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• Złote Gody w bielskiej gminie
• Dożynki w Wyszkach
• W Kuraszewie też mieszkają ludzie

W następnym numerze:

To już kolejna IX edycja im-
prezy, która na stałe wpisała się 
w kalendarz wydarzeń Powiatu 
Hajnowskiego zachęcając wszyst-
kich do aktywnego i zdrowego sty-
lu życia. Organizatorzy wydarzenia 

- Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 
Nadleśnictwo Hajnówka oraz Polska 
Federacja Nordic Walking zaprasza-
ją wszystkich miłośników „chodze-
nia z kijkami” w dniu 11 września 
2021 r. do udziału w zawodach! 
Setki uczestników, duża dawka po-
zytywnych emocji, wesoła zabawa 
z solidną porcją sportowej rywaliza-
cji i piękna przyroda. Tak w skrócie 
można opisać Puchar Polski Nordic 
Walking, odbywający się w Hajnów-
ce, w  Puszczy Białowieskiej – obiek-
cie na Liście Światowego Dziedzic-
twa UNESCO.  

Start już o godz. 10.00 na sta-

Finał Pucharu Polski Nordic Walking 
Hajnówka 2021

cji    kolejki   wąskotorowej  na  tere-
nie Nadleśnictwa Hajnówka. Zawody 
będą rozgrywane na dystansie 5 km, 
10 km oraz 21 km (półmaraton), 
łącznie w 23. kategoriach męskich 
i damskich. Wystartować może każ-
dy amator tego sportu bez względu 
na wiek, płeć czy kondycję zdrowot-
ną. Sama trasa przebiega po mięk-
kiej nawierzchni przez malowniczą 
Puszczę Białowieską zapewniającą 
relaks i odprężenie.

Osoby zainteresowane udzia-
łem w zawodach mogą dokonać 
zapisów oraz opłaty startowej na 
stronie internetowej www.puchar-
polskinw.pl lub bezpośrednio przed 
zawodami w godz. 8.00 – 9.30. 
Tradycyjnie udział w zawodach dla 
mieszkańców Powiatu Hajnowskie-
go jest bezpłatny.

Cd. str. 2

Mszą w kościele w Milejczy-
cach oraz odsłonięciem i wyświę-
ceniem tablicy – przy Szkole Pod-
stawowej -  upamiętniającej wal-
czących za Ojczyznę rozpoczęła się 
w sobotę 21 sierpnia  uroczystość 
obchodów setnej rocznicy Bitwy 
pod Milejczycami.

20 sierpnia 1920 roku na 
terenie rozciągniętym od Milej-
czyc do Pogreb w gminie Klesz-
czele rozegrało się wielogodzinne 
starcie zbrojne 16 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich dowodzonych przez 
mjr. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego 
z bolszewicka grupą uderzeniową 
ciężkiej artylerii ( do której jednak  
brakowało pocisków) licząca niemal 
3,2 tys. żołnierzy.

Wprawdzie Bitwa pod Milej-
czycami była jednym z końcowych 

Milejczyce

Setna rocznica 
Bitwy
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Jak co roku, 19 sierpnia na 
Świętej Górze Grabarce spotkali 
się prawosławni pielgrzymi, by 
obchodzić Święto Przemienienia 
Pańskiego - jedno z najważniej-
szych w prawosławnym kalenda-
rzu liturgicznym. Uczestniczyło 
w nim tysiące wiernych z całej 
Polski i zagranicy. Liturgii prze-
wodniczył Jego Eminencja Wielce 
Błogosławiony Sawa, Metropolita 
Warszawski i Całej Polski. W uro-
czystościach wziął udział wice-
marszałek Stanisław Derehajło.

Uroczystości na Świętej Górze Grabarce
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Podlaskie samorządy, dzięki 
przemyślanym i dobrze przygo-
towanym projektom, będą mogły 
teraz szybciej się rozwijać i lepiej 
pozyskiwać środki na inwestycje. 
Pomoże im w tym profesjonalna fir-
ma doradcza. W czwartek (5.08) Sta-
nisław Derehajło oraz Marek Olbryś, 
wicemarszałkowie województwa, 
podpisali umowę na doradztwo dla 
Partnerstwa Południowo-Wschodnie-
go Podlasia.

Dzięki temu przedsięwzięciu 
eksperci będą doradzać gminom 

i powiatom jak właściwie przygoto-
wać strategie i ważne projekty do 
realizacji dla południowo-wschodniej 
części regionu. Wszystko po to, aby 
wydobyć potencjał tego obszaru, aby 
gminy lepiej i efektywniej planowały 
swój rozwój.

Będzie to jedyna tego typu 
strategia w kraju finansowana ze 
środków budżetu województwa. Taka 
decyzja zarządu województwa za-
padła po decyzji ministerstwa, które 
nie mogło przeznaczyć środków na 

Szybszy rozwój południowo-wschodniej 
części regionu dzięki pomocy ekspertów
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Moim zdaniem

Gdy padał mur berliński 
wydawało się, że społeczeństwo 
zachodu nie pozwoli więcej na 
dzielenie ludzi. Szybko stało się 
inaczej. Okazało się, że jednobie-
gunowy świat nie sprzyja pokojo-
wemu współistnieniu, jak to się 
wielu wtedy wydawało. Globalne 
mocarstwo pozbawione konku-
rencji postanowiło na swoją mo-
dłę urządzać świat. Wspomagały 
go w tym tzw. demokratyczne 
państwa. Wywołane  przez nie 

„rewolucje” powodowały przede 
wszystkim nowe fale uchodź-

Zamiast mostów budujemy płoty
ców. Do europejskiego raju zmie-
rzały tysiące ludzi szukających 
lepszego życia. Dla setek z nich 
podróż do tego raju kończyła się 
w odmętach Morza Śródziemnego. 
Niepomni skutków rozbicia Iraku, 
naprawiacze świata kontynuowa-
li podobne działania w Libii, Syrii 
itp. Po dwudziestu latach uczenia 

„demokracji” Afgańczyków czeka 
nas kolejna fala uchodźców. Na 
fale uchodźców i emigrantów za-
robkowych Europa, wzorem pre-
zydenta Trampa, ma tylko jedno 

Cd. str. 5
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Finał Pucharu Polski Nordic Walking 
Hajnówka 2021

Po sportowych zmaga-
niach uczestnicy mogą skorzystać 
z atrakcji zagwarantowanych przez 
organizatorów i partnerów Finału 
Pucharu Polski Nordic Walking – 
przejazdu kolejką wąskotorową, 

Cd. ze str. 1 wejścia do  Rezerwatu Pokazowego 
Żubrów i imprezy integracyjnej przy 
dźwiękach lokalnej muzyki.

Serdecznie zapraszamy!
Patronat medialny nad impre-

zą objęła redakcja „Wieści Podla-
skich” i „Gazety Hajnowskiej”

Milejczyce

Setna rocznica Bitwy

epizodów Bitwy Warszawskiej, to 
w okresie międzywojennym była 
zaliczana do największych sukce-
sów polskiej kawalerii.

Uczestnicy uroczystości wy-
słuchali okolicznościowego wykła-
du historycznego wygłoszonego 
przez dr hab. Romana Wysockiego 

Cd. ze str. 1

Uroczystości na Świętej Górze Grabarce

O święcie Przemienienia 
Pańskiego na Górze Tabor mówił 
w homilii proboszcz parafii Zmar-
twychwstania Pańskiego w Bielsku 
Podlaskim ks. Andrzej Mińko. Wska-
zywał na symbolikę wierzchołka 
góry jako miejsca, które jest naj-
bliżej nieba. Zaznaczył, że to miej-
sce wyjątkowe, ale wymaga trudu  

Cd. ze str. 1 i poświęcenia, aby na nie wejść.
- Wszyscy przybywamy tu 

i wchodzimy na tę górę z nadzieją, 
miłością i wiarą, wielu ją tu odnala-
zło, niektórzy jeszcze odnajdą. Las 
krzyży jest na to dowodem. Te krzy-
że to ludzkie choroby, zmartwienia, 
ale także wyraz wdzięczności. To 
świadectwo wiary i miłości do Pana 

– mówił.

