 3000
m, który pokonała w czasie 10:38,41
min i zdobyła cztery punkty.

Kolega klubowy Diany, Dawid
Simoniuk, pomimo odniesionej kontuzji,
zajął 20 miejsce i dwa punkty w skoku
w dal, uzyskując wynik 5,89 m. Wymienieni zawodnicy zdobyli 6 punktów
w klasyfikacji klubowej. Na uzyskanie
dobrych wyników przez naszych lekkoatletów wpłynęło wsparcie ze strony
firmy PARKIET HAJNÓWKA, Urzędu Miasta
Hajnówka, Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Hajnówce oraz szkół współpracujących
z Klubem. Znaczące również jest wsparcie
merytoryczne ze strony władz i szkoleniowców Klubu Sportowego Podlasie,
z którym na co dzień współpracuje trener
naszej sekcji.
Roman Sacharczuk

Są środki finansowe dla pszczelarzy

i zawodniczek Warsztatów Terapii
Zajęciowej, Środowiskowego Domu
Samopomocy, Koła Niewidomych
i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hajnówce.                                                                                                                                      
Następnie wszyscy uczestnicy
przystąpili do pierwszej konkurencji
– biegowej na dystansie 40 m. ze
startu wysokiego. Kolejnymi sportowymi wyzwaniami, w których każdy
mógł sprawdzić swoje siły były: skok
w dal z miejsca z odbicia obunóż,
rzut piłką lekarską (1 kg – kobiety,
3 kg - mężczyźni), rzut piłeczką do
tarczy (panie) oraz strzał na bramkę
(panowie).
Posumowaniem imprezy było
drużynowe przeciąganie liny. Zespół
z Warsztatów Terapii okazał się
silniejszy od Środowiskowego Domu
Samopomocy, a Koło Niewidomych

Barbarę Kindziuk, Weronikę Leśko,
Daniela Urynowicza, Adriana Aleksiejuka i Damiana Suchodołę (Specjalny
Ośrodek Szkolno Wychowawczy);
Helenę Lelach (Koło Niewidomych).
Po zakończeniu sportowej rywalizacji wszyscy zostali zaproszeni
na gorącą kiełbaskę i kompot.
Ogromne brawa należą się
uczestnikom, a słowa uznania wychowawcom, którzy każdego dnia
poświęcają się tak trudnej i odpowiedzialnej pracy.  
Organizatorem imprezy był
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce. Natomiast sędziami konkurencji
byli: Małgorzata Muszkatel, Edward
Poniecki, Marek Hanula,Tomasz
Dobosz, Anatol Hajduk i Jan Sawko.
Zdjęcia wykonywał Roman Wnuczko.
Janusz Ludwiczak

Agencja Rynku Rolnego informuje,że przyjmuje projekty w ramach
mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2016/2017.
Beneficjentami nowych projektów
realizowanych w sezonie 2016/2017
mogą być w zależności od realizowanego działania :
- związki pszczelarskie,
- stowarzyszenia pszczelarzy,
- zrzeszenia pszczelarzy,
- spółdzielnie pszczelarskie,
- grupy producenckie pszczelarzy.
Refundacji podlegać bedą koszty
poniesione na realizację następujących
działań :przeprowadzenie szkoleń, zakup
sprzętu pszczelarskiego, zakup środków
warrozobójczych, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, zakup
matek,pakietów,odkładów pszczelich
i wykonanie analiz miodu.
Podmiot ubiegający się o finansowe
wsparcie może złożyć tylko jeden projekt
na każde z wyżej wymienionych działań.
Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu

uprawnionego w Centralnym Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.
Należy do projektu dołączyć
niezbędną dokumentację określonąw
„Warunkach ubiegania się o refundację
kosztów poniesionych w ramach realizacji
mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019”.
Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii
Ogólnej Agencji Rynku rolnego w Warszawie do 10 października 2016 roku.
Jeżeli wniosek jest składany listownie
o terminie złożenia projektu decyduje
data stempla pocztowego.
Odpowiednie wnioski, formularze
oraz warunki ubiegania się o refundację
kosztów poniesionych w ramach realizacji
mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, a także szczegółowe
informacje o mechanizmie są dostępne
w biurze Interwencji ARR, w Oddziałach
Terenowych ARR i na stronie internetowej
Agencji Rynku Rolnego.
( inf. za ARR)

Najpiękniejsze wiersze o miłości
9 września bieżącego roku w
czytelni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce odbyła się promocja
tomiku poezji   pt. “Najpiękniejsze wiersze
o miłości”. Wydała go hajnowska Miejska
Biblioteka Publiczna w nakładzie 1 000
egzemplarzy.
Na 130 stronicach są w nim
wiersze liryczne i erotyki 35 twórców
z całego kraju, w tym   m. in. z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Hajnówki
(Małgorzata Androsiuk, Żaneta Borkowska, Barbara Gawryluk, Zena Jakuć,
Walentyna Jasiuk, Sławomir Kulik,
Edward Lipiński, Wiera Masajło, Karolina Nowicka, Leonida Orabczuk, Daniel
Pilucik, Urszula Podgajecka i Wiktoria
Świętochowska), Białowieży   (Marcin
Waszkiewicz) i z Lewkowa Nowego,
gmina Narewka   (Konstanty Ciełuszecki).
Wszystkim autorom pięknych wierszy
serdecznie gratulujemy.
Ta książka to pokłosie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego pod hasłem
“Najpiękniejsze wiersze o miłości”. (JC)
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gostoku, Reczańka z Koźlik i Metro
z Hajnówki. Organizatorem Dni był
Sołtys wsi, Rada Sołecka i miejscowa OSP oraz Stowarzyszenie
„Czarnianki”
Czyże - w 2014 roku ukazała
się książka Jerzego Plewy „Kuraszewo - lata minione”. Obecnie
gmina planuje wydanie kolejnych
książek dotyczących Lad, Leniewa,
Podrzeczan i Klejnik. Aby wydać
te publikacje gmina poszukuje
sponsorów. Osoby chcące wspomóc
wydanie tych publikacji proszeni sa
o kontakt z dyrektorem GOK-uw
Czyżach tel. 85 681 35 31 e-mail:
gok.czyze@wp.pl
Dubicze Cerkiewne - 28
sierpnia na placu przy Domu
Gościnnym odbył się białoruski
festyn ludowy zorganizowany przez
Zarząd Głowny BTSK, Wójta Gminy
i GOKSi R. Wystapiły zespoły: Kalinka
i Krynica z Białegostoku, Metro
z Hajnówki, Cegiełki z Lewkowa
Starego, Małanka z Bielska i Cier-
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nica z Mińska na Białorusi. Występom
towarzyszyły stoiska z twórczością
ludową i wydawnictwami muzycznymi.
Dziadkowice - 30 lipca br.
14 par małżeńskich świętujących
w bieżącym roku 50-lecie pożycia
małżeńskiego spotkało się z władzami
gminy. Z rąk Wójta Gminy Dziadkowice
Mariana Skomorowskiego odebrali
przyznane przez Prezydenta RP Medale
za długoletnie pożycie. Były kwiaty,
upominki i życzenia od najbliższych.
Jubilatom gratulujemy i życzymy
dożycia diamentowych godów.
Grodzisk - 4 września w świetlicy OSP w Grodzisku odbyło się
zorganizowane przez Gminna Bibliotekę Publiczną czytanie fragmentów
„Quo Vadis” w ramach Narodowego
Czytania. Wydarzeniu patronuje para
prezydencka, jednak taka akcyjność
nie służy niczemu po za dobrym
samopoczuciu pomysłodawców.
Zwiększenie czytelnictwa wśród
polskiego spoleczeństwa wymaga
o wiele więcej niz takie akcje.

