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Motto dnia:
Trzeba powoli przywracać prawdziwą historię 

i skomplikowane polskie losy
Ludwik Stomma 

Spośród licznych atrakcji 
przygotowanych na tegorocznym 
pikniku dożynkowym dużym zain-
teresowaniem cieszyły się stoiska 
z tradycyjnym jadłem. Członkinie 

z kół gospodyń wiejskich i stowa-
rzyszeń z gminy Wyszki podbiły 
podniebienia mieszkańców i licz-
nie przybyłych gości wyjątkowymi 

Smacznie i na bogato
Wyszki

daniami mięsnymi, cukierniczymi, 
warzywnymi...Nie zabrakło też ory-
ginalnych nalewek. A wszystko – ku 
uciesze degustatorów – można było 
konsumować do woli i nieodpłatnie.

Nasza redakcja miała przy-
jemność skorzystać z gościnności 
pań ze wsi Wyszki, których stoisko 
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Gminny Ośrodek Kultury 
w Czyżach od 30 lipca br. realizuje 
projekt pn. „Bliskie Spotkania z Folk-
lorem Podlasia” w ramach Progra-
mu Kultura – Interwencje 2018 – II 
nabór, ze środków finansowych Na-
rodowego Centrum Kultury. 

Celem projektu jest zwróce-
nie uwagi na różnorodność folkloru 
Podlasia, dorobek i spuściznę kul-
turową pokoleń oraz wzmocnienie 
tożsamości i uczestnictwa w kultu-

Czyże
Bliskie spotkania z folklorem

rze na poziomie lokalnym. Prezen-
tacja wielokulturowości Podlasia 
i jego wkładu w kulturę ogólnona-
rodową będzie również okazją do 
zaakcentowania obchodów 100-le-
cia Odzyskania Niepodległości. 
Działania edukacyjne będą pole-
gały na organizacji 3 warsztatów 
muzyczno-folklorystycznych, któ-
rych uczestnikami będą 3 zespoły 
śpiewacze dorosłych i warsztatów 
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Niewidomy Aleksander Kos-
sakowski i jego przewodnik Za-
błudowianin - Krzysztof Wasilewski 
wygrali bieg na 1500m na Lekko-
atletycznych Mistrzostwach Europy 
Osób z Niepełnosprawnością w Ber-
linie. Gratulujemy.

foto http://www.parasportowcy.pl/

Zabłudowianin 
pomógł zdobyć 

złoty medal!

(foto ug. wyszki)

W sobotę 1 września 2018 
r. na placu przed Synagogą w Orli 
odbyła się jedna z największych 
i najatrakcyjniejszych imprez ple-
nerowych w gminie - Festyn Kultury 
Białoruskiej „Orlańskie Spotkania”. 
Na scenie, obok zespołów folk-
lorystycznych z gminy Orla oraz 
sąsiadujących gmin, swój dorobek 
artystyczny gościnnie zaprezento-
wały także zespoły z Białorusi: „KU-
PALINKA”, „BIEŁYJE ROSY”, „HULAJ 
KAZAK”.

Wśród imprez towarzyszących 
znalazły się m.in. stoiska z ręko-
dziełem ludowym, stoiska zaprzy-
jaźnionych gmin, kiermasz książek 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli, 

„Orlańskie Spotkania” 2018

stoisko informacyjne KRUS w Biel-
sku Podlaskim.

Nowością na tegorocznym 
festynie, był pokaz mody zorgani-

zowany przez Fundację FUTURUM 
w ramach projektu „ETNOkreacje” 
oraz warsztaty krawieckie. Podczas 
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foto ug orla
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24 miejscu oraz na I miejscu w woje-
wództwie podlaskim. 

 Posiedzenie zarządu ZPP było 
poświęcone przede wszystkim sytuacji 
szpitali powiatowych. Przedstawiciele 
ZPP oraz uczestniczący w posiedze-
niu delegaci Ogólnopolskiego Związku 

Pracodawców Szpitali Powiatowych 
zajęli wspólne stanowisko w tej spra-
wie, zwracając uwagę na stale po-
garszającą się sytuację kadrową i fi-
nansową szpitali. Stanowisko zostało 
przekazane Ministrowi Zdrowia oraz 
do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Powiat Bielski zarządza 631,0 
km dróg, z czego 29,400 km są to 
drogi miejskie (położone w granicach 
administracyjnych miasta Bielsk Pod-
laski i Brańsk) i 601,60 km to drogi 

pozamiejskie oraz 65 obiektów mo-
stowych. Drogi te są uzupełnieniem 
sieci dróg krajowych i wojewódzkich 
o znaczeniu ponadlokalnym i to głów-
nie one na co dzień są wykorzysty-
wane przez mieszkańców naszego 
powiatu, jako dojazd do miejsc pracy, 
zamieszkania, siedzib gmin i powiatu. 
W latach 2015-2018 zmodernizo-
wano ponad 60 km dróg, za łączną 
wartość 44,3 mln zł z czego ponad 
30 mln zł były to środki pozyskane 
z zewnątrz.   

Podstawowym problemem 
powiatowej sieci drogowej jest jej 
nienależyty stan techniczny, tzn. ist-
niejące parametry geometryczne 
dróg (szerokość, promienie łuków 
poziomych i pionowych), jak również 
sama konstrukcja – nośność dróg jest 
często niedostosowana do natężenia 

Stan dróg powiatowych w latach 2015-2018
obecnego ruchu. Niedostatecznie jest 
również rozwinięta infrastruktura dro-
gowa w postaci kanalizacji deszczo-
wej, chodnika, miejsc parkingowych 
itp. Z analizy stanu technicznego dróg 
wynika, że jeszcze ponad 200 km dróg 
wymaga przebudowy, a nieco ponad 
300 km remontów okresowych. Ogól-
ny koszt doprowadzenia naszej sieci 
drogowej do stanu zadowalającego 
wynosi ponad 300 mln zł.

Powiaty od początku swego 
powstania i przyjęcia tak dużej ilości 
dróg borykają się z brakiem środków 
finansowych na ich modernizację. 