Świadectwo wiary dali w tym 
dniu wierni z różnych zakątków 
Polski i z zagranicy. Przyjechali, by 
dziękować, ale i prosić.

- To wyjątkowe miejsce, przy-
jechaliśmy tutaj z całą rodziną, by 
modlić się o zdrowie. Wnieśliśmy 
krzyż i postawiliśmy go na górze. 
Uczestnictwo we mszy wzbogaca 
nas duchowo, całe nasze życie 
toczy się wokół cerkwi, to jest dla 
nas najważniejsze – mówiła Lidia 
Sawczuk.

Święto Przemienienia Pań-
skiego zostało ustanowione w IV 
w. we wschodniej części cesarstwa 
rzymskiego. Według Ewangelii 
cud Przemienienia dokonał się nie 
przed całym ludem, ale w obecno-
ści wybranych uczniów Chrystusa: 
Piotra, Jakuba, Jana Teologa.

***

Góra Grabarka z małą cerkwią 
położoną na wzgórzu i założonym 
w 1947 r. żeńskim klasztorem to 
dla prawosławnych miejsce świę-
te. Ma dla nich takie znaczenie jak 
Częstochowa dla katolików. Często 
nazywana jest też wzgórzem krzyży, 

z racji krzyży wotywnych, przynoszo-
nych i ustawianych na wzgórzu przez 
wiernych. Przez lata ustawiono ich na 
Grabarce tysiące. Tradycja pielgrzy-
mowania w to miejsce sięga 1710 r.

Paulina Tołcz - UMWP 
fot.: Kamil Timoszuk

Rok szkolny 2020/2021 z całą 
pewnością był inny. Inność tę spo-
wodowała m.in. nauka zdalna, wy-
muszona pandemią koronawirusa. 
Jednocześnie bez zmian pozostawał 
fakt, że w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Siemiatyczach uczniowie, bez 
względu na zewnętrzne utrudnienia 
i ograniczenia, odnosili sukcesy.

W kończącym się roku szkol-
nym warto dostrzec m.in. ten, któ-
ry odnieśli tegoroczni maturzyści, 
uczniowie klasy IIIC – Julia Jerma-
kowicz, Izabela Melaniuk i Bartosz 
Siniakowicz. Zwyciężyli oni bowiem 
w konkursie „Woda na młyn polskie-
go rolnictwa – tradycja i perspekty-
wy gospodarki wodnej na polskiej 
wsi”, organizowanym przez Naro-
dowy Instytut Kultury i Dziedzictwa 
Wsi w Warszawie. Uczniowie pod 
kierunkiem nauczycielki geografii 
Elżbiety Sielickiej przygotowali pra-
cę: „Młyny wodne w Siemiatyczach 
i okolicy”. Na rzekach takich jak 
Kamionka, Mahomet i Moszczona 
jeszcze w 1936 roku funkcjono-
wało 9 młynów wodnych. Do dziś 
w całości zachował się tylko jeden 
z nich oraz fragmenty kilku innych. 
Celem pracy było dotarcie do miejsc, 

w których znajdowały się te obiekty 
oraz odszukanie śladów ich istnie-
nia. Nieocenionym źródłem wiedzy 
okazały się rozmowy z mieszkańca-
mi Siemiatycz oraz okolicznych wsi. 
W wyniku wielu wypraw terenowych, 
analiz map satelitarnych i archiwal-

nych map topograficznych udało się 
odtworzyć lokalizację oraz historię 
wielu młynów wodnych. Praca po-
siada bogatą bazę ilustracyjną i fo-
tograficzną, przez co jest istotnym 
elementem w pogłębianiu wiedzy 
o historii Siemiatycz. Jej walory 

zostały docenione przez członków 
jury, którzy przyznali autorom pracy 
I miejsce, tytuł Lidera Małej Retencji 
oraz nagrodę finansową w wysoko-
ści 4000 zł.

Warto też wspomnieć o tym, 
że w tegorocznej XLVII Olimpiadzie 

Geograficzne udział wzięły dwie 
uczennice z siemiatyckiego liceum, 
również maturzystki – Aleksan-
dra Łuba (klasa IIIC) oraz Natalia 
Terebun (klasa IIIB). W I etapie 
olimpiady należało napisać pracę 
na jeden z czterech podanych te-

matów. Uzyskanie minimum 75% 
punktów z oceny pracy przez komi-
sję w Białymstoku, gwarantowało 
zakwalifikowanie się do etapu okrę-
gowego olimpiady. Obie uczennice 
pomyślnie przebrnęły przez ten 
etap i w lutym 2021 roku rywali-
zowały w zawodach pisemnych II 
etapu w Białymstoku.

Decyzją Komitetu Głównego 
Olimpiady Geograficznej zakwalifi-
kowano 123 uczniów z całej Polski 
do etapu finałowego, wśród nich 
Natalię Terebun. Z powodu pande-
mii zawody nie odbyły się w Gdyni, 
lecz w siedzibach poszczególnych 
oddziałów. W Białymstoku Natalia 
zdobyła Tytuł Finalisty XLVII Olim-
piady Geograficznej, który zwalnia 
ją z pisemnej matury z geografii. 
Należy podkreślić także sukcesy 
obu uczennic, odniesione w ubie-
głym roku szkolnym w II Ogólno-
polskim Konkursie Wiedzy Geolo-
gicznej OKAWANGO 2020, organi-
zowanym przez Wydział Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Z po-
wodu pandemii zawody centralne 
przeprowadzono online a etap 
finałowy odbył się w lipcu 2020 r. 
Aleksandra uzyskała Tytuł Laureata 
III stopnia, zaś Natalia – Tytuł Lau-

reata I stopnia, osiągając II miejsce 
w kraju.

Zwycięzcom w obu rywali-
zacjach gratulujemy. Sukcesy te 
są tylko potwierdzeniem starego 
powiedzenia „dla chcącego nic 
trudnego”, a jednocześnie dowo-

dzą wysokiego poziomu nauczania 
w placówkach prowadzonych przez 
starostwo.

(materiał SP Siemiatycze)
Od redakcji: Tekst o sukcesów 

uczniów siemiatyckiego Liceum 
zamieszczamy  we wrześniu z na-
dzieją, ze zachęci on wszystkich 
rozpoczynających naukę do pójścia 
w ich ślady

Sukcesy uczniów siemiatyckiego Liceum Ogólnokształcącego

oraz  obejrzeli pokaz Ochotniczego 
Szwadronu Kawalerii z Siemiatycz. 
Uroczystość zakończył koncert pa-
triotyczny w wykonaniu zespołu 

„Klekociaki” z Bociek.
Organizatorem imprezy był 

Urząd Gminy w Milejczycach i miej-
scowy Gminny Ośrodek Kultury.

(sok)

Warto przeczytać
„Historia o zemście, tajem-

nicy sprzed lat i silnej młodej, 
niezwykle ciekawej bohaterce. 
Krystyna Mirek 
w całkiem nowej 
odsłonie, w której 
zdaje się czuć do-
skonale. Tak samo 
czyta się jej naj-
nowszą powieść, 
śmiało skręcającą 
w stronę kryminału. 
Doskonale! Pole-
cam!”

Agnieszka Lingas-
Łoniewska

„Duszny klimat 
małego miasteczka, w którym 
każdy ma coś do ukrycia, a ta-
jemnica z przeszłości nie może 
ujrzeć światła dziennego. Kry-
styna Mirek, w nowej, kryminal-

nej odsłonie. Wrażeń i emocji nie 
zabraknie!”