Hryniewicze - blisko 120 metrów powierzchni użytkowej liczy obiekt
świetlicy, który otrzymali mieszkańcy
wsi. Po oficjalnym otwarciu świetlicy
przyszedł czas na zabawę. Dzieci miały
do dyspozycji dmuchany plac zabaw
a dorosli tor przeszkód i alkogogle.
Orla - 28 sierpnia na placu przed
synagogą odbył się Festyn Ludowy
„Orlańskie spotkania”. Festyn jest
ważnym elementem kultywowania
gminnej kultury i tradycji. Festyn
rozpoczął hymn „Orla, Orla” w wykonaniu zespołów ludowych. Wystąpiły
zespoły: 1/3 , Orlanie, Werwoczki
i Fermata z Orli, Kuranty i Asteria
z Bielska, Grupa Śpiewacza z Morza,
Viesna z Białegostoku, Retro Beats
z Hanówki, Ciernica z Białorusi,
W trakcie festynu wręczono
nagrody w X konkursie na „Najlepiej
utrzymaną posesję na terenie gminy
Orla”. Zwyciężyła posesja Marka
Mojsika z Koszek.
Romanówka - w dniach 3 - 4
września na terenie toru motocrossowego „Roman” w Romanówce odbyła

się XI i XII runda Mistrzostw Polski
i Pucharu Polski w Cross Country.
Były to dwie ostatnie rundy w tym
sezonie. Organizatorem zawodów
odbywających się pod patronatem
Wójta Gminy Siemiatycze byli: Klub
Motorowy Quercus oraz Zarząd
Okręgowy PZM-ot w Białymstoku przy
współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach.
Siemiatycze - w dniach 8 - 11
września odbył się 27. Zlot Klubu
MB/8 Club Poland. Ponad 50 załóg
całej Polski przez dwa dni poruszalo
się zabytkowymi mercedesami po
podlskich drogach poznając najciekawsze zakątki okolic Siemiatycz
oraz rozwiązując zadania wymagające wiedzy, spostrzegawczości
i sporej dawki humoru. Zwięczeniem
turystycznego rajdu był Konkurs Elegancji,mktóry odbył się w amfiteatrze
nad siemiatyckim zalewem.
MB/8 Club Poland tostowarzyszenie zrzeszające prawie stu
właścicieli - miłośników i fascynatów
samochodów marki Mercedes-Benz,
w szczególności typów W114/115. (w)

Szczyty Dzięciołowo - 11
września w święto Ścięcia Głowy św.
Jana Chrzciciela proboszcz miejscowej parafii ks. prot. Jan Stepaniuk
obchodził jubileusz 30-lecia słuzby
kapłańskiej. Uroczystej Liturgii
poświeconej temu wydarzeniu przewodniczył Metropolita Sawa, który
podarował jubilatowi order świętej
Marii Magdaleny II stopnia wraz
z ikoną Bogurodzicy. Żonę i syna
ks. Stepaniuka wyróżnił orderami
świętej Magdaleny III stopnia. Listy pochwalne otrzymali: Komitet
Cerkiewny, Bractwo Prawosławne,
ministranci oraz chór parafialny.
Szczyty - Nowodwory zakończyły się prace adaptacyjne
budynku byłej zlewni mleka na
świetlicę wiejską. W budynku
znalazły się: sala główna, zaplecze
kuchenne, dwie toalety, w tym
jedna dla osób niepełnosprawnych.
Wartość inwestycji to kwota 311
255,98 zł. W najbliższym czasie
władze gminy planuja zakup wyposażenia świetlicy.
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Stabilna praca w Hajnówce,
również dla osób bez doświadczenia.
Oferujemy umowę o pracę oraz wynagrodzenie
ok. 2300 zł brutto/msc.
Zapewniamy bezpłatny transport.
Więcej informacji: 734-108-163
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bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego
– 12.08.2016r.

Puchar Polski Nordic Walking 2016
– wielki Finał na skraju Puszczy Białowieskiej

Czytaj str. 3

Wspomnienia z wakacji w Północnej Fryzji w Niemczech
12 sierpnia, ten kto przybył do
Amfiteatru Miejskiego w Hajnówce,
mógł być świadkiem niesamowitego
koncertu, pozostawiającym w pamięci
niezapomniane wrażenia. Już po
raz kolejny gościliśmy w mieście
prestiżowy Reprezentacyjny Zespół
Artystyczny Wojska Polskiego. Tym
razem odwiedził nas w ramach
obchodów Święta Wojska Polskiego.
Wraz z artystami odbyliśmy
muzyczno-historyczną podróż po
najważniejszych okresach w historii
Polski. „Jak białe orły” – pod takim
tytułem odbyło się to widowisko
historyczne. Soliści, chór, balet
i towarzysząca im orkiestra symfoniczna wykonali najpopularniejsze
pieśni żołnierskie, patriotyczne
z różnych etapów. Poczynając od
czasów średniowiecza, przechodząc
przez okres międzywojenny, II wojnę
światową i Powstanie Warszawskie,
aż po czasy współczesne. Ich celem
wówczas było sławienie dziejów
oręża polskiego i wspieranie narodu
walczącego o niepodległość ojczyzny. Treści w nich zawarte wyrażają
gotowość do walki, bohaterstwo,
ale też tęsknotę za wolnością
oraz miłością. Posiadają charakter
ponadczasowy.
Zespół składający się obecnie
z ponad 200 osób, wspierany był
podczas koncertu przez dwa operowe, mocne głosy – Michała Skiepko
oraz Edwarda Romanowskiego.
Obaj panowie to byli członkowie
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Swymi
rodzinnymi korzeniami wywodzą się
z naszego regionu.
„Przybyli ułani pod okienko”,