Do dnia dzisiejszego praktycznie nie 
został wypracowany żaden skutecz-
ny system finansowania, utrzymania 
i budowy dróg lokalnych. Powiat biel-
ski rocznie ze środków własnych może 
przeznaczyć kwotę około 3-4 mln zł 
na budowę/przebudowę dróg. Jak 
można zauważyć, w takich warunkach 
finansowych nie jest możliwe dopro-
wadzenie do szybkiej poprawy stanu 
naszych dróg. Niemniej od początku 

istnienia powiatu udało się przebu-
dować ponad 250 km dróg, z czego 
w okresie ostatniej kadencji w latach 
2015-2018 ponad 60,6 km . Było to 
możliwe tylko dzięki bardzo dobrej 
współpracy i pomocy wszystkich sa-
morządów gmin naszego powiatu, 
jak również corocznemu zdobywaniu/

Remont ul. Mickiewicza 
w Bielsku Podlaskim

Wyremontowany most w miejscowości Holonki

Przebudowana droga powiatowa w m. Popławy

pozyskiwaniu środków ze źródeł ze-
wnętrznych z takich programów jak 
Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych, Rezerwa Budżetu Państwa, 
itp. Niestety od roku 2008 nie ma 
możliwości sięgania po środki unijne 
które obecnie kierowane są tylko na 
drogi krajowe i wojewódzkie.

Ze względu na wysokie koszty 
budowy dróg (szczególnie w ostat-
nich dwóch latach) władze powiatu 
starając się wykonać jak największą 
ilość prac drogowych własnymi siłami, 
przy pomocy jednostki powołanej do 
utrzymania dróg, tj. Powiatowego Za-

rządu Dróg. W chwili obecnej potencjał 
wykonawczy PZD niemal całkowicie 
wystarcza na wykonywanie robót 
związanych z całorocznym utrzy-
maniem dróg. Jednostka ta posiada 
sprzęt i pracowników stałych, dodat-
kowo corocznie zatrudnia od 10 do 15 
pracowników sezonowych w ramach 
robót publicznych. Tylko w ostatnich 
czterech latach pozwoliło to - oprócz 
wykonywania robót utrzymaniowych - 
na zrealizowanie dodatkowych zadań 
takich jak: w mieście Bielsk Podlaski 
– budowa ścieżki pieszo – rowerowej 
długości 2.8 km przy drodze powia-
towej Nr 1601B ulica Mickiewicza od 
skrzyżowania z ul. Kleeberga do mo-
stu przed m. Biała; przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1599B w m. Brańsk 
długości 1,343 km w kierunku Za-
łuskich; wykonanie ponad 6,571 km 
modernizacji dróg na terenie powia-
tu przy pomocy grysów i emulsji itp. 
Potwierdza to, że kierunek przyjęty 
i realizowany przez zarząd powiatu, 
polegający na wzmacnianie potencja-
łu wykonawczego PZD jest właściwy 
i przynosi konkretne efekty.

Ogółem w latach 2015 – 2018 
przebudowano 60,603 km dróg w tym 
3PU 6,571 km. Wartość całkowita zre-
alizowanych inwestycji wyniosła 44 
326 192,02 zł. Z budżetu powiatu 
wydatkowano kwotę 14 104 396,29 
zł, natomiast do realizacji zadań ze 
środków zewnętrznych pozyskano 30 
221 795,73 zł.                               pzd 

Podczas posiedzenia zarządu 
głównego Związku Powiatów Polskich 
w dniu 29 sierpnia br. starosta bielski 
Sławomir Jerzy Snarski odebrał z rąk 
prezesa Ludwika Węgrzyna wyróżnie-
nie za I miejsce w rankingu energii 
odnawialnej ZPP 2017. 

Jest to kolejne, po zajęciu IV 
miejsca w rankingu powiatów do 60 
tys. mieszkańców potwierdzenie na-
szej wyjątkowej pozycji w kraju. Warto 
przypomnieć, że również bielski szpi-
tal znajduje się w czołówce krajowej, 
w ostatnim rankingu lokując się na 

Lider rankingu energii odnawialnej 
ZPP 2017

Prezes zarządu głównego ZPP wręcza wyróżnienie staroście bielskiemu 
Sławomirowi J. Snarskiemu

Wojewódzki Urząd Pracy w Bia-
łymstoku we współpracy z Politech-
niką Białostocką organizuje kolejną 
edycję konkursu „Organizacja ucząca 
się 2018” w ramach promocji Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego.

Celem konkursu jest promo-
wanie pracodawców z wojewódz-
twa podlaskiego, którzy inwestują 
w rozwój kompetencji pracowników, 
są zorientowani na zarządzanie wie-

dzą i kompetencjami pracowników 
i wyróżniają się m.in. elastyczną 
strukturą organizacyjną, strategią 
personalną, kulturą organizacyjną 
stymulującą zachowania prorozwo-
jowe, realizujących działania mające 
na celu rozwój swoich pracowników.

Założeniem konkursu jest wy-
bór najlepszych pracodawców sto-
sujących zasady „organizacyjnego 

Konkurs dla pracodawców – 
„Organizacja ucząca się 2018”
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Sieć jest formą doskonalenia 
zawodowego, która umożliwia na-
uczycielom samokształcenie i ko-
operację. Ułatwia wymianę doświad-
czeń, tworzenie nowych rozwiązań 
oraz poszerzanie kompetencji. To 
działanie oparte na partnerstwie 
i wzajemności. Sieci współpracy 
i samokształcenia to międzysz-
kolne zespoły nauczycieli lub 
dyrektorów, którzy współpracują 
ze sobą w ramach wybranego 
zagadnienia.