Magda Stachula
Świetny thriller psychologicz-

ny o strasznych 
ta j emn i cach , 
które kryją małe 
miasteczka. KTO 
JEST PRZYJA-
CIELEM, A KTO 
MOŻE OKAZAĆ 
SIĘ POTWOREM? 
STARE ZBROD-
NIE RZUCAJĄ 
DŁUGIE CIENIE… 
Stare zbrodnie 
rzucają długie 
cienie… Wiele 

lat temu w małej miejscowości Bor-
ki zamordowano komendanta policji, 
Aleksandra Sokołowskiego. Szybko 
złapano sprawcę, który przyznał się 
do winy i został skazany. Piętnaście 

lat później do miasteczka wraca 
córka komendanta, Maja. Gdy zgi-
nął ojciec miała siedem lat i jako 
jedyna widziała na własne oczy, 
co się wtedy stało. Tylko ona zna 
prawdę. Wiele osób w miasteczku 
zaczyna się bać i robić życiowe 
rozrachunki. KTO JEST TAK NA-
PRAWDĘ ODPOWIEDZIALNY ZA 
ZBRODNIĘ SPRZED LAT? „Dosko-
nale skonstruowany łańcuch wy-
darzeń zmusza do przewracania 
kolejnych stron. Nie mogłam się 
od niej oderwać. Nowe oblicze 
Krystyny Mirek zachwyca!”

 Justyna Chaber
Ona czyta „Poruszający ob-

raz rodzinnej tragedii. Doskonałe 
postaci, gęsta i mroczna atmosfe-
ra małego miasteczka. Polecam!”

Marita Lipska
dyrektor Poznańskiego Fe-

stiwalu Kryminału GRANDA
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8 lipca 
w Pilikach odbyły się  „Doroczne 
zawody Pożarnicze ochotniczych 
jednostek  Straży Pożarnych”. 
Uczestniczyło, w nich 19 drużyn, 
w tym drużyny chłopięce i dziew-
częce. Przy dużej frekwencji, nie 
tylko miejscowej publiczności, ale 
także  z regionu i obecności dostoj-
nych gości, w tym wicemarszałka 
Stanisława Derehajło.

Uroczystego powitania do-
stojnych gości i otwarcia zawodów 
dokonała wójt Gminy Bielsk Pod-
laski Raisa Rrajecka. W imieniu 
organizatorów powitała m. in. wi-
cemarszałka Stanisława Derehajło, 
wiceburmistrz Bielska Podlaskiego 

Bożenę Zwolińską, wicestarostę 
bielskiego Piotra Bożko, komen-
danta PSP w Bielsku Podlaskim 
starszego brygadiera Waldemara 
Kudrewicza, samorządowców i rad-
nych miejskich i gminnych z  prze-
wodniczącym Stanisławem Olszew-
skim. Wójt  w  swoim wystąpieniu  
nawiązała do pięknej  tradycji or-
ganizowania zawodów, historii OSP 
w Pilikach, dokonaniach strażaków, 
działalności Młodzieżowej Drużyny 
Strażackiej.

- Zawody są  doskonała oka-

zję do dokonania  przeglądu stanu 
technicznego wyszkolenia i wy-
posażenia w sprzęt  ratowniczy, 
sprawdzeniem umiejętności  ze-
społowej i indywidualnej strażaków, 
okazją do spotkania integracyjnego 

– mówiła wójt R. Rajecka.
Wyraziła wiele ciepłych słów 

o działalności OSP  Pilikach, infor-
mując, że co 13 mieszkaniec gminy 
jest członkiem OSP Piliki. Wójt po-
dziękowała sponsorom, druhom sę-
dziom, wszystkim, którzy przyczynili 
się do przeprowadzenia sportowej 
rywalizacji.

 Wyrazem  dobrze działającej 
OSP, jest w dużej mierze zbudowa-
nie  przed zawodami dużej sceny, 

zadaszenia  tak niezbędnego do  
występów estradowych zespołów. 
Choć budowa została wsparta fi-
nansowo przez Zarząd Gminy, to 
wiele prac zostało wykonanych 
przez druhów strażaków społecznie.

Z grona gości głos zabrali: 
wicemarszałek Stanisława Dere-
hajło i wicestarosta Piotr Bożko 
akcentując potrzebę integracyjnych 
zawodów, doskonałą  działalność 
OSP, współpracę z PST i organami 
samorządowymi.

Organizatorzy pamiętali też 

Doroczne zawody Pożarnicze w Pilikach

o poczęstunku - przygotowując 
bigos i napoje - koncercie zespołu 

„Seven”, ognisku.
Konkurencje  sportowo spraw-

nościowe, wyniki.
W konkursowych konkuren-

cjach na stadionie w podbielskich 
Pilikach były ćwiczenia bojowe 
i sztafeta 7x50 m z przeszkoda-
mi - w tych konkurencjach walczyli 
ze sobą strażacy z Ochotniczych 
Straży Pożarnych z  jednostek: OSP 
Augustowo, OSP Bańki, OSP Hoło-
dy, OSP Knorozy, OSP Knorydy, OSP 
Orzechowicze, OSP Parcewo, OSP 
Pasynki, OSP Piliki, OSP Ploski, OSP 
Stryki, OSP Łubin Kościelny.

Podczas zawodów można 
było dopingować drużynie kobiecej,  
która doskonale sobie radziła na 
torze przeszkód.

Wśród 19 drużyn uczestni-
czących w zawodach rywalizowa-
ła Kobieca Drużyna Pożarnicza 
(OSP Parcewo), 8 Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, w tym 6 
chłopięcych (OSP Augustowo, OSP 
Knorydy, OSP Łubin Kościelny, OSP 
Parcewo, OSP Piliki, OSP Ploski) i 2 
dziewczęce (OSP Łubin Kościelny,  

OSP Parcewo).
Klasyfikacja generalna zawodów:
1.      OSP Piliki – 97 pkt.
2.      OSP Stryki – 108 pkt.
3.      OSP Parcewo – 111 pkt.
KDP OSP Parcewo – 143 pkt.

MDP chłopięce:
1.      OSP Piliki – 101 pkt.
2.      OSP Augustowo – 109 pkt.
3.      OSP Ploski – 121 pkt.
MDP dziewczęce:
1.      OSP Łubin Kościelny– 157 pkt.
2.      OSP Parcewo – 204 pkt.

Uczestniczący w zawodach 
dostarczyli zebranym wielu pozy-

tywnych wrażeń.. Zwycięzcy otrzy-
mali puchary, dyplomy, drobne upo-
minki, które zostały wręczone przez 
wójt Rajecką i samorządowców. 
Pani wójt Raisa Rajecka podzięko-
wała za rywalizację, przybycie go-

ści, którzy byli sukcesywnie witani: 
staroście Sławomirowi Snarskiemu, 
Walentemu Koryckiemu, funkcjona-
riuszom Policji, punktom edukacyj-
nym, mediom, przedstawicielom 
Kół Gospodyń Wiejskich.

 Tadeusz Szereszewski
(więcej zdjęć i wyniki poszczególnych 

konkurencji na www.wiescipodlaskie.eu)
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Koło Go-
spodyń Wiejskich w Nałogach po 
raz czwarty zorganizowało Rodzin-
ny Piknik Nałogowski. Zarejestro-
wane w lutym ubiegłego roku Koło 
liczy 21 członków. Prawie połowę 
10 osób) stanowią mężczyźni, co 

wyróżnia je na tle innych kół 
regionu. Tegoroczny piknik 
odbywał się w ramach ak-
cji  #SzczepimySię z KGW#. 
Z możliwości zaszczepienia 
się jednodawkową szcze-
pionką Johnson&Johnson 
skorzystało kilkadziesiąt 
osób, w tym zagraniczni 
pracownicy miejscowego 
przedsiębiorcy.