„Wojenko, wojenko”, „My, Pierwsza Brygada”, „Rozkwitały pęki
białych róż” przywołały czasy
I wojny światowej. Do 72. rocznicy
Powstania Warszawskiego, którą
obchodzimy obecnie, nawiązano
piosenką „Warszawskie dzieci”.
Pieśń „Serce w plecaku” dodawała
otuchy żołnierzom na frontach i nadzieję na szybki powrót do rodzin.
Wielką miłość Jana Skrzetuskiego
i Heleny Kurcewiczówny w tle wojny
polsko-kozackiej z filmu „Ogniem
i mieczem” wyraził duet, który
wykonał poruszającą „Dumkę na
dwa serca”. W wykonaniu baletu
ujrzeliśmy mazurka oraz poloneza.
W repertuarze znalazły się także
utwory współczesne, obecnie towarzyszące służbom mundurowym
podczas pełnienia służby.
Te i wiele innych melodii
wybrzmiało podczas piątkowego
popołudnia. Każda piosenka posiadała swoją oprawę inscenizacyjną,
odzwierciedlaną poprzez stroje czy
scenki. Tak oto w ponad godzinnym
koncercie przebrnęliśmy przez historię naszego narodu. Była to też
lekcja, w trakcie której mogliśmy
sobie uświadomić, jak ważną rolę
odgrywała pieśń w trudnych dla
państwa polskiego czasach. Liczna widownia, jak również oklaski
i owacje na stojąco potwierdziło
duże zainteresowanie tego typu
wydarzeniem. Stąd też mamy nadzieję, iż w przyszłym roku także
będziemy mieli okazję spotkać się
podczas historyczno-muzycznej podróży z Reprezentacyjnym Zespołem
Artystycznym Wojska Polskiego.
Emilia Korolczuk

Dzięki wieloletniej współpracy
Starostwa Powiatowego w Hajnówce
ze Stowarzyszeniem „Przyjaciół
Hajnówki” w Hattstedt w dniach 1-7
sierpnia 2016 r. wychowankowie
Domu Dziecka w Białowieży wyjechali
na wypoczynek do Rantrum we Fryzji
Północnej w Niemczech.
Odległość jaką musieliśmy
pokonać to około 1300 kilometrów,
ale udało się i choć trochę zmęczeni
wielogodzinną podróżą dotarliśmy
w poniedziałek późnym popołudniem.
Na miejscu czekali na nas z powitalną
kolacją nasi Gospodarze, Burmistrz
Miasta Rantrum Horst Feddersen,
przewodnicząca Stowarzyszenia
„Przyjaciele Hajnówki” Christel
Schmidt oraz wiele osób działających w Stowarzyszeniu. Zostaliśmy
zakwaterowani w Jungenzenter
– obiekcie sportowym z basenem.
Następny dzień powitał nas piękną
pogodą. Kilka godzin spędziliśmy
na basenie. Po południu zwiedzaliśmy pobliskie Friedrichstadt. Uroki
miasteczka podziwialiśmy płynąc
statkiem kanałami Friedrichstadt oraz
spacerując jego pięknymi uliczkami.
Kolejny dzień, środę, spędziliśmy
w ogromnym parku rozrywki Hansa
Park. Przełamując strach jeździliśmy
kolejkami górskimi i na karuzelach,
korzystaliśmy z wielu atrakcji. Mimo
nie najlepszej pogody i przelotnego
deszczu wszyscy świetnie się bawili.
Do Rantrum wróciliśmy bardzo zadowoleni. Po kolacji nasze dziewczyny
z Zespołu „Małolaty” prezentowały się
w tańcach oraz uczyły tańca „belgijka”
dzieci i młodzież niemiecką. W czwartek zwiedzaliśmy St. Peter Ording,
spacerowaliśmy brzegiem Morza
Północnego i zbieraliśmy muszle,

a najodważniejsi nawet się wykąpali.
Wieczorem rozegraliśmy z drużyną
niemiecką bardzo emocjonujący mecz
piłki nożnej. W piątek czekała nas
przygoda życia. W czasie odpływu
przeszliśmy 3,5 km po dnie Morza
Północnego i dotarliśmy na wyspę
Nordstrand, gdzie odpoczywaliśmy
po „błotnym spacerku” i czekaliśmy
na przypływ podziwiając otaczający
wysepkę krajobraz. Powrót kolejką
po morzu dostarczył nam również
wielu wrażeń. W sobotę uczestniczyliśmy w Dniach Portu w Husum
i zwiedzaliśmy miasto. Wieczorem
spotkaliśmy się na pożegnalnej kolacji.

do Horsta Feddersen, Christel i Hansa – Heinricha Schmidt, Manfreda
i Annemarie Gregersen, Margaret
i Ingo Feddersen, Ralfa Hrbmann,
Karen Hansen, Karen Rieckenberg,
Annemarie Schröder, Christine Jasiak
i jej mamie, Udo Maart, Hans – Jürgen
Hagge, Paule Bottcher to dzięki tym
ludziom poznaliśmy piękne miejsca,
tradycje regionu i ludzką życzliwość.
Serdeczne podziękowania
kierujemy również do Starosty
Powiatu Hajnowskiego Pana Mirosława Romaniuka i Wicestarosty
Pani Jadwigi Dąbrowskiej oraz
Pracowników Wydziału Promocji

W niedzielę po śniadaniu pożegnaliśmy się z naszymi Gospodarzami
i ruszyliśmy w drogę powrotną.
To były wspaniałe wakacje!
Spotkaliśmy wiele życzliwych osób,
zwiedziliśmy wiele pięknych miejsc
i przeżyliśmy nowe przygody. Każdy
dzień dostarczył nam niezapomnianych wrażeń.
Stowarzyszeniu „Przyjaciół
Hajnówki” w Hattstedt serdecznie
dziękujemy za zaproszenie i gościnność, której nigdy nie zapomnimy.
Szczególne podziękowania kierujemy

i Rozwoju, Pani Naczelnik Walentyny
Gorbacz i Pani Lucyny Lewczuk za
tłumaczenie języka niemieckiego
i pomoc w nawiązaniu współpracy
ze Stowarzyszeniem.
Dziękujemy Firmie Blach Pruszyński z Warszawy i Fundacji „Oni
to My” z Hajnówki za wsparcie finansowe naszego wyjazdu, a Pani Ewie
Rutkowskiej za tłumaczenie języka
niemieckiego.
Wychowankowie
i opiekunowie z Domu Dziecka
w Białowieży.