W pracach jednej sieci 
uczestniczy ok. 20–25 nauczy-
cieli. Pracą każdej z nich kieruje 
koordynator – pracownik Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Bielsku Podlaskim. Uczestnicy 
sieci spotykają się około trzech 
razy w roku szkolnym na spotka-
niach konsultacyjnych. Ponadto 
mogą podejmować działania oraz 
wymieniać się doświadczeniami 
poprzez specjalnie stworzoną 
pocztę e-mail. Sieć pozwala za-
angażować wszystkich uczestni-
ków w proces uczenia się, gdyż 
owo uczenie odbywa się zespo-
łowo – z innymi i od innych. Zagad-
nienia poruszane na spotkaniach 
sieci wynikają z codziennej pracy 
edukacyjno-wychowawczej z dzieć-
mi, a propozycje tematów zbierane 
są na pierwszym spotkaniu w roku 
szkolnym.

Celem działania sieci jest 
m.in.: wymiana doświadczeń mię-
dzy uczestnikami; analiza przykła-
dów dobrych praktyk; poszerzenie 
kompetencji uczestników, tworzenie 
nowych rozwiązań na potrzeby szkół 

i nauczycieli uczestniczących w sieci; 
nawiązywanie kontaktów i współ-
praca między szkołami. Udział w sie-
ciach współpracy i samokształcenia 
jest dobrowolny a nauczyciele nie 
ponoszą kosztów związanych z do-
skonaleniem.

Od 2015 roku przy bielskiej 
Poradni działają trzy sieci współ-
pracy i samokształcenia:

Wszyscy jesteśmy załogą! 

Spotkanie nauczycieli na temat  
„Brudząc się poznaję świat –  

kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci”

Starosta bielski Sławomir Jerzy 
Snarski wziął udział w obywających 
się w dniu 8 września br. uroczysto-
ściach poświęconych 79. rocznicy bi-
twy pod Olszewem. Starosta skiero-
wał do uczestników wydarzenia swoje 
wystąpienie oraz złożył wiązankę pod 
pomnikiem upamiętniającym bitwę, 
oddając hołd żołnierzom walczącym 
w 1939 r. z niemieckim najeźdźcą. 

Uroczystości zostały zorganizo-
wane przez wójta gminy Brańsk oraz 
wójta gminy Wyszki. W ich programie 
znalazły się: msza św., piknik histo-
ryczny, wystawa sprzętu wojskowego 

79. rocznica bitwy pod Olszewem
(w tym historycznego z okresu 
II wojny światowej). Punktem 
kulminacyjnym stała się re-
konstrukcja bitwy z udziałem 
członków grup rekonstrukcyj-
nych oraz apel poległych.

13 września 1939 r. Su-
walska Brygada Kawalerii prze-
mieszczając się spod Zambro-
wa w kierunku na Białowieżę, 
pod wsią Olszewo zaskoczyła 
niemiecki oddział pancerno-
-motorowy ze składu 3 dywi-
zji pancernej. Około godziny 
21.00 wywiązała się gwałtow-
na walka. Polscy kawalerzyści 
mimo silnego ostrzału doszli 
do miejsca zaparkowania czoł-
gów i samochodów pancernych, 

gdzie powstrzymał ich silny ogień nie-
przyjaciela. Nie udały się próby obej-
ścia pozycji niemieckich, a Niemcom 
wkrótce nadeszły posiłki. W tej sytu-
acji dowódca brygady gen. Podhor-
ski wydał rozkaz odwrotu. Straty po 
obu stronach były znaczne. Niemcy 
stracili kilkanaście wozów bojowych 
oraz zabitych około 100 żołnierzy. Po 
stronie polskiej poległo 70 żołnierzy 
i oficerów, a około 100 zostało ran-
nych. Utracono również 3 działa.

Za poniesione straty Niemcy 
zemścili się mordując część miesz-
kańców wsi Olszewo oraz wziętych 
do niewoli trzech ułanów.

Fot. Gminny Ośrodek Upowszechniania 
Kultury im Anny Dernowskiej w Kalnicy.

pd 
Przemówienie starosty  

Sławomira J. Snarskiego

Składanie wiązanek pod pomnikiem bitwy

Odpowiadając na potrzeby za-
równo osób bezrobotnych, jak i lokal-
nych pracodawców Powiatowy Urząd 
Pracy w Bielsku Podlaskim systema-
tycznie pozyskuje dodatkowe środki 
na aktywizację różnych grup spo-
łecznych. W czerwcu bieżącego roku 
urząd pracy uzyskał ponad 275 tysię-
cy złotych na aktywizację zawodo-
wą bezrobotnych z terenów wiej-
skich. W ramach otrzymanej kwoty 
przewidziano takie formy pomocy jak: 
dotacje na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej, staże, 
prace interwencyjne, roboty pu-
bliczne, doposażenia- wyposaże-

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB  
Z TERENÓW WIEJSKICH

nia stanowisk pracy oraz bony na 
zasiedlenie. 

Ze wsparcia mogły skorzystać 
osoby bezrobotne zamieszkujące te-
reny wiejskie Powiatu Bielskiego oraz 
pracodawcy zainteresowani zatrud-
nieniem osób mieszkających na wsi. 
O tym, że inicjatywa stanowiła odpo-
wiedź na realne potrzeby lokalnego 
rynku pracy świadczy fakt, iż zapro-
ponowane formy aktywizacji cieszą 
się dużą popularnością i większość 
pozyskanych środków została już za-
gospodarowana. Wszystkim osobom, 
które skorzystały ze wsparcia- życzy-
my trwałej aktywności zawodowej.

W Powiecie Bielskim braku-
je kandydatów do pracy o odpowied-
nich kwalifikacjach. Coraz częściej 
problemem jest także znalezienie 
osób do pracy fizycznej. Jest to ten-
dencja ogólnokrajowa. W związku 
z powyższym pracodawcy chętnie się-
gają po wsparcie z zagranicy. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami  polskie 
firmy mogą zatrudniać obywateli sze-
ściu państw, czyli:  Republiki Armenii, 
Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, 
Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukra-
iny. Od stycznia 2018r. także cudzo-
ziemców z państw trzecich. 