Organizatorzy przy-
gotowali mnóstwo atrak-
cji skierowanych przede 
wszystkim do najmłodszych 

Piknik Nałogowski
mieszkańców wsi i licznie przy-
byłych gości. Urząd Gminy i OSP 
w Augustowie zapewniły im kąpiel 
w pianie. Były dmuchańce i pusz-
czanie baniek. Można było wyka-
zać się talentem w rysowaniu na 
rozpiętych foliowych banerach oraz 

spróbować swych umiejętności 
w strzelaniu z łuku. Mimo chwilo-
wego załamania pogody - i kąpieli 
w strugach deszczu - uczestników 
pikniku nie ubyło a wręcz przeciw-
nie.

Organizatorzy pikniku zadbali 
także o umożliwienie spisania się 
w ramach Narodowego Spisu Po-
wszechnego. Oprawę muzyczną 
zapewnił DJ „Kris.

W najbliższym czasie roz-
pocznie się remont świetlicy 
wiejskiej. Planowany zakres prac 
obejmuje m.in. wydzielenie WC dla 
osób niepełnosprawnych, szatni 
i pomieszczenia socjalnego, wyko-
nanie posadzek z płytek gresowych, 
wymianę okładzin ścian i stropów, 
zmianę poszycia dachowego, do-
cieplenie budynku oraz wykonanie 
podjazdu dla osób niepełnospraw-
nych a także wymianę instalacji 
elektrycznej i wykonanie wodno-

-kanalizacyjnej.
Nazwa wsi trafiła w 2018 

roku na sporządzona przez Gazetę 
Pomorską listę dziesięciu wsi, któ-
rych nazwy kojarzą się „z ciemnymi, 
kryminalnymi sprawami”. Oczywi-
ście „ z przymrużeniem oka” jak  
dodaje redakcja.

Wieś powstała najprawdo-
podobniej w 1523 roku, w którym 
jednemu z ziemian bielskich nada-
no ziemię nałożycką i rajską. Stąd 
zapewne nazwa od pierwszego 
właściciela wsi  Nałóg, Nałoga. 

Wieś należała do wójtostwa plu-
tyckiego przy folwarku Stołowacz. 
Aż do końca XVIII wieku Nałogi sta-
nowiły własność królewską  a na-
stępnie rządową.. W 1602 roku 
wieś została spustoszona przez 
żołnierzy. W 1861 r. Nałogi zostały 
uwłaszczone, należały wtedy ad-
ministracyjnie do gminy Rajsk.

Po odzyskaniu niepodległo-

ści aż do 1952 r.  na-
leżały do gminy Wyszki. 
W 1921 roku zamieszki-
wało je 151 osób (110 
narodowości polskiej 
i 41 białoruskiej) za-
mieszkałych w 31 do-
mach.

Każda reforma 
administracyjna powo-
dowała zmianę przyna-
leżności wsi. W 1952 r. 
zostały włączone do 
gminy Augustowo, 
w 1954 stały się czę-

ścią gromady Malinowo, a po jej 
likwidacji z końcem 1959 r. stały 
się częścią gromady Augustowo. 
W 1969 skończyła się wędrówka 
administracyjna wsi. W tym roku 
włączono ją do nowo powstałej 
gromady (obecnie gminy) Bielsk 
Podlaski

(wss)
wiecej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

18 sierpnia br w fabryce firmy 
Unihouse S.A. W Bielsku Podlaskim 
zaprezentowano najnowszą pracę 
Leona Tarasewicza, która będzie 
zdobić Pawilon Polski podczas 
Wystawy Światowej Expo 2020 
w Dubaju. Jest to największy ob-
raz jaki namalował profesor. Jego 
powierzchnia wynosi niemal 46 
mkw. Nad tą abstrakcja o niebo-
tycznych rozmiarach 13,5  na 3,4 
metra artysta pracował ponad 
dwa tygodnie. Aby tak wielkie 
dzieło mogło powstać potrzebne 
było obszerne miejsce. Zapewni-
ła je firma Unihouse, dlatego tez 
i prezentacja pracy odbyła się  

w miejscu, w którym ono powstało.
Skąd pomysł na umieszczenie 

dzieła prof. Tarasewicza na wysta-
wie? Polską obecność na wystawie 
w Dubaju będzie inaugurować pod-
laska wystawa pod nazwą Xylopolis, 
a  Leon Tarasewicz jest przecież nie 
tylko znanym na świecie artystą ale 
i Podlasianinem (urodził się w Wa-
liłach w gminie Gródek).

- To jest część pawilonu 
i w takim wypadku, jak się pro-
jektuje do tego pracę, to z jednej 
strony powinna być ona samodziel-
na, a z drugiej wiadomo, że będzie 
tłem do innych obiektów i gablot, 
które tam są zaprojektowane - wy-

jaśniał Leon Tarasewicz. - Mi zosta-
ło zrobienie syntezy czterech pór 
roku, lasu współgrającego w róż-
ny sposób z energią światła, aby 
mogło to funkcjonować jako część  
całej tej ekspozycji.

Świat pracę naszego rodaka 
zobaczy 1 października podczas 
otwarcia Światowej Wystawy Expo 
Dubai 2020.

W  prezentacji oprócz autora 
dzieła udział wzieli m.in. marsza-
łek Artur Kosicki i Jan Mikołuszko, 
przewodniczący Rady nadzorczej 
Unibep S.A.

Źródło; UMWP.
Foto Mateusz Duchnowski

Dzieło prof. Tarasewicza na Expo w Dubaju

Podlaska Regionalna Or-
ganizacja Turystyczna wspólnie 
z Polską Organizacją Turystyczną 
poszukują najbardziej atrakcyjnych, 
nowatorskich i przyjaznych produk-
tów turystycznych. Instytucje chcą 
docenić pracę na rzecz rozwoju tu-
rystyki i promować nowe miejsca, 
wydarzenia oraz projekty. Regio-
nalny etap XVIII edycji Konkursu 
na Najlepszy Produkt Turystyczny 
ruszył 6 lipca br.

Produkty najwyżej ocenione 
na etapie regionalnym Konkursu 
otrzymają Certyfikat Podlaskiej Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej, 
zaś trzy z nich – nominację do eta-

Najlepszy Produkt Turystyczny
pu ogólnopolskiego, podczas które-
go będą miały szansę rywalizować 
o Certyfikat POT oraz kampanię 
promocyjną przygotowaną przez 
Polską Organizację Turystyczną. 
Kapituła Konkursu rozstrzygnie 
również, który produkt otrzyma 
Złoty Certyfikat POT oraz kam-
panię o wartości nie niższej niż 
150 000 złotych.

Zwycięskie produkty tury-
styczne poprzedniej edycji re-
gionalnego etapu Konkursu to: 
Spływ „500 kajaków”, Podlasie 
Slow Fest oraz Puchar Polski Nor-
dic Walking w Hajnówce.

Konkurs składa się z dwóch 

etapów: regionalnego i ogólnopol-
skiego. Działania na etapie regio-
nalnym koordynuje Podlaska Re-

gionalna Organizacja Turystyczna. 
Najlepsze Produkty Turystyczne 
Województwa Podlaskiego zosta-

ną wybrane przez Kapitułę Kon-
kursu. Trzy najwyżej ocenione 
otrzymają nominację do etapu 
ogólnopolskiego.