V Festyn Zdrowia – Hajnówka 04.09.2016r.
„W zdrowym ciele – zdrowy
duch” – pod takim hasłem po raz
piąty w Hajnówce odbył się Festyn
Zdrowia organizowany przez Bractwo
Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego koło terenowe w Hajnówce.
Organizatorzy zadbali o to, aby
uczestnicy otrzymali dużą dawkę
„witamin” dla ciała, jak i dla ducha.
Otwarcia festynu dokonali:
Lucyna Ruszuk (przewodnicząca
Zarządu Koła w Hajnówce), ks. Marek
Jurczuk oraz Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak. Przewodnicząca
podziękowała m.in. sponsorom
(Urząd Miasta Hajnówka, Fabryka
Mebli Forte), Hajnowskiemu Domowi
Kultury za duże zaangażowanie
i pomoc przy organizacji. Wszyscy
mówcy podkreślali w swych słowach
znaczenie zdrowia w życiu człowieka,
potrzebę dbania o nie poprzez prawidłową dietę, aktywność fizyczną.
Upowszechnianiu zdrowego stylu
życia wśród Hajnowian służyć ma
między innymi tego typu przedsięwzięcie. Całość imprezy poprowadził
Wsiewołod Antiporowicz (Zastępca
przewodniczącego Bractwa w Warszawie, z zawodu doktor).
Park miejski zapełnił się licznymi stoiskami oferującymi porady
medyczne, badania profilaktyczne,
zdrową żywność. Pielęgniarki z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Hajmed” w Hajnówce dokonywały
pomiaru ciśnienia tętniczego oraz
poziomu cukru we krwi. Bez wątpienia
stoisko to cieszyło się największym

zainteresowaniem wśród uczestników.
Namiot z „misją” honorowego krwiodawstwa – „Oddając krew ratujesz
życie” był drugim ważnym punktem
docenionym przez mieszkańców.
Tutaj każdy mógł oddać krew, która
w przyszłości może uratować komuś
życie. O tym jak udzielać pierwszej
pomocy przedmedycznej informowali
ratownicy medyczni. Chętni mogli
też podszkolić swoje umiejętności
pod okiem specjalistów.
Wśród stoisk mogliśmy też

towej ufundowanej przez Starostę
Hajnowskiego Mirosława Romaniuka.
Rodzinna rywalizacja miała miejsce
podczas konkursu na najdalszy rzut
piłką lekarską. Nagroda w konkursie została zasponsorowana przez
Burmistrza Miasta Jerzego Siraka
i jego małżonkę.
Wszyscy zgodzą się z faktem,
iż dla utrzymania dobrego zdrowia
niezbędny jest ruch. Aktywność
fizyczna to podstawa! – tę tezę udowadniali zaproszeni goście zajmujący

odnaleźć podmioty oferujące miody
(Pasieka Rodzinna Grycuków, Anatol
Filipczuk „Lipiec Białowieski), rękodzieło ludowe wykonane w drewnie,
szydełkowane koronki, ikony i obrazy.
Dzieci zapewne ucieszyły dmuchańce oraz zabawy prowadzone
przez animatorów. Lubiący ryzyko
mogli wziąć udział w loterii fan-

się sportem. Uczestnicy Sekcji Judo
Żubr z Hajnówki (instruktorem jest
Jakub Ostapczuk) zaprezentowali
tę sztukę walki, posiadającą swoją
filozofię. Judo doskonali ciało i umysł.
Członkinie Centrum Kettlebell z Bielska Podlaskiego pokazały, że siła
również może być piękna. Kettlebell to
trening z odważnikami, zwiększający

siłę mięśni, koordynację, wydolność
sercowo-naczyniową. Podczas pokazu
odbyła się kwesta ma rzecz Marzanny Wieczorek, właścicielki centrum,
która uległa wypadkowi podczas
treningu, uszkadzając kręgosłup.
Dzisiaj walczy o to, by znów stanąć
na nogi. Na swoim stoisku zajęcia
w fitness clubie oferowali pracownicy
Fitness Clubu Active Line z Hajnówki.
Do aktywności zachęcali prezentacją
„Fit and jump” (ćwiczenia na trampolinach), niezmiernie energetyzującym
pokazem zumby w rytmie latino.
Ofertą fitness dysponował również
Klub Sportowy Mrs. Sporty z Hajnówki.
W ramach V Festynu Zdrowia
przeprowadzony został Konkurs
Warzywny o nagrodę Burmistrza
Miasta. Do konkursu zgłaszane
były dania i przetwory z własnych
upraw. Pod ocenę brany był smak,
naturalność, oryginalność wykonania.
Do konkursu zgłoszono następujące
wyroby: ciasto ziemniaczane, suszone warzywa i owoce, ciasto „Leśny
mech”, Trio do grilla, Tort owocowy,
paprykarz. W skład Komisji wchodzili:
Jerzy Sirak, Justyna Łaniewska,
Maria Leszczyńska, Paweł Samojlik,
Iwona Romańczuk. Podniebienia
oceniających najbardziej doceniły
cztery z nich:
I miejsce – suszone warzywa i owoce
Ireny Głowaczyk
II miejsce – Trio do grilla Aliny
Miszczuk
III miejsce – Tort owocowy Ewy
Żukowickiej

IV miejsce – paprykarz Sławomira
Cetry.
Nagrodzonym serdecznie
gratulujemy.
Oprawę artystyczną uświetniało
wiele zespołów. Wystąpił m.in. zespół
„Wasiloczki” z Bielska Podlaskiego,
„Żawaranki” z Białowieży, Dawid
Szymczuk Band z Hajnówki, „Mikron”
z Białegostoku. Dużą reprezentację
stanowiły zespoły Hajnowskiego
Domu Kultury. Wraz z Orkiestrą
Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej
zaprezentowały się mażoretki. Taniec nowoczesny wykonali tancerze
z Grupy Tanecznej „X Mini”, Grupy
Tanecznej „X” oraz Zespołu Tańca
Nowoczesnego „Iluzja”. W klimaty
tańców ludowych wprowadził widzów
Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka”.
Niejedno ucho zachwyciło się śpiewem
wokalistek ze Studia Piosenki Estradowej HDK. Zaśpiewały Aleksandra
Wołczyk, Natalia Pietroczuk, Zosia
Filipiuk, Aleksandra Leoniuk. Wystąpił
również Chór „Echo Puszczy”. Wieczór
muzycznie podsumował zespół „AS”.
Bez wątpienia zdrowie to
największy majątek. Niestety duża
część z nas zaczyna je doceniać
dopiero w obliczu choroby. Należy
o nie dbać na wszelkie sposoby –
poprzez odpowiednią dietę, ćwiczenia,
badania profilaktyczne, czego próbowali dowieść organizatorzy podczas
tegorocznego Festynu Zdrowia. Mam
nadzieję, że w zdrowiu doczekamy
kolejnej edycji.
Emilia Korolczuk