Powiatowy Urząd Pracy w Biel-
sku Podlaskim ściśle współpracuje 
ze służbami granicznymi, Państwo-
wą Inspekcją Pracy oraz Podlaskim 
Urzędem Wojewódzkim w Białym-
stoku w zakresie zatrudniania cudzo-

ziemców. Przyjmuje i ewidencjonuje 
oświadczenia o powierzeniu wyko-
nywania pracy oraz wydaje decyzje 
o zezwoleniu na pracę sezonową. 
Widoczny jest systematyczny wzrost 
liczby zatrudnianych osób spoza na-
szego kraju. W bieżącym roku (do 31 
lipca 2018r.) do Powiatowego Urzędu 
Pracy w Bielsku Podlaskim wpłynęło  
337 oświadczeń o powierzeniu wyko-
nywania pracy cudzoziemcowi oraz 
10 wniosków o wydanie zezwolenia 
na pracę sezonową. 

Szczegółowe informacje doty-
czące zatrudnienia obcokrajowców 
można znaleźć na stronie interne-
towej urzędu pracy: http://bielskpod-
laski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-
-i-przedsiebiorcow/zatrudnianie-cu-
dzoziemcow oraz w siedzibie urzędu 
w pokoju 304 (godz. 7.30-15.30).

 

CUDZOZIEMCY ZATRUDNIANI  
W POWIECIE BIELSKIM

1) Sieć Współpracy i Samo-
kształcenia „Wspomaganie rozwoju 
dziecka młodszego”. Koordynatora-
mi sieci są Alicja Malinowska-Smo-
tek oraz Katarzyna Szpakowska. 

2) Sieć Specjalistów – Logope-
dów Szkolnych – koordynatorzy Ma-

ria Marciniak-Kraśko oraz Bożena 
Konobrocka.

3) Sieć Specjalistów – Pe-
dagogów i Psychologów Szkol-
nych – doskonalenie koordynują 
Helena Kondrusik-Kołos oraz 
Irena Folwarska.

Sieci współpracy i samo-
kształcenia to nowa forma do-
skonalenia, w której cyklicznie 
uczestniczy ponad 100 nauczy-
cieli. Prowadzone badania ewa-
luacyjne wskazują na zgodność 
poruszanej tematyki doskonale-
nia z oczekiwaniami uczestników 
oraz na potrzebę kontynuacji tej 
działalności. Materiały wypraco-
wane na spotkaniach sieci współ-
pracy dostępne są na stronie 
internetowej Poradni www.ppp-
-bielsk.pl.

Katarzyna Szpakowska, pedagog, 
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim

Konkurs dla pracodawców – „Organizacja ucząca się 2018”

uczenia się”, a przez to zachęcenie 
innych pracodawców do inwestycji 
w rozwój ich pracowników i firmy.

Zwycięzcy konkursu otrzymają: 
statuetkę oraz prawo posługiwania 
się tytułem „Organizacji uczącej się 

2018”.  Ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród zwycięzcom konkursu 
odbędzie się podczas uroczystej Gali 
w I kwartale 2019 roku.

Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest dostarczenie do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Bia-

łymstoku poprawnie wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego. For-
mularze zgłoszeniowe pracodaw-
ców będą przyjmowane w terminie 
03.09.2018 r. – 31.10.2018 r.

Informacje na temat konkur-
su, regulamin oraz formularz pod 

adresem http://wupbialystok.praca.
gov.pl/441

Dodatkowe informacje na 
temat konkursu można uzyskać 
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy  
w Białymstoku pod numerem telefo-
nu 85 74 97 237.

Cd. ze str. 2

Sieci współpracy i samokształcenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim
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najlepszą nalewkę przeprowadzony 
w trakcie trwania festynu. Cieka-
wość uczestników imprezy dotyczą-
cą przeszłej i obecnej roli myśliwych 
zaspokoiły zorganizowane wystawy 

(trofeów, fotografii) i pogadanki wy-
głoszone przez praktyków. Szczególną 
popularnością cieszyli się sokolnicy.

Ważną, jeżeli nie najważniejszą 

GMINA HAJNÓWKA

W związku z dużym zaintere-
sowaniem realizacją polityki zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
- informujemy, iż ostatnie dni lata za-
mierzamy wykorzystać na realizację 
długo wyczekiwanych inwestycji dro-
gowych w Dubinach przy ul. Łąkowej 
i Torowej oraz rozbudowy infrastruk-
tury rekreacyjnej w Puciskach i Sta-
rym Berezowie. W chwili gdy pisane 
są niniejsze słowa, Gmina Hajnówka 
prowadzi procedurę wyboru Wyko-
nawców. Poniżej odnajdą Państwo 
wybór najbardziej oczekiwanych ze 
strony mieszkańców:

1) Przebudowa odcinków 
dróg w Dubinach wraz z budową 
sieci kanalizacyjnej

W ramach przedsięwzięcia pla-
nowana jest etapowa przebudowa 
kolejnych odcinków dróg w Dubinach. 
Polegać ona będzie na wykonaniu na-
wierzchni jezdni z betonu asfaltowego 
na podbudowie z kruszywa łamanego, 
warstwie mrozochronnej i warstwie 
ulepszonego podłoża. Natomiast na 
ul. Torowej i ul. Cegielnianej planowa-
ny jest również do wykonania  odci-
nek kanalizacji sanitarnej o długości 
163 mb. wraz z przyłączami, a także 
przebudowa skrzyżowania. Kosztory-
sowa wartość wykonania przebudowy 

dróg w Dubinach wynosi łącznie ok. 
7 515 000zł. W związku z tym ko-
nieczna jest etapowa ich przebudowa 
ze względu na konieczność pozyska-
nia środków zewnętrznych przy po-
siadanych własnych oraz zaoszczę-
dzonych środkach finansowych gminy. 

2) Przebudowa drogi gmin-
nej Nr 108574B stanowiącej ul. 
Łąkowa w Dubinach (od drogi po-
wiatowej Dubiny – Postołowo do 
rzeki Leśnej Prawej. 