Propozycje produktów, któ-
re będą konkurować o Certyfikat 
PROT, a następnie Certyfikat POT, 
można zgłaszać w pięciu kate-
goriach: „Wydarzenie cykliczne”, 

„Pakiet usług turystycznych – 
impreza turystyczna”, „Obiekt”, 

„Szlak” oraz „Miejsce – obszar”. 
Do walki o Złoty Certyfikat POT 
zakwalifikuje się produkt, który 

posiada Certyfikat POT nie krócej 
niż trzy lata. Certyfikat Specjal-
ny może otrzymać produkt, który 
funkcjonuje na rynku krócej niż dwa 
lata, jednak posiada duży potencjał 
turystyczny.

Zgłoszenia można nadsyłać 
do 19 września 2021 roku w apli-
kacji konkursowej dostępnej na 
stronie: www.konkurs.pot.gov.pl.

Szczegółowych informa-
cji udzielają: Ewa Packiewicz 
(e-mail: e.packiewicz@podla-
skie.it tel.: 85 653 77 97) oraz  
Damian Paszko (e-mail: d.paszko@
podlaskie.it, tel.: 85 653 77 97).

oprac.: Aneta Kursa UMWP 
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Moim zdaniem

Zamiast mostów budujemy płoty

lekarstwo, budowę płotów. Mają 
uniemożliwić przedostawanie się 
do krajów Unii Europejskiej miesz-
kańców Azji i Afryki. Chociaż gdyby 
kierować się logiką budowniczych 
muru berlińskiego, to dzisiejsze 
powinni budować władze państw, 
z których ludzie uciekają, a nie te 
do których oni zmierzają.

Wzorem innych, także wła-
dze Polski postanowiły od bia-
łoruskiego sąsiada oddzielić się 
nie płotem lecz zasiekami. Warto 
jednak pamiętać, że to już kolej-
ny płot, który ma być budowany 
na polsko-białoruskiej granicy. 
Pierwszy, który obiecano zbudo-
wać w 2016 roku, miał zapobiec 
przedostawaniu się do Polski cho-
rych na ASF białoruskich dzików.

Uważni obserwatorzy mają 
niejednokrotnie przekonanie, ze 

polscy i białoruscy, a może tak-
że i rosyjscy politycy odgrywają 
pewien teatr. Koczująca na gra-
nicy od kilku tygodni 30 osobowa 
grupa uchodźców (?) nie stanowi 
aż takiego zagrożenia aby budo-
wać kilkuset kilometrowe zasieki. 
Zwłaszcza jeśli weźmie się pod 
uwagę, że tylko w sierpniu wg. in-
formacji jednego z wiceministrów 
do Polski nielegalnie przedostało 
się prawie dwa tysiące osób.

Jeśli zagrożenie emigracją 
sterowana przez władze Białoru-
si jest tak duże, dlaczego polskie 
władze – wzorem Litwy i Łotwy - 
nie włączają do ochrony - było nie 
było unijnej - granicy Fronteksu? 
Dlaczego nie zwrócą się do władz 
Unii o wprowadzenie sankcji eko-
nomicznych skierowanych prze-
ciwko - wspierającym Łukaszen-
kę - białoruskim przedsiębiorcom? 
Sytuacja powyższa pokazuje też , 
ze wbrew zapewnieniom na gra-
nicy nie zbudowano chroniącej ją 
właściwie  infrastruktury technicz-
nej. Zamiast tego wprowadza się 
stan wyjątkowy w przygranicznym 
pasie  województw  podlaskiego 
i lubelskiego. To tylko dowodzi , że 
albo dotychczasowe działania są 
nieskuteczne, albo władza chce 
w ten sposób ograniczyć informa-
cję o tym co się dzieje na granicy, 
odciąć społeczeństwo od infor-
macji o niehumanitarnych dzia-
łaniach  i pozbawić je możliwości 
obywatelskiej kontroli.

Obiecano nam sto mostów, 
a zamiast tego mamy sto kilome-
trów zasieków, czy tak wygląda 
państwo, które wzorem II RP, nie-
ustannie wmawia nam, że jeste-
śmy „silni, zwarci i gotowi”?

Wiesław Sokołowski

Cd. ze str. 1

Wprawdzie do użytku został 
oddany w grudniu 2020 roku, ale ze 
względu na pandemię jego uroczy-
ste otwarcie miało miejsce 20 lip-
ca. ŚDPS w Krynickich jest placówka 
dziennego pobytu przeznaczoną dla 
30 dorosłych osób niepełnospraw-
nych intelektualnie, z ośmioma miej-
scami  pobytu całodobowego.

- Obecnie mamy 25 podopiecz-
nych, ale ich liczba systematycznie 
się zwiększa. Pochodzą nie tylko z te-
renu gminy Zabłudów, ale również 
z gminy Juchnowiec, z którą podpi-
saliśmy porozumienie – mówił Adam 
Tomanek, burmistrz Zabłudowa.

Pensjonariusze nowo otwarte-
go domu mają dobre warunki. Mają 

dostęp do pracowni gospodarstwa 
domowego, kulinarnej, ruchu i infor-
matycznej, w których mogą się cze-
goś nauczyć i usamodzielnić.

Koszt adaptacji obiektu na po-
trzeby ŚDPS wyniósł 2 miliony zło-
tych. Inwestycja została dofinanso-
wana z Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz z funduszy 

europejskich.
W uroczystym otwarciu uczest-

niczyli: Bohdan Paszkowski, woje-
woda podlaski, Marek Malinowski, 
członek zarządu Województwa, Ro-
man Czepe, wicestarosta białostocki 
i władze samorządowe gminy oraz 
mieszkańcy.          

(sok)

Krynice

Otwarto Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej

Nawiązując do artykułu 
„Spróbujmy żyć zdrowo” zamiesz-
czonego w 16 numerze Wieści 
Podlaskich proszę o sprostowanie 
informacji dotyczącej mojej oso-
by. „Dużej pomocy udziela też Anna 
Andrzejuk-Sawicka, która zajmuje 
się przygotowywaniem projek-
tów”. Informuję, że uczestniczę i po-
magam przy realizacji projektów 
ponieważ jestem członkiem KGW, 
ale nie przygotowywałam tych 
projektów. Pomysł i napisanie wnio-
sków były inicjatywą  Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Narwi (moja osoba 
przyczyniła się tylko do udzielenia 
kilku wskazówek i praktycznych po-
rad przy napisaniu pierwszego pro-
jektu, drugi Panie napisały same).

 Anna Andrzejuk-Sawcka

SPROSTOWANIE

Sobotni wieczór, 7 sierpnia, 
upłynął w Królowym Moście przy 
dźwiękach muzyki. Podczas trady-
cyjnej zabawy wystąpiły lokalne 
zespoły: Lailand, Viesna i Siabry 
oraz zespoły działające przy GCK 
w Gródku.

Organizatorem imprezy Było 
Gminne centrum Kultury w Gródku 
przy współpracy z sołectwami Kró-
lowy Most i Kołodno.