Święto Wojska Polskiego
Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę
zwycięskiej bitwy warszawskiej
w 1920, stoczonej w czasie wojny
polsko-bolszewickiej. Święto to
przypada w dzień ustawowo wolny
od pracy, ponieważ 15 sierpnia
jest również liturgicznym świętem

Wniebowzięcia Matki Bożej - patronki ziemi i jej bujnej roślinności.
Tego dnia we wszystkich kościołach
polowych w Polsce odbywają się
uroczyste Msze Święte w intencji
poległych na polu chwały. Również
Hajnowianie uroczyście obchodzili ten
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dzień. Przy mogile żołnierzy Wojska
Polskiego z 1920 roku (na ulicy Łagodnej) zebrali się przedstawiciele
władz samorządowych, duchowni
obu wyznań, radni sejmiku, miasta
i powiatu, przedstawiciele służb
mundurowych i Wojska Polskiego,
a także mieszkańcy Hajnówki. Według

przekazu najstarszych hajnowian,
w miejscu tym spoczęły prochy
polskich żołnierzy, którzy walczyli
przeciwko wojskom sowieckim na
przełomie 1914 – 1920 roku. Dwa
lata temu miejsce to zostało uroczyście poświęcone przez J.E. Ks.

Bp Prof. Tadeusza Pikusa – Biskupa
Drohiczyńskiego, który również w tym
roku zaszczycił nas swoją obecnością
i przewodniczył w mszy polowej.
Uroczystość rozpoczęła się
wprowadzeniem warty i pocztu
sztandarowego Akcji Katolickiej i
Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej w Hajnówce. Hymn Państwowy
zabrzmiał w wykonaniu Orkiestry
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Hajnówce, pod batutą Krzysztofa
Romaniuka.
Uroczystość prowadził proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Hajnówce. Ks. Józef
Poskrobko tradycyjnie powitał wszystkich przybyłych gości i mieszkańców
Hajnówki.
Podczas uroczystej przemowy Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta
Hajnówka wspominał fakty historyczne walki Polaków o wolność,
a także podkreślił jak ważny w życiu każdego człowieka jest pokój
nie tylko w kraju, ale i na całym
świecie. - Wszyscy zdajemy sobie
z tego sprawę, że wolność nie jest
dana raz na zawsze. O tą wolność
trzeba dbać i robić wszystko, żeby
również następne pokolenia mogły
żyć w wolnej Ojczyźnie....
Podczas uroczystości Mieczysław Gmiter, przedstawiciel MSWiA
odczytał list Jarosława Zielińskiego.
Kolejnym punktem programu
uroczystości było złożenie wieńców
przy pomniku.
Uroczystość zakończyła się
koncertem Orkiestry Dętej Ochotniczej

Straży Pożarnej pod batutą Krzysztofa
Romaniuka i występem hajnowskich
mażoretek, pod kierunkiem Marii
Gierasimiuk. Nieopodal chętni poczęstowali się iście wojskowym jadłem
- grochówką z kiełbasą przygotowaną
przez kucharki z Zespołu Szkół Nr 2

w Hajnówce oraz pieczywem z piekarni „Podolszyńscy”. Wielką atrakcją
dla małych i dużych pasjonatów
militariów była prezentacja sprzętu
wojskowego, na którym obecnie
bazuje Wojsko Polskie. Reprezentacja Jednostki 3519 Białystok, 18

pułk rozpoznawczy chętnie udzielał
odpowiedzi na wszystkie pytania
dotyczące broni i nie tylko. Wielu
było też chętnych sprawdzić swoją
celność na strzelnicy laserowej .
Na uroczyste obchody Święta
Wojska Polskiego przy Pomniku-Krzyżu na Międzytorach zaprosił
Burmistrz Miasta
Hajnówka i proboszcz parafii
Podwyższenia
Krzyża Świętego w Hajnówce.
W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, 12
sierpnia, w hajnowskim amfiteatrze
odbył się wyjątkowy Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego.
Emilia Rynkowska
Więcej na www.hajnowka.pl

Gazeta Hajnowska

Puchar Polski Nordic Walking 2016 – wielki Finał na skraju Puszczy Białowieskiej
Dziesiątego września po raz
piąty na skraju malowniczej Puszczy
Białowieskiej odbył się Puchar Polski
Nordic Walking. Nie pierwszy raz fani
aktywnego wypoczynku odwiedzili
nasz region, ale po raz pierwszy
wzięli udział w Finale Pucharu –
dotąd organizowanym w Gdańsku,
siedzibie współorganizatora - Polskiej
Federacji Nordic Walking. W malowniczej scenerii puszczy uczestnicy
stanęli w „kijkowe” szranki o miejsce
na podium, zmierzyli się z własną
wytrzymałością fizyczną, ale przy
tym – dobrze się bawili. Wszystkich chętnych do udziału zaprosili:

Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
Nadleśnictwo Hajnówka oraz Polska
Federacja Nordic Walking. Oficjalnego
otwarcia imprezy dokonali: Mirosław
Romaniuk – Starosta Hajnowski,
Grzegorz Zenon Bielecki – Nadleśniczy
Nadleśnictwa Hajnówka i Olgierd
Bojke – Prezes Polskiej Federacji
Nordic Walking oraz Aleksandra
Piasecka z Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych, życząc zawodnikom
wytrwałości w zmaganiach.
Na początek wspólna rozgrzewka i ruszamy w trasę... Zawody

rozpoczęły się startem na tzw. królewskim dystansie, czyli zawodników
idących najdłuższą 21. kilometrową
trasą. Następnie wyruszyli uczestnicy