W ramach etapu przebudowy 
drogi Łąkowej wykonany zostanie 
w istniejącym pasie drogowym od-
cinek o długości 359 mb. Przebu-
dowa polegać będzie na wykonaniu 
nawierzchni jezdni z kostki brukowej 

na podsypce cementowo – piaskowej, 
na podbudowie z kruszywa łamanego, 
warstwie mrozochronnej i warstwie 
ulepszonego podłoża. Włączenie do 
drogi powiatowej zostanie wykonane 
z nawierzchni z betonu asfaltowego. 
Kwota wykonania przebudowy drogi 
to ok. 500 000,-zł.

3) Rozwój infrastruktury Re-
kreacyjnej w Puciskach i Starym 
Berezowie

Zgodnie z wolą sołectw Puciska 
i Stare Berezowo wyrażoną w formie 
uchwały na ostatnich zebraniach 

wiejskich Gmina Hajnówka z powo-
dzeniem ubiegała się o dofinansowa-
nie w ramach Programu odnowy wsi 
województwa podlaskiego na realiza-
cję przez gminy zadań istotnych dla 
sołectw z terenu województwa. Po-
zyskane środki finansowe, uzupełnio-
ne o wkład własny posłużą na zakup 
i montaż dwóch zewnętrznych stacji 

siłowni rekreacyjnych w wyżej wymie-
nionych sołectwach. W ten sposób do 
grona miejscowości już wyposażonych 
w zewnętrzne siłownie – Mochnatego, 
Nowoberezowa i Dubin dołączą dwie 
kolejne.

Utworzenie miejsca rekre-
acyjnego poprzez zagospodarowa-
nie terenu do funkcji placu zabaw 
i zewnętrznej siłowni rekreacyjnej 
wraz z miejscem obsługi rowerzy-
stów w Mochnatem.

Mochnate o tej porze roku urze-
ka kwitnącymi owocami jarzębiny 
– której bujnymi koronami może po-
szczycić się prawie każde gospodar-
stwo. Od lipca w miejscowości przybył 
nowy powód do dumy, a jest nim zago-
spodarowanie terenu po byłej Szkole 
Podstawowej.

„Naszym zamysłem – mówi nam 
Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smok-
tunowicz – było pogodzenie potrzeb 
rekreacyjnych mieszkańców z poten-

cjałem turystycznym sołectwa.”
Faktycznie – w sąsiedztwie 

miejscowości przebiega słynny podla-
ski szlak „Drzewo i Sakrum”, którego 
najbliższy punkt znajduje się w położo-
nym za miedzą Starym Korninie – sły-
nącym z cudów sanktuarium Św. Anny.

Dzięki staraniom tutejszego sa-
morządu i dofinansowaniu pozyska-

nemu w ramach wdrażania formuły 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność, gmina zdołała pogodzić 
obie potrzeby. W Mochnatem do użyt-
ku mieszkańców i turystów oddano:

- rekreacyjną siłownię zewnętrz-
ną złożoną z 8 stanowisk – na których 
można zadbać o prawie każdą partię 
mięśni,

- plac zabaw złożony z urządze-
nia wielofunkcyjnego i huśtawek,

Sygnowanie umowy na rzecz realizacji zadania  
w ramach Programu Odnowy Wsi Podlaskiej.

Plany i zamierzenia na wrzesień 2018 r.
oraz
- obiekty małej architektury 

w postaci ławeczek, wiaty oraz stojaka 
rowerowego.

„Cieszę się, że nasze oczekiwa-
nia spotkały się ze zrozumieniem Pani 
Wójt i możliwościami gminy” – mówi 
nam Mikołaj Golonko, radny sołectwa 
Mochnate i jeden z pomysłodawców 
aranżacji przestrzeni i orędownik pro-
jektu.

Jego wypowiedź uzupełnia Mi-
chał Golonko sołtys wsi Mochnate, 
a prywatnie ojciec dwójki maluchów – 
„Super, że się udało. Do prac na rzecz 
utworzenia MOR przystąpiliśmy razem 
z Mikołajem jeszcze w 2016 r. – oczy-
wiście z zaproszenia Pani Wójt – teraz 
wespół będziemy dbać o to, aby miej-
sce żyło i rozwijało się”.

Całkowita wartość inwestycji 

wyniosła 73 985,90 zł, a jej realizacja 
była możliwa dzięki środkom przyzna-
nym przez Lokalną Grupę Działania 
„Puszcza Białowieska” w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014 – 2020.

Mochnate żegnamy zostawiając 
za sobą śmiech dzieci i gwar rozmów 
początkujących kulturystów. Coś nam 
mówi, że wrócimy tu niebawem – na 
dwóch kółkach.

II Piknik Myśliwski w Lipinach 
miał miejsce 4 sierpnia 2018 r. Do-
pisała pogoda, frekwencja i etuzjazm 
uczestników. Organizatorzy w osobach 
Lucyny Smoktunowicz – Wójt Gminy 
Hajnówka, Andrzej Łukasiewicz – 
Łowczy Nadleśnictwa Hajnówka oraz 
Alicja Milewska – prezes Podlaskiego 
Klubu Dian przygotowali dla przy-
byłych mieszkańców regionu moc 
atrakcji.

Podobnie jak w roku ubiegłym 
piknik koncentrował się wokół wystę-
pów artystycznych, ale nie zabrakło 
też akcentów edukacyjnych, gastro-
nomicznych i harytatywnych. Uczest-
nicy eventu zapoznali się z tradycją 
sporządzania nalewek (jak się okazuje 
głęboko osadzonej w historii Polski) 
oraz łowiectwa. Głodni doznań sma-
kowych swą ciekawość zaspokajali 
podczas degustacji pieczonego dzika 
oraz bigosu myśliwskiego ufundowa-
nych przez Łowczego i Zarząd Okrę-
gowy PZŁ w Białymstoku. Myśliwskie 
jadło cieszyło się bardzo dużą popu-
larnością, podobnie jak i konkurs na 

II Piknik Myśliwski w Lipinach
częścią tegorocznego pikniku była au-
kcja charytatywna „Myśliwi dzieciom” 
dochód z której został przekazany na 
rzecz Oddziału Dziecięcego Szpitala 
w Hajnówce.
Część artystyczną uświetniły wy-
stępy:
• Chór Leśników Puszczy Białowie-

skiej
• Zespół Ludowy „Przepiórka”
• Studio Piosenki Estradowej i ta-

niec nowoczesny z Hajnowskiego 
Domu Kultury,

Kulminacją części artystycznej 
był długo wyczekiwany przez społecz-
ność Lipin występ Janusza Laskow-
skiego, który w ponad 2 godzinnym 
programie zaprezentował utwory zna-
ne i porywające publiczność do tańca.