(seb)
foto: D.Sulżyk GCK Gródek

Królowy Most Zabawa na Annę

Prawie 2 mln. złotych przyznał Zarząd Wojewódz-
twa na dofinansowanie 62 klubów sportowych. Wsparcie 
trafi zarówno do klubów występujących w najwyższych 
klasach rozgrywkowych jak i w niższych ligach pod-
laskich. Wśród beneficjentów znalazły się także kluby 
z naszego regionu.
• MKS Cresovia Siemiatycze  -   7 000 zł
• Klub Sportowy Michałowo   - 30 000 zł
• BKS TUR Bielsk Podlaski  - 30 000 zł
• Mielnicki Klub Sportowy „MIELNIK”  - 30 000 zł
• LZS „MAGNAT” Juchnowiec Kościelny  - 17 000 zł

• Gródecki Klub Sportowy  - 16 000 zł
• Klub Sportowy Rudnia w Zabłudowie   - 18 000 zł
• KP Bocian Boćki  -   7 000 zł
• Narwiański Klub Sportowy ISKRA  - 14 000 zł
• UKS „Pionier” Brańsk  - 14 000 zł
• UKS „Znicz” w Surażu  - 15 000 zł
• Środowiskowy Klub Sportowy „Kolejarz” w Cze-

remsze  - 15 000 zł
• Koszykarski Klub Sportowy Tur Basket Bielsk Pod-

laski  - 50 000 zł
źródło: UMWP

Dotacje dla klubów sportowych

To miał być bardzo przyjemny 
i jeden z szybszych wyścigów w cy-
klu LOTTO Poland Bike Marathon, 
z dala od wielkomiejskiego zgiełku 
i w przepięknym nadbużańskim kli-
macie. Tymczasem etap na Podlasiu 
okazał się absolutnie niezwykłym 
sprawdzianem kolarskich charak-
terów. Nieustannie padający deszcz 
sprawił, że rywalizacja w ekstre-
malnych warunkach zamieniła się 
w prawdziwą walkę o przetrwanie. 
Wizytę w Perlejewie amatorzy na 
rowerach górskich na pewno zapa-
miętają na długo.

- Kolarze to wyjątkowi twar-
dziele - mówi Grzegorz Wajs, orga-
nizator LOTTO Poland BikeMarathon. 

- Kolejny raz udowodnili, że nawet 
najtrudniejsze przeszkody pogodo-
we nie są w stanie ich zatrzymać. 
Każdy kto wystartował w Perlejewie 
i dojechał do mety może czuć się 

prawdziwym zwycięzcą.
Jak na wakacyjny weekend 

i ekstremalnie trudne warunki do 
ścigania, to frekwencja robi wrażenie. 
Prawie 300 miłośników dwóch kółek 
stawiło się na starcie przy Nadbu-
żańskim Centrum Turystycznym we 
wsi Granne nad Bugiem. Jedyny etap 
poza Mazowszem w tegorocznym 
kalendarzu LOTTO Poland Bike Ma-
rathon przyciągnął też miłośników 

„Smaków Podlasia”. I było warto, bo 
na stołach w Kolarskim Miastecz-
ku pojawiły się regionalne potrawy 
przygotowane przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z Gminy Perlejewo.

Serdeczne podziękowania 

Perlejewo Lotto Poland Bike

W związku z nadchodzącą 
kolejną falą zachorowań, sa-
morząd Powiatu Hajnowskiego 
i SP ZOZ w Hajnówce łączą siły 
w promocji szczepień.

Zapraszamy na Dni Otwarte 
Przeciw COVID-19. W ramach tego, 
w Plenerowych Punktach Szcze-
pień organizowanych podczas naj-
bliższych wydarzeń kulturalnych 
i sportowych w naszym regionie, 
jest możliwość zaszczepienia się 
szczepionkami:
• COMIRNATY firmy Pfizer – I lub 

II dawką
• JANSSEN firmy Johnson&John-

son, dawka jednorazowa.
• Harmonogram Plenerowych 

Punktów Szczepień:
• 04.09 w Narewce podczas Festy-

nu „Folklor i tożsamość pograni-
cza” w  godzinach 17.00- 19.00

• 05.09 – w Czyżach podczas Fe-
stynu Archeologicznego  w godzi-
nach 13.00 – 15.00

• 10.09 – w Makiecie PSS Społem, 
ul. Batorego w godzinach 15.00-
17.00

• 11.09 – w trakcie Pucharu Pol-
ski Nordic Walking w godzinach  
13.00- 15.00

W Plenerowych Punktach 

Szczepień będzie mogła zaszcze-
pić się każda dorosła osoba powy-
żej 12 roku życia, bez konieczności 
wcześniejszego rejestrowania i za-
pisów.  Pacjenci w wieku 12-16 lat 
powinni zgłosić się z opiekunem. 

Nie uczestniczyliście w wy-
darzeniach? Zapraszamy do kon-
taktu ze stacjonarnymi punktami 
szczepień, zorganizowanych przez 
hajnowskich szpital i mieszczących 
się w Gminnych Ośrodkach Zdrowia 
oraz Przychodniach Rejonowych Nr 
1 i 2 w Hajnówce, gdzie telefonicz-
nie można zarejestrować termin 
szczepienia.  Do zapisu wystarczy 
numer PESEL oraz numer telefonu 
kontaktowego. Jeśli podasz numer 
telefonu komórkowego otrzymasz 
SMS z potwierdzeniem umówienia 
wizyty na szczepienie.

Rejestracja do szczepienia 
przeciwko COVID-19 możliwa 
jest poprzez:

Rejestrację telefoniczną bez-
pośrednio do Szpitala w Hajnówce  
POD NUMEREM tel. 790 269 000/ 
tel. 85 6829183
• Przychodnia Rejonowa Nr 1: od 

poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 – 18.00, Hajnówka, ul. Pił-
sudskiego 10,

   tel. 85 682 90 06 (rejestracja)
• Przychodnia Rejonowa Nr 2 

(mieszcząca się w budynku  szpi-
tala): od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 15.35, Hajnówka, 
ul. Doc. Adama Dowgirda 9, tel. 
85 682 91 73 (rejestracja)

• Punkt szczepień przeciwko Co-
vid-19 w szpitalu zlokalizowany 
jest w głównym budynku szpitala, 
prosimy kierować się do wejścia 
głównego od strony parkingu.

Dlaczego warto się zaszcze-
pić? Bo szczepionki chronią przed 
ciężkim przebiegiem choroby i są 
wysoce skuteczne w zapobieganiu 
hospitalizacji i śmierci, powodowa-
nymi także przez nowo powsta-
jące mutacje. Zasady działania 
dostępnych szczepionek zostały 
nakreślone w materiałach promo-
cyjnych, przygotowanych przez lek. 
Joannę Ciełuszecką z SP ZOZ. Ulot-
ki są dostępne na stronie Powiatu 
Hajnowskiego: https://samorzad.
gov.pl/web/powiat-hajnowski oraz 
szpitala: http://spzoz.hajnowka.
pl/. To źródło rzetelnej wiedzy nt. 
szczepień oraz danych kontakto-
wych do stacjonarnych punktów 
szczepień. Zadbaj o siebie i innych -  
zaszczep się!    Katarzyna Miszczuk

Zaszczep się przeciwko COVID -19! 
Cd. str. 8
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GMINA NAREWKA

To była praw-
dziwie rowerowa niedziela w Na-
rewce! Ponad 300 - mniej lub bar-
dziej zapalonych fanów jazdy na 
rowerze z całej Polski - zjechało tu 
wczoraj (8 sierpnia) na wyścigi ko-
larskie po puszczy. Od samego rana 

Narewka wprost tętniła życiem, 
a na niemal każdym jej rogu można 
było trafić na właścicieli jednośla-
dów w kolorowych strojach sporto-
wych oraz kaskach ochronnych na 
głowach. Przybyłym tutaj zawodni-
kom - oprócz dobrej formy i nastro-
jów, a także sprzyjającej pogody - 
towarzyszyli rozentuzjazmowani 
kibice, licznie gromadzący się przy 
barierkach na startach i od samego 
początku gorąco zagrzewający do 
sportowej rywalizacji w ramach od-
bywającego się w Narewce już po 
raz jedenasty popularnego wyda-
rzenia sportowego pn. MARATONY 
KRESOWE „W krainie żubra”!

Wyścigi zainaugurowali naj-
młodsi: na dystansach MIKRO 
(3-6 lat) i MINI (7-12 lat) oraz na 
15-kilometrowym FIT dla kategorii 
wiekowej 13+. Przed południem 
wystartowali zaś maratończy-
cy oraz półmaratończycy, którzy 
w ramach przygotowanej trasy na 
swoich „dwóch kółkach” pokonali 
kolejno 64 i 34 kilometry. W gronie 
rowerzystów nie mogło zabraknąć 
także aktywnych pań z klubu SE-

NIOR + z Lewkowa, które kondycję 
do startu w maratonach wypraco-
wały podczas wielu wcześniejszych 
eskapad rowerowych po gminie 
Narewka.