zmagający się na dystansach 10 i 5
km. Po raz trzeci odbył się także Mini
NordicWalking dla dzieci w wieku
2-7 lat na dystansie 200 m. Wzięło
w nim udział 24 maluszków i każdy
z nich spisał się na medal.
Malownicza Hajnówka ugościła
walkerów z całej Polski, a także zagranicy – start przekroczyło łącznie 824
zawodników w różnych kategoriach
wiekowych. Tym samym ubiegłoroczny
rekord frekwencji został pobity. Na
starcie stawili się fani Nordic Walking
uprawiający tę dyscyplinę rekreacyjnie,
jak też członkowie
reprezentujący barwy klubowe. Bez
względu na wiek,
płeć czy kondycję.
Uczestnicy zgodnie
podkreślali, że Puszcza Białowieska to
jedno z tych miejsc,
gdzie maszeruje się
najlepiej. Wytrawni walkerzy zgodnie twierdzili, że trasy są ciekawe,
świetnie przygotowane – nie umknął
fakt wyraźnego oznakowania wystających korzeni, a przede wszystkim
łatwe do pokonanie ze względu na
miękką nawierzchnię drogi oraz brak
wzniesień.
Organizatorzy oraz partnerzy
stanęli na wysokości zadania – na
miejscu można było wypożyczyć
sprzęt, uruchomiono depozyt, zapewniono opiekę medyczną oraz
możliwość odświeżenia się po marszu.
Po sportowych zmaganiach każdy
uczestnik mógł
liczyć na kubek
ciepłej herbaty
i posiłek regeneracyjny, zaś na
trasach rozlokowano punkty z wodą
na wzmocnienie.
Ponadto każdy
uczestnik otrzymał
pakiet startowy
oraz pamiątkowy
medal. Na tym
nie koniec niespodzianek: Lokalna
Organizacja Turystyczna Region
Puszczy Białowieskiej, Urząd Miasta
Hajnówka i Podlaska Regionalna Or-

ganizacja Turystyczna przygotowały
bogatą ofertę turystyczną z regionu
oraz kramik z pamiątkami – foldery
i promocyjne gadżety. Na terenie
miasteczka zawodów w strefie
edukacji i promocji stały również
namioty z regionalnymi pamiątkami
tj. ekologiczne przyprawy i herbatki
m.in. z firmy Runo, a także wyroby
drewniane. Z kolei na stoisku Białowieskiego Parku Narodowego zarówno
ci młodsi, jak i starsi uczestnicy mogli
poznać przyrodnicze ciekawostki,

a zainteresowane grupy z daleka
mogły odebrać bezpłatne bilety do
Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Leśny
Kompleks Promocyjny przygotował
ciekawe zabawy edukacyjne m.in.
rozpoznawanie śladów zwierząt,
prowadził także zapisy na bezpłatny
przejazd kolejki wąskotorowej. Na
terenie miasteczka zawodów ustawione były również namioty Fitness
Klubu ActiveLine, fitness clubu MRS
Sporty, na którym możliwy był pomiar składu swojego ciała - poziom
tkanki tłuszczowej, poziom wody
w organizmie itp.
Przed uroczystościami uczestników rozruszał energiczny pokaz
zumby z hajnowskiego Fitness Klubu
ActiveLine, podczas którego szybkie

rytmy porwały do tańca nie jedną
osobę. Po uroczystych dekoracjach
zwycięzców odbyło się losowanie

Polska Federacja NordicWalking
PATRONATY
Wojewoda Podlaski

nagród, a tuż po tym – część rozrywkowo-integracyjna. Uczestnicy zawodów mimo zmęczenia zmaganiami
sportowymi wspaniale bawili się przy
skocznym rytmie podlaskich piosenek w wykonaniu zespołu Harmoń
z Łosinki, a następnie przy rytmach
oferowanych przez DJ. Podczas przejażdżki kolejką wąskotorową można
się było zrelaksować, podziwiając
piękno Puszczy Białowieskiej.
Puchar Polski Nordic Walking
Hajnówka 2016 to już historia. Ale

Marszałek Województwa Podlaskiego
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
PARTNERZY i Sponsorzy
Urząd Gminy Hajnówka
Urząd Miasta Hajnówka
LOT „Region Puszczy Białowieskiej”
Park Wodny w Hajnówce
Runo Sp. z o.o.
Białowieski Park Narodowy
Hajnowski Dom Kultury
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Hajnówce
Policja, Straż Pożarna
w tym również Ochotnicza Straż Pożarna
Mochnate
Straż Graniczna Oddział
w Białowieży
Wolontariusze z Zespołu
Szkół z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego
PARTNER MEDIALNY
Gazeta wyborcza
TVP Białystok
TVK Hajnówka
TV Podlasie
Gazeta Hajnowska
Radio Racja
Gazeta Niwa

za to jaka – pełna wrażeń, nowych
znajomości, wzmacniająca witalnie.
Katarzyna Nikołajuk

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Nadleśnictwo Hajnówka

Fantomy w Sali Edukacyjnej Ognik w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
Sala Edukacyjna Ognik, która
mieści się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Hajnówce wzbogaciła się o trzy
nowe fantomy.
Sala Edukacyjna Ognik powstała
w 2015 roku w ramach Rządowego
programu wspomagania w latach
2015–2018 organów prowadzących
szkoły w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach –„Bezpieczna+”, którego
resortem wiodącym jest Ministerstwo
Edukacji Narodowej, a partnerem
Państwowa Straż Pożarna. Celem
sali edukacyjnej „Ognik” jest poprawa
bezpieczeństwa pożarowego poprzez
zapoznanie dzieci z zagrożeniami,

Gazeta Hajnowska

które mogą napotkać na co dzień
oraz sposobami zachowania w sytuacjach kryzysowych.
Ścieżka edukacyjna składa się
z dwóch etapów:
– zajęcia w salce wykładowej
– rozpoznawanie zagrożeń, zasady
wzywania służb ratowniczych, podstawy udzielania pierwszej pomocy,
nauka numerów alarmowych, znaków
na drogach ewakuacyjnych,
– symulowane mieszkanie
– przedstawienie zagrożeń występujących w domu (przedmioty
codziennego użytku).
Dzięki zaangażowaniu pracowników komendy możliwym stał
się zakup profesjonalnego sprzętu

do nauki pierwszej pomocy. Zestaw
fantomów składa się z trzech manekinów (dorosły, dziecko, niemowlę)
umożliwiających realistyczny trening

podstawowych czynności z zakresu
resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób we wszystkich grupach
wiekowych.