Podziękowania składamy na 
ręce Hajnowskiego Domu Kultury za 
użyczenie sztalug do organizacji wy-
stawy. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim sponsorom imprezy – dzięki Wam 
kontynuacja idei pikniku była możliwa.

Dziękuję za obecność i poleca-
my się Państwa pamięci za rok!
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50 lat, jak jeden dzień... tak powiedzia-
łoby większość par, które 9 września obcho-
dziło „półwiecze” pożycia małżeńskiego. Na 
przestrzeni tych lat doświadczali łez radości 
i smutku, ciężkich chwil oraz wiele momentów, 
wywołujących uśmiech na twarzach. Zdarzały 
się zapewne też kłótnie.... Wszystkiemu temu 
jednak towarzyszyła wielka miłość, wzajemne 
wsparcie i bezgraniczne zaufanie. One są fun-
damentem silnej owocnej więzi małżeńskiej. 
Czas odznaczył się na każdej z osób, przybyło 
lat, zmarszczek, ubyło sił, lecz jedno pozostało 
niezmienne – pozostała miłość, błysk w oku, 
które z każdym rokiem miast słabnąć wzmac-
niały się. Stanowi to dowód idealnego dopaso-
wania, przysłowiowych dwóch połówek jabłka. 

W niedzielne południe sala kolumnowa 
Hajnowskiego Domu Kultury wypełniła się 
po brzegi parami-jubilatami, ich rodzinami 
(dzieci, wnukowie, prawnukowie...), by razem 
przeżywać tak ważny dla wszystkich dzień. 
W 2018 roku okazjonalnymi pamiątkami zo-

stały odznaczone 32 pary z terenu miasta 
Hajnówka. Serdeczne gratulacje, ciepłe życze-
nia otrzymały od Burmistrza Miasta Hajnówka 
Jerzego Siraka, który wraz z pracownikami 
Urzędu Stanu Cywilnego wręczył okoliczno-
ściowe listy gratulacyjne wraz z medalami. 

Artystycznego akcentu podczas uroczy-
stości nadały wokalistki ze Studia Piosenki 

Estradowej, które wykonały przepiękne utwo-
ry o miłości, wywołujące wzruszenie wśród 
słuchaczy.

„Ze Złotych Godów cieszymy się z Wami 
i wnet na Dębowe Gody czekamy....”.

Życzymy kolejnych wielu lat spędzonych 
razem w zdrowiu, przepełnionych radością 
i miłością, a także wszelkiej pomyślności. 

„Złote Gody” obchodzili:

1. Maria i Paweł ALEKSIEJUK
2. Luba i Włodzimierz ANCHIM
3. Leonida i Wiktor ARTEMIUK
4. Krystyna i Włodzimierz  
    ATAMAŃCZYK
5. Nina i Edward BIŃCZYCCY
6. Marianna i Mirosław BOROWSCY
7. Łarysa i Stanisław CHOMICCY
8. Nina i Mikołaj FILINOWICZ
9. Halina i Jan FIŁOC 
10. Walentyna i Jan GĄSOWSCY
11. Łucja i Mieczysław HARASIM
12. Maria i Filip IWANIUK
13. Olga i Wacław JANKOWSCY
14. Halina i Sergiusz JUZIUCZUK
15. Maria i Bazyli KLIMIUK
16. Maria i Mikołaj KLIMUK
17. Anna i Stefan KOTELCZUK
18. Emilia i Roman KRAK
19. Zenaida i Eugeniusz KRAŚKO
20. Anna i Arkadiusz LEWCZUK
21. Teresa i Jan OSTROWSCY
22. Olga i Aleksander PROKOPIUK
23. Maria i Zbigniew RABECCY
24. Walentyna i Jerzy SAHAJDAK
25. Nina i Jan SKIEPKO
26. Lidia i Jerzy SMOKTUNOWICZ
27. Helena i Aleksy SZWARC
28. Maria i Jan TOKARCZUK
29. Halina i Stefan TRZASKA
30. Zoja i Witalis WOŁKOWYCCY
31. Irena i Edward ZAJĄCZKOWSCY
32. Teresa i Sergiusz ŻEDŹ

 Emilia Korolczuk

Złote Gody - Hajnówka 2018
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Smacznie i na bogatoWyszki

Cd. ze str. 1
przypominało bogato zastawiony 
stół weselny. I tak Alicja Tymosiak 
serwowała pierożki z nadzieniem 
z kurczaka i sera, chleb na zakwasie 
żytnim, nalewki z czarnej porzeczki 
i wiśni oraz z czerwonej porzecz-
ki z mlekiem. Z kolei Helena Wy-
szkowska poczęstowała pysznymi 
koreczkami ze słoniny w ziołach, 
chlebem i kiszonym ogórkiem. Do 
popicia podała do wyboru nalew-
ki z pigwy i śliwowicę, a na deser 
były powidła śliwkowe na pod-
płomyku(rodzaj wafla). Zaś Beata 
Poświątna zaproponowała pysz-
ną galaretkę z kurczaka z jajkiem 
i żurawiną, pasztet z cukinii. Nie 
mniej pyszny był smalec wiejski ze 

skwarkami i cebulą w wykonaniu 
Danuty Wyszkowskiej. Jakby tego 
było mało, to można było jeszcze 
skosztować „picerynki”( ciasto takie 
jak na pizzę) wypełnione farszem 
warzywno-mięsnym, orzeszki z na-
dzieniem czekoladowo-kawowym 
i wiśnie z galaretki – z kuchni Da-
nuty Niewińskiej.