Strudzeni wyścigiem mara-
tończycy po przebyciu tras ozna-

Narewka Maratony kresowe
spływ kajakowy płynącym nieopo-
dal puszczańskim szlakiem wod-
nym - rzeką Narewką. Oczekiwanie 

na przyjazdy kolejnych uczestników 
umilały piosenki „puszczane” ze 
sceny, w gronie których dominowa-
ły te na wschodnią, swojską nutkę…

Zwieńczeniem zawodów była 

uroczysta dekoracja zawodników 
tuż przed sceną amfiteatru, a prze-
wodniczyli jej współorganizatorzy 
przedsięwzięcia: Mirosław Barej 
(Maratony Kresowe MTB) oraz 

Wójt Gminy Narewka – Jarosław 
Gołubowski.

Co prawda nie doszły nas 
słuchy, jakoby na trasie wyścigu 
udało się komuś spotkać żubra, za 
to z jego około 3-metrową rzeźbą 
w drzewie, ulokowaną tuż przy na-
rewkowskim amfiteatrze, chętnie 
fotografowało się wielu uczest-
ników wydarzenia. Być może ko-
lejnym razem będą mieć więcej 
szczęścia? Przekonamy się o tym 
dokładnie za rok! A zatem – do zo-
baczenia!                      

(tekst i foto 
– Urząd Gminy Narewka)

czonych odpowiednim kolorem strzałek zjeżdżali do 
amfiteatru nad rzeką Narewka, gdzie czekały na nich 
regionalne przysmaki: kiszka ziemniaczana z kiełbaską 
oraz kiszony ogórek. Po regenerującym posiłku jedni 
udawali się na odpoczynek w stronę miejscowej plaży 
i placu zabaw, inni na poszukiwanie „skarbów” i cie-
kawostek wśród rozlokowanych wokół stoisk promo-
cyjnych, a byli również tacy, którzy decydowali się na 

Znacznej poprawie ulegną warunki pra-
cy strażaków ochotników z Hornowa w gminie 
Dziadkowice. W niedzielę 22 sierpnia otrzymali 
oni nowy wóz bojowy marki Iveco. Lekki po-
jazd  ratowniczo-gaśniczy zakupiono w ramach 
programu transgranicznego Polska – Białoruś 

– Ukraina.
Jest przystosowany do jazdy w ciężkim 

terenie i posiada zbiornik o pojemności 1000 
litrów, którego nie posiadał będący w dyspozycji 
jednostki sfatygowany Żuk.

Koszt zakupu pojazdy wyniósł 550 tys. zł. 
290 tys. pochodzi ze środków unijnych a pozo-
stała część z budżetu gminy.

Wydarzenie rozpoczęła msza w kościele 
parafialnym w Osmoli. Dalsza część odbyła się 

Nowy wóz strażacki
przy remizie. Po wyświęceniu pojazdu naczelnik 
OSP w Hornowie Piotr Glinko otrzymał kluczy-
ki i dowód rejestracyjny z rąk przedstawicieli 
samorządu.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Ka-
lina z Żurobic, który opracował specjalny utwór 
na cześć strażaków z Hornowa., a w przygoto-
wanie imprezy zaangażowane było miejscowe 
Koło Gospodyń Wiejskich.

Pierwsze wzmianki o wsi  pochodzą 
z 1443 roku. Jej założycielami byli rycerze zwa-
ni Hornami pochodzący z okolic Brześcia Litew-
skiego; istniała tam wioska o tej samej nazwie. 
Był to średnio zamożny ród, do którego należały 
także wsie Wałki, Lubiejki i Choroszczewo. Po 
nich właścicielami Hornowa zostali Suchodolscy, 
a w XVII wieku rodzina Kąckich z Kąt k/Dziad-
kowic. Kolejni właściciele to rodziny Brodeckich 
i w końcu XVIII w. rodziny Dersevillów. W pierw-
szej połowie XIX w. majątek został podzielony 
między drobna szlachtę. Warto wspomnieć, ze 
w okolicach rozegrała się jedna z bitew Powsta-
nia Styczniowego. Wg. pierwszego spisu po-
wszechnego w 1921 r. Hornowo liczyło 81 do-
mów zamieszkałych przez 489 osób, w tym 64 
prawosławnych i 17 Żydów.                       (cec)

Hornowo
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Przysłowia  ludowe  na  wrzesień

Jeśli  wrzesień  z  pogodą  zaczyna, pogoda zwykle  przez  miesiąc  trzyma.                                           
Szron  wrześniowy  i  pajęczyny  po  ziemi,  są  snadź  znakiem  tęgiej  zimy.
Święta  Regina   mgły  rozpina.
W  dzień  świętej  Reginy  wabią  chłopaków   dziewczyny.
Gdy  grzyby  wielkie  korzenia  mają,  wielką  zimę  zapowiadają.
Na  Podwyższenie  Świętego  Krzyża   jesień  się  przybliża.
Kiedy  Irena  z  mrozem  przybywa,  babie  lato  krótkie  bywa.
Joachima  boską  mocą  dzionek  już  się  równa  z  nocą.
Gdy  na  Michała  obrodzą  żołędzie,  dużo  śniegów  w  zimie  będzie.
Wiele  ostu  we  wrzesień  wróży  pogodną  jesień.

 Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

dr n. med.Krzysztof Rogowski

specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 

ul. Fabryczna 27

tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego

- andropauza

- zaburzenia erekcji

- USG, uroflowmetria

Wtorek:
Bielsk Podlaski, 

ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

UROgowscy

gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38

rejestracja, tel: 668 555 707

Dr n. med. Krzysztof Rogowski 
Specjalista urolog 

- schorzenia układu moczowego 
- andropauza 
- zaburzenia erekcji 
- USG, uroflowmetria 

Poniedziałek: 
Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED" 
Białystok, ul. Ogrodowa 19

Tel. 85 732 75 15 

Wtorek: 
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31 
tel. 85 730 71 38 

ZOZ MSWiA  Białystok, ul. Fabryczna 27 
Tel. kom. 602 351 808 

dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 
ul. Fabryczna 27

tel : 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza

- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria

wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31

tel: 85 730 71 38

UROgowscy
gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38
rejestracja, tel: 668 555 707

-�diagnostyka�i�leczenie�
���chorób�narządu�ruchu

-�badanie�USG�stawów

-�kwalifikacja�
���do�zabiegów
���operacyjnych

Prywatny�Gabinet�
Ortopedyczny�

Siemiatycze,�ul.�11�Listopada�45
termin�przyjęć�-�piątki

dr�n.med.�Mariusz�Tomaszuk

rejestracja��tel.�882�710�395
www.mariusztomaszuk.pl

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

Hajnówka,�ul.�Zielona�5
termin�przyjęć�-�poniedziałki

Szybszy rozwój południowo-wschodniej części regionu 
dzięki pomocy ekspertów

opracowanie strategii dla czwar-
tego już zawiązanego w regionie 
partnerstwa (Partnerstwa Południo-
wo-Wschodniego Podlasia).