Już od sierpnia ruszają zapisy
na zajęcia w Sali Edukacyjnej Ognik
z wykorzystaniem nowego sprzętu.
Projekt rekomendowany jest dla
dzieci w wieku wczesnoszkolnym
(klasy I-III) i dzieci uczęszczających
do przedszkoli, a także dla starszych
klas szkół podstawowych i gimnazjów.
Mile widziane są również rodziny
z dziećmi.
Fantomy zakupiono w związku
z realizacją projektu „Ogniki” uczą
się ratować dzięki mikrodotacji
otrzymanej w ramach konkursu
„Podlaski Pozarządowy Fundusz
Mikrodotacji” dofinansowanego ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Zapisy pod nr tel. 85 682 95 91
Dorota Smyk
Komenda Powiatowa PSP
w Hajnówce
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Kino Biedronka, to objazdowy projekt,
który już od czterech lat dostarcza
widzom filmowych emocji

Organizatorem przedsięwzięcia jest właściciel sieci sklepów
Biedronka Jeronimo Martins Polska
przy współpracy z Outdoor Cinema,
odpowiadającego za obsługę audiowizualną. Nad całym projektem
od strony logistycznej i technicznej
czuwa niespełna osiem osób.
Bezpłatne pokazy filmowe odbywają się po zmroku na parkingach
sklepów Biedronka. Na publiczność
czeka specjalnie przygotowana
widownia, plenerowy ekran kinowy
oraz specjalna atrakcja w postaci
fotościanki, dzięki której każdy
może stać się gwiazdą światowego
kina i uwiecznić swój wizerunek na
pamiątkowej fotografii.

W repertuarze 10 kinowych
przebojów z Polski i ze świata. Film
dobierany jest tak, aby zadowolić
możliwie największą grupę i podkreślić
rodzinne wartości marki Biedronka.
Z bezpłatnego pokazu polskiego
filmu „Dzień dobry, Kocham Cię!”
w Hajnówce skorzystało ok. 300
osób. Już kilkanaście minut przed
seansem nie było miejsc i organizatorzy dostawiali krzesła.
Projekt wychodzi naprzeciw
potrzebom kulturalnym mieszkańców
mniejszych miejscowości i odwiedzających je turystów. W tym roku
Hajnówka znalazła się wśród innych
35 miejscowości.
Emilia Rynkowska

Piłkarskie atrakcje w Gródku
Drużyny orlików i młodzików
OSiR Hajnówka w nagrodę za
dobre wyniki sportowe w sezonie
2015/2016 wzięły udział w festynie
piłkarskim „Gryfik Cup 2016” o puchar
Wójta Gminy Gródek., który odbył
się w dniu 14.08.2016r. Impreza
dzięki swojej atrakcyjności przyciąga
wielu uczestników. W tegorocznej
edycji wystartowało ponad 300
zawodników w trzech kategoriach
wiekowych. Oprócz emocji piłkarskich organizatorzy przewidzieli
wiele innych ciekawych atrakcji.
Największe zainteresowanie wywołał
występ Pawła Skóry – Mistrz Świata
w frestylefootball, czyli żonglerce
piłką nożną.
Obie drużyny Ośrodka pokazały
się z jak najlepszej strony, zajmując
w mocnej stawce 7 miejsce. Mecze
pokazały, że nasi podopieczni mają
ogromny potencjał i mogą nawiązać
wyrównaną walkę z najlepszymi,
co dobrze rokuje na zbliżający się
sezon piłkarski.
Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Hajnówce serdecznie dziękuje
organizatorom za zaproszenie na
tak wspaniałą imprezę i otoczenie
naszych podopiecznych serdecznością i gościnnością. Pobyt w Gródku
hajnowskim piłkarzom sprawił dużo
radości, satysfakcji i na długo zostanie
w pamięci.
Skład młodzików OSiR Hajnówka: Andrzej Gawryluk, Dawid Bugwin,
Antoni Tokajuk, Bartek Sadowski,
Rafał Wakuluk, Mariusz Dobosz,
Olivier Osipiuk, Damian Butrymowicz, Krzysztof Wiluk, Aleksander
Pawluczuk, Jakub Karpiuk, Krystian
Szymczak.
Skład orlików OSiR Hajnówka:
Kacper Kowalczuk, Hubert Sacharczuk,
Adrian Rogacki, Mateusz Artemiuk,
Aleksander Janiel, Iwo Rynkowski,,
Jakub Zdankiewicz, Jan Kaczoch,
Jakub Kruczkowski, Bartosz Kruczkowski, Damian Kruczkowski, Bartosz
Jerzyk, Jakub Lewczuk.
Opiekunowie grupy: Dariusz
Rynkowski, Tomasz Dobosz, Marek
Hanula

19. edycja Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej
w Hajnówce
Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego szczyci
się wyjątkowym instrumentem.
Organy mają niespotykane
brzmienie i szkoda byłoby nie wykorzystać ich potencjału. Za sprawą
śp. ks. prał. Mariana Świerszczyńskiego i pasjonatów, którzy powołali
Hajnowską Fundację Muzyki Organowej i Kameralnej, w 1997 roku
odbył się pierwszy koncert. Nikt
wówczas chyba nie przypuszczał,
iż przez kolejne 19 lat koncerty
będą cieszyć się popularnością oraz
wsparciem władz samorządowych
i osób kochających muzykę. – Już
na dobre nasze koncerty wpisały
się do kalendarza hajnowskich
imprez – powiedział na zakończenie
proboszcz ks. kan Józef Poskrobko. –
Przez 19 sezonów mogliśmy słuchać
i podziwiać muzyków-wykonawców
z różnych stron świata : z USA,
Kanady, Niemiec, Szwecji, Danii,
Korei, Finlandii, Belgii oraz wielu
wspaniałych wykonawców z Polski.
– Jak co roku, oprócz muzyki
organowej usłyszeliśmy też muzykę
kameralną. Wystąpiły duety organowe wraz z puzonem, organy plus
altówka, był zespół wokalny – wylicza dyrektor Podlaskich Koncertów
Organowych – Józef Kotowicz.
– Z punktu widzenia słuchaczy
były to atrakcyjne koncerty, które
ukazały piękne brzmienie organów,
ale też bogactwo literatury muzyki
kameralnej. Jak co roku staramy się
o najwybitniejszych muzyków. W tym
roku gościliśmy artystów polskich.
Perełką tegorocznych koncertów
był występ warszawskiego dziekana Wydziału Instrumentalnego
Klawesynu, Organów i Fortepianu
– dr. hab. Jarosława Wróblewskiego
i muzyka Teatru Wielkiego puzonisty
Rafała Piłasiewicza. Są to wybitne
nazwiska wśród czołówki polskich
muzyków.
Tradycyjnie, spotkania z muzyką organową i kameralną odbywają
się w okresie wakacyjnym. W tym
roku wysłuchaliśmy czterech koncertów.
W niedzielę 10 lipca 2016r.
wystąpił organista, klawesynista,
pedagog i kompozytor – Jarosław
Ciecierski z Olsztyna oraz Zespół

Wokalny „Cantamen” z Białegostoku
(w składzie: Małgorzata Olechno
– sopran; Agnieszka Backiel – alt;
Adam Boruch – baryton i Łukasz
Olechno – bas). W wykonaniu organisty zabrzmiały piękne utwory J. S.
Bacha. Natomiast zespół zaśpiewał
między innymi takie utwory jak:
T. L. de Victoria – Confitebor Tibi
Domine, T. Tallis – If you love me,
T. Tallis – O Lod give thy Holy Spirit,
J. des Pres – El Grillo, J. Arecadelt
– Ave Maria.
Wieczór 24 lipca należał do
organisty Przemysława Kapituły
z Warszawy oraz Trio „Cantabile”
z Lublina.