Oczywiście smakołyków było 
jeszcze więcej, ale na pełną de-
gustację trzeba by było poświęcić 
kilka godzin, a temu zadaniu nie 
sprostałby nawet największy ła-
komczuch unikatowego i zdrowego 
jadła oraz picia. Cóż, pozostaje tyl-
ko zerknąć na załączoną fotografię 
i odmierzać czas do następnego 
spotkania.       Waldemar Staszyński

Czyże
Bliskie spotkania z folklorem

muzycznych z udziałem szkolne-
go zespołu wokalnego. Zespoły te 
z przygotowanym w trakcie warsz-
tatów programem artystycznym 
oraz 5 zespołów zaproszonych go-
ścinnie zaprezentują się na uroczy-
stym koncercie. Podsumowaniem 

Cd. ze str. 1 całego projektu będzie wydanie 
publikacji pt. „Kalendarz obrzędowy 
wsi regionu Puszczy Białowieskiej”, 
z wykorzystaniem materiałów po-
wstałych w trakcie warsztatów mu-
zyczno-folklorystycznych. Zakończe-
nie projektu nastapi 15 listopada br.

 (jak)

„Orlańskie Spotkania” 2018

festynu tradycyjnie nie zabrakło 
również atrakcji dla dzieci.

Podczas festynu zostały tak-
że ogłoszone wyniki już XII edycji 
konkursu na „Najlepiej utrzymaną 
posesję na terenie Gminy Orla”. 
Oto one: 

I miejsce zajęła posesja Pań-
stwa Urszuli i Eugeniusza Bedeni-
czuk (Szczyty Dzięciołowo);

II miejsce zajęła posesja Pana 
Janusza Bobika (Krywiatycze);

III miejsce zajęła posesja Pani 
Walentyny Jurczuk (Koszki).

Wyróżnienie powędrowało zaś 
na ręce Pana Leona Hryniewickiego 
(Orla).

Dziękujemy za udział: Pani 
Wierze Kawieckiej (Reduty), Pani 

Cd. ze str. 1 Marii Kalinowskiej (Wólka Wygo-
nowska) oraz Pani Halinie Ostap-
czuk (Moskiewce).

Końcowym punktem festynu 
był pokaz sztucznych ogni. Gło-
wy widzów uniosły się na dłuższą 
chwilę do góry. Rozbłyskom nie było 
końca, a widzowie byli zachwyceni.

Po wspaniałym pokazie 
sztucznych ogni spragnionych dal-
szej zabawy zaproszono na zabawę 
taneczną z zespołami: „Kors&Re-
laks”, „Americanos” i „MaKsim”.

Tegoroczny festyn zaliczamy 
do bardzo udanych. Pogoda tym 
razem nie zawiodła. Piękne słońce 
aż do wieczora cieszyło zarówno 
bardzo licznie przybyłą publiczność, 
a także wystawców i samych arty-
stów.                                 (ug orla)

Kończy się lato. Dzień coraz 
krótszy. Ale wrzesień w tym roku 
jest słonaczny i ciepły. W Starym 
Dworze nad Zalewem Siemianów-
ka jest pięknie, cicho, spokojnie. 
Nie opuszczają akwenu wędkarze 
na łodziach i WOPR-owcy. Na pla-
ży i przy amfitteatrze można spo-
tkać nielicznych spacerowiczów. Na 
parkingach tylko kilka samochodów 
osobowych. 

 Fot. Jan Ciełuszecki

Jesień nad zalewem Siemianówka

Na początku tegorocz-
nego lata w Narewce (powiat 
hajnowski) położono nowy 
kolorowy polbruk na uliczkach 
Krynicznej i Wodociagowej 
oraz na części ulic Mickiewicza 
i Nowej. Naprzeciwko Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Na-
rewce urządzono parking na 
25 miejsc postojowych. Teraz 
jest tu pięknie. 

Uliczką Wodociągową 
można iść na spacer nad za-
lew, do amfiteatru i nad rzekę 
Narewkę. Tu wszędzie jest 
równiutko położony polbruk. 
Niektórzy narewczanie, za-
mieszkali przy wyżej wymie-
nionych ulicach, wybudowali 
nowe płoty.

  Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Odnowione ulice w Narewce

W sobotę 8 września 2018 r. 
o godz. 11.00 w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej odbyło się „Naro-
dowe Czytanie”. Wydarzenie miało 
charakter otwarty dla wszystkich 

mieszkańców miasta, a wzięli 
w nim udział przedstawiciele: lokal-
nego samorządu, jednostek oświa-
towych, organizacji pozarządowych, 
oraz młodzież szkolna. Podczas 
spotkania można było zapoznać się 
z elementami biografii i twórczości 
Stefana Żeromskiego dzięki prezen-

Czytanie „Przedwiośnia”
tacji multimedialnej przybliżającej 
sylwetkę pisarza. Główną częścią 
programu było głośne odczytanie 
fragmentów „Przedwiośnia” przez 
zaproszonych gości. Była również 
możliwość wygrania egzemplarza 
czytanej powieści ufundowanej 
przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski 
w drodze konkursu. Na pamiątkę 
uczestnictwa w wydarzeniu, moż-
na było otrzymać w książce pie-
częć okolicznościową. Zakończenie 
zamknął słodki poczęstunek dla 
wszystkich uczestników.

Imprezie towarzyszyła wy-
stawa książek „44 teksty antologii 
Niepodległości (wybór)” z księgo-
zbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bielsku Podlaskim.

Patronat honorowy nad im-
prezą objęła Para Prezydencka, zaś 
organizatorem imprezy była Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Bielsku 
Podlaskim wraz z Urzędem Miasta 
Bielsk Podlaski.                          

(wd)
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GMINA WYSZKI

2 września 
w Wyszkach  odbyły się Dożynki 
Parafialno – Gminne połączone 
z uroczystym otwarciem Gminne-
go Centrum Biblioteczno – Kultu-
ralnego. Mszy św. dziękczynnej za 
tegoroczne plony przewodniczył ks. 
Biskup Tadeusz Pikus. Gminna Jed-
nostka OSP w Wyszkach  za zasługi 
dla pożarnictwa  została odznaczo-
na Złotym Medalem.