- Chciałbym zaznaczyć, że 
wszystkie samorządy z tego obszaru, 
oprócz powiatów, są już od wielu lat 
skupione w Związku Gmin Regionu 
Puszczy Białowieskiej - współpraca 
trwa już od co najmniej11 lat. To 
partnerstwo jest najstarszym, funk-
cjonującym w naszym województwie 

– mówił Stanisław Derehajło.
- Dlatego naturalne dla nas 

było to, że zdecydowaliśmy o wspar-
ciu powstałego Partnerstwa Po-
łudniowo – Wschodniego Podlasia 
w realizowaniu wspólnej strategii 
terytorialnej. Te trzy powiaty, które 
państwo reprezentujecie, ten cały 
obszar jest nie tylko spójny kultu-
rowo i turystycznie, jest również 
spójny przyrodniczo - mamy cenne 
przyrodniczo obszary - Dolinę Bugu, 
Puszczę Białowieską. Zależy nam 
również, aby mogły się tam dalej 
prężnie rozwijać duże firmy takie jak 
Pronar, Polser, Suempol czy Unibep, 

ale też mniejsze firmy - wszystko po 
to, aby zapewnić miejsca pracy, jak 
również bardzo tu potrzebnych wy-
kwalifikowanych pracowników. Więc 
przed nami wiele wspólnych wyzwań, 
które powodują, że ta strategia jest 
niezwykle ważna dla naszego regio-
nu – przekonywał wicemarszałek.

Partnerstwo to obejmuje: 
Powiat Hajnowski, Gminę Miejską 
Hajnówka, Gminę Hajnówka, Gminę 
Kleszcze, Gminę Białowieża, Gminę 
Dubicze Cerkiewne, Gminę Czyże, 
Gminę Czeremcha, Gminę Narew, 
Gminę Narewka, Gminę Michałowo, 
Gminę Gródek, Powiat Bielski, Gminę 
Bielsk Podlaski, Gminę Brańsk, Mia-
sto Bielsk Podlaski, Miasto Brańsk, 
Gminę Boćki, Gmina Orla, Gminę Wy-
szki, Gmina Rudka, Gminę Drohiczyn, 
Gminę Perlejewo, Powiat Siemiatycki, 
Miasto Siemiatycze, Gminę Siemia-
tycze, Gminę Mielnik, Gminę Nurzec-

-Stacja, Gminę Dziadkowice, Gminę 
Milejczyce, Gminę Grodzisk.

- To ostatnie partnerstwo, któ-
re dotyczy południowo – wschodniej 
części regionu, obejmuje największy 
obszar wśród zawiązanych w re-

gionie partnerstw. Dlatego bardzo 
się cieszymy, że całe województwo 
będzie objęte teraz strategią teryto-
rialną, to bardzo dobrze wróży dla 
rozwoju całego naszego regionu – 
podkreślał Marek Olbryś.

Samorządom będzie dora-
dzać firma PCG Polska Sp. z o.o. 
z Łodzi.  Specjalizuje się ona przede 
wszystkim zarządzaniem projektami 
i wspieraniem realizacji działań in-
stytucji sektora publicznego. Global-
ny charakter firmy zapewni dostęp 
do wiedzy i doświadczeń międzyna-
rodowych grup ekspertów.

Po uroczystym podpisaniu 
umowy odbyło się pierwsze spotka-
nie warsztatowe z przedstawicielami 
zrzeszonych w partnerstwie gmin 
i powiatów.

Prace administracyjne w spra-
wie przygotowania strategii tery-
torialnej Partnerstwa Południowo 

– Wschodniego Podlasia we współ-
pracy z Urzędem Marszałkowskim 
(koordynator projektu) będzie pro-
wadził Wydział Promocji i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Edyta Chodakowska- Kieżel -UMWP

Cd. ze str. 1
W dniach 13 – 18 września odbędzie się  40. Jubileuszowy Między-

narodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Na przesłuchaniach 
konkursowych zaprezentuje się ponad 20 chórów z Polski i z zagranicy m.in. 
z Białegostoku, Warszawy, Łodzi, Płocka, Ukrainy, Serbii, Rosji.

Ramowy program imprezy:

Koncert Inauguracyjny, 13 września 2021 r. (poniedziałek), 
godz. 18.00, Sobór Świętej Trójcy

Wystąpi Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego – Warszawa 
(Polska)

I Dzień Przesłuchań Konkursowych, 16 września 2021 r. (czwartek), 
godz. 16.00, Sobór Św. Trójcy
II Dzień Przesłuchań Konkursowych, 17 września 2021 r. (piątek), 
godz. 16.00, Sobór Św. Trójcy
Koncert Galowy w Hajnówce, Sobór Św. Trójcy, 18 września 2021 r. 
(sobota), godz. 15.00
Koncert Galowy w Białymstoku, Cerkiew Hagia Sophia, 18 września 
2021 r. (sobota), godz. 19.00
Festiwalowi towarzyszyć będą w dniach 17 – 19 września koncerty, w tym 
koncert plenerowy „Uczta Folklorystyczna” w Ośrodku Edukacji Leśnej 
w Białowieży 17.09.2021r. Godz. 20.30 oraz  

Wystawy:
1. Wystawa fotograficzna poświęcona jubileuszowi Międzynarodowego 
Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
2. Wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Orthnet „Prawosławie w obiek-
tywie”
3. Wystawa ikonograficzna „Św. Mikołaj Cudotwórca”.

Jubileuszowe Dni Muzyki Cerkiewnej
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ZAPRASZAMY

wszystkich uczniów 
i ich rodziców

do księgarni 
w Bielsku Podlaskim 

przy ul. Mickiewicza 124 
tel. 85 833 22 33

OFERUJEMY 
w NAJLEPSZYCH 

CENACH

- książki 
- podręczniki  

- artykuły 
szkolne

PARTNER: DOFINANSOWANO Z:

PATRONAT MEDIALNY: SPONSORZY:

Dofinansowano ze środków  
Ministra Kultury, Dziedzictwa  
Narodowego i Sportu, pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury  
w ramach programu „Muzyka”

Festiwal jest organizowany  
z błogosławieństwa Jego Eminencji  

Wielce Błogosławionego SAWY  
Metropolity Warszawskiego 

i całej Polski

Patronat Honorowy  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

Andrzeja Dudy

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie  
Miłośnicy  

Muzyki 
Cerkiewnej

Parafia Prawosławna 
Św.Trójcy  

w Hajnówce

Hajnowski  
Dom Kultury

Gminy Powiatu  
Hajnowskiego,  

Bielskiego  
i Białostockiego

Podlaski Oddział Stowa-
rzyszenia Współpracy Polska-

-Wschód wspólnie z Uniwersyte-
tem w Białymstoku, Ligą Kobiet 
Polskich i Podlaskim Instytutem 
Kultury organizują 9 października 
br. eliminacje regionalne VIII Mię-
dzynarodowego Festiwalu Piosenki 

Festiwal Piosenki „Anna German”
„Anna German”. Festiwal jest orga-
nizowany w dwóch kategoriach.

Kategoria konkursowa jest 
adresowana do osób w wieku 18 – 
28 lat zamieszkujących wojewódz-
two podlaskie.

Kategoria pozakonkursowa 
skierowana jest do osób niespełnia-

jących kryteriów podanych wyżej.
Termin zgłaszania udziału 

w eliminacjach upływa 15 września 
br. Kontakt z organizatorami: e-ma-
il: annagermanfestiwal@gmail.com, 
swpw.bialystok@wp.pl; tel 660 290 
633, 505 171 688.

(sok)

Perlejewo Lotto Poland Bike

kierujemy do Wojewody Podlaskie-
go za objęcie wydarzenia patrona-
tem honorowym oraz do Marszał-
ka Województwa Podlaskiego za 
wsparcie finansowe i patronat ho-
norowy. Szczególne podziękowania 
kierujemy również do patronów me-

dialnych i sponsorów, którzy zaanga-
żowali się w organizację i promocję   
Lotto Poland Bike Marathon 2021 
w Perlejewie.

Materiał UG w Perlejewie
Więcej na www.polandbike.pl i www.
facebook.com/Poland.Bike.Marathon

Cd. ze str. 5