Występował też jako solista, dyrygent i muzyk kameralny w Polsce
i innych krajach Europy.
Pan Rafał Piłasiewicz specjalizuje się w grze na puzonie kontrabasowym. Jest pierwszym puzonistą
basowym Teatru Wielkiego Opery
Narodowej w Warszawie.
Ostatni koncert odbył się 14
sierpnia. Tegoroczne spotkania
z muzyką poważną zakończył występ
organisty, Dyrektora Podlaskich
Koncertów Organowych – Józefa
Kotowicza oraz koncert Radosława
Kopra. Radosław Koper, od czasu
ukończenia studiów czynnie uczestniczy w życiu muzycznym Podlasia,

Przemysław Jakub Kapituła
regularnie koncertuje w kraju i za
granicą – dając kilkadziesiąt koncertów rocznie na najpoważniejszych
festiwalach organowych w Europie.
Jest inicjatorem, dyrektorem naczelnym i artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej
w Warszawie.
Trio CANTABILE tworzy trzech
muzyków: śpiewaczka i organistka
Barbara Brzozowska, pianista
i kompozytor Rudolf Steiner oraz
ukraińska skrzypaczka Natalia Kozub.
Artyści promują i wykonują muzykę
autorstwa Rudolfa Steinera oraz
muzykę klasyczną, filmową i utwory
z gatunku piosenki aktorskiej.
31 lipca usłyszeliśmy połączenie dźwięków organów i puzonu
w wykonaniu Jarosława Wróblewskiego i Rafała Piłasiewicza.
Jarosław Wróblewski jest
laureatem licznych konkursów
organowych w kraju i za granicą.

a także współpracuje z wieloma
orkiestrami. W 2004 roku otrzymał
Nagrodę Specjalną Ministra Kultury
i dziedzictwa Narodowego, natomiast dziesięć lat później został
uhonorowany odznaką Zasłużony
dla Kultury Podlaskiej.
Józef Kotowicz – białostocki
muzyk, wykładowca i pedagog. Pełni
także funkcję Prezesa Białostockiego
Stowarzyszenia Musica Sacra i jest
kierownikiem artystycznym Katedralnych Koncertów Organowych
w Białymstoku. W swoim dorobku
artystycznym ma udział w wielu
festiwalach i koncertach w kraju
i za granicą min. w Szwecji, Danii,
Finlandii, Norwegii, Niemczech,
Włoszech, Litwie, Białorusi i USA.
Wszystkie występy kończyły
się gromkimi brawami, często
też owacjami na stojąco, prosząc
dać i dziękując w ten sposób za
wspaniałe przeżycia muzyczne,
jakich doznała publiczność słuchając
wykonywanych utworów.
Przy okazji składamy serdeczne
podziękowania wszystkim osobom,
które pracują przy organizacji tego
wspaniałego przedsięwzięcia. Wiele
pracy wykonują też wolontariusze. Do
ich zadań należy pomoc w promocji
imprezy, przygotowanie programów
i plakatów, ale i też przygotowanie
instrumentów do koncertu. – Co roku
wymaga to ogromnej pracy – informuje pan Kotowicz. – Takie okresowe strojenie, przegląd techniczny
owocuje przez kolejne miesiące, by
służyć w muzyce liturgicznej.
Przed nami jubileusz 20-lecia.
Czy odbędą się z tej okazji wyjątkowe
koncerty – dowiemy się już wkrótce...

Sezon na szczepienia grypowe rozpoczęty
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce informuje, iż
w miesiącu wrześniu tradycyjnie
już rozpoczynamy sezon szczepień
przeciwgrypowych. Szczepienia osób
zainteresowanych wykonywane będą
w gabinetach zabiegowych Przychodni
Rejonowej Nr 1 i Przychodni Rejonowej
Nr 2 oraz gabinetach szczepiennych
Gminnych Ośrodków Zdrowia. Koszt
jednostkowy szczepienia wraz
z iniekcją wynosi 30 zł. Zakłady
pracy i instytucje zainteresowane
grupowym szczepieniem swoich
pracowników prosimy o sporządzenie

stosownych wykazów (z podaniem
imienia i nazwiska pracownika, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania)
i przekazanie ich do najbliższego
punktu szczepiennego. Wszelkie
informacje na ten temat uzyskać
można pod numerem tel. (85) 682
91 73 (pielęgniarka koordynująca
program szczepień).
Pamiętajmy, że z grypą nie ma
żartów. Choroba ta trapi ludzkość
od zarania dziejów (po raz pierwszy
została opisana przez ojca medycyny
Hipokratesa), a zaświadczenie o jej
zabójczej skuteczności wystawiła
historia – w zasadzie jeśli jakaś

choroba mogłaby odebrać dżumie
historyczny tytuł masowego zabójcy,
to była by to szerząca się w latach
1918-1919 pandemia grypy – a dokładnie jej odmiana zwana hiszpanką.
Oczywiście, przyczyny tak tragicznej
skuteczności choroby z początku XX
w., gdy większość znanych obecnie
metod leczenia czekało dopiero na
odkrycie, nijak mają się do nowoczesnego XXI w. Ale faktem jest, że
grypa ma zabójczo duży potencjał
i pomimo rozwoju medycyny nie
udało się jej okiełznać na tyle, by
straciła swoją śmiercionośną moc.
To niebezpieczna choroba – atakuje

nagle, zaś objawy ogólne mogą
wskazywać na przeziębienie. Nie lekceważmy ich – corocznie powikłania
narażają na hospitalizację a nawet
ryzyko śmierci – w szczególności
cierpiących na przewlekłe choroby
układu krążenia i oddechowego,
chorych na cukrzycę oraz osoby
powyżej 50. lat. Ale grypy można
uniknąć – wystarczy się zaszczepić
i wspierać układ odpornościowy. Już
proste czynności takie jak mycie rąk
czy zasłanianie twarzy przy kichaniu
lub kaszlu pozwalają chronić siebie
i innych.
Katarzyna Nikołajuk
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