Przy pięknej pogodzie miesz-
kańcy gminnych wiosek wnieśli do 
kościoła wieńce dożynkowe, owoc 
pracy rąk ludzkich i błogosławień-
stwa Bożego, aby podziękować za 
dary ziemi. Ks. biskupa, gości po-
witał w kościele  ks. proboszcz dr 
Andrzej Ulaczyk, prosząc o  odpra-
wienie  mszy św. w intencji parafii 
i rolników.

W homilii  ks. biskup zwró-
cił uwagę na pracę rolnika, jego 
współpracę ze Stwórcą. Podkreślił, 
że choć dzisiaj jest ona o wiele 
łatwiejsza poprzez zastosowaną 
technikę, maszyny, to i tak postęp 
techniczny nie jest w stanie  w pełni 
zastąpić pracy rąk ludzkich.

 Po mszy św. pod przewod-
nictwem pocztu sztandarowego, 
orkiestry dętej nastąpił przemarsz 
z wieńcami dożynkowymi pod nowy 

budynek gminnego Centrum Biblio-
teczno Edukacyjnego i  OSP, gdzie 
odbyła się  druga część uroczy-
stości. Zebranych powitał dyrektor 
Centrum Henryk Zalewski. Głównym 
punktem było uroczyste przecięcie 
wstęgi do nowego obiektu i jego 
poświecenie.

Przecięcia wstęgi dokonali m.  
in: biskup T. Pikus, Stanisław De-
rehajło, doradca wicepremiera RM 
J. Gowina, ks. proboszcz Andrzej 
Ulaczyk,  Jerzy Leszczyński, mar-
szałek woj. Podlaskiego,  Mariusz 
Korzeniewski, wójt gminy Wyszki, 
Henryk Zalewski, dyrektor GCBK 
w Wyszkach.

Poświecenia obiektu  dokonał 
ks. biskup T. Pikus. Goście mieli oka-
zję obejrzeć budynek z klimatyza-
cją.  Wśród przemawiających byli m. 
inn: ks. biskup T. Pikus,  marszałek 
Jerzy Leszczyński, wójt Mariusz Ko-
rzeniewski. Na dożynki przybyli  też 
przedstawiciele z licznych zaprzy-
jaźnionych ośrodków kulturowych, 
w tym z Moniek.

W tym dniu organizatorzy 
przygotowali szereg atrakcji na pla-
cu położonym  po przeciwnej stro-
nie Centrum.  Wypełniły je stoiska  
z kuszącymi wędlinami i ciastami, 
stoiska edukacyjne promujące roz-

wój rolnictwa, Policji, ARiMR, Woj-
ska. Wokół 14 Podlaskiej Brygady  
Terytorialnej Żołnierzy gromadziły 
się  dzieci ze swoimi rodzicami. 
Tam prowadzony był żołnierski test 
sprawnościowy. Na dużej scenie z  
bogatą  ofertą programową  zapo-
znali wójt Wyszek i  dyrektor GCBK .

Z koncertem wystąpiła  Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Gminne-
go Ośrodka Kultury w Szepietowie. 
Uczestnicy dożynek mieli okazję 
podziwiać  piękne wieńce dożyn-
kowe wystawione przez wsie: Falki, 
Kalinówka, Łubice,  Mieszuki, Stra-
blę,  Topczewo,  Tworki, Szczepany, 
Wólkę  Pietkowską,  Warpechy Sta-
re, Niewino Borowe  i Wyszki. 

Na uwagę zasługują projekty 
Stowarzyszenia „Młodzi Duchem” 
ze   Strabli i Niewina Borowego: 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego” 
i  „Smaczne relacje pokoleniowe”.

 Podczas dożynek  każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie.  Nie-
zdecydowani  mogli wyszaleć się 
przy  dyskotece pod chmurką z  DJ 
Desire.

Za włączenie się w aktywną 
pomoc  w organizację wszystkim 
zaangażowanym podziękował  wójt 
Mariusz Korzeniewski.

Foto, tekst  T. Szereszewski

Dożynki Parafialno – Gminne  2018

Przecięcie wstęgi GCBK

Odznaczenie sztandaru OSP

20.09 godz. 12.00 – MBP w Bielsku Podl. - Spotkanie autorskie z Barbara 
Góralczuk, promocja tomiku wierszy „Na porozi”

29.09 – 10. urodziny Żubra Pompika – Hajnowski Dom Kultury,  
– godz. 14.00m- Repczyce – Święto Pieczonego Ziemniakami

   – wystawa wspomnieniowa Społecznego Ośrodka Baletowego 
działającego przy ZDK „Górnik” w Hajnówce w latach 1960 - 1972

6. 10. - Puszcza Białowieska – IX Hajnowska Dwunastka poprzedzona 
biegiem „ 100 mil na 100-lecie niepodległości”

7.10. - godz. 17.00 – koncert Pamięci Zbigniewa Wodeckiego – Hajnowski 
Dom Kultury

Co... gdzie ... kiedy ...
W sobotę 11.08.2018 roku na 

na placu przy Parafii Prawosławnej 
w Werstoku odbyły się gminne za-
wody sportowo – pożarnicze jedno-
stek OSP z terenu Gminy Dubicze 
Cerkiewne.

Nad prawidłowym przebie-

Dubicze Cerkiewne
Gminne zawody OSP

giem zawodów czuwała komisja 
sędziowska z sędzią głównym mł. 
bryg. Grzegorzem Bajko.

W klasyfikacji ogólnej kolej-
ność zajętych miejsc przedstawia 
się następująco:
I miejsce zdobyła OSP Werstok

II miejsce zdobyła OSP Dubicze 
Cerkiewne
III miejsce zdobyła OSP Tofiłowce
IV miejsce zdobyła OSP Koryciski
V miejsce zdobyła OSP Stary Kornin

(żródło UG Czyże)

Caravaning zyskuje w Polsce 
coraz więcej zwolenników. Wpraw-
dzie zakup campera to nie jest 
wydatek na przeciętną kieszeń, ale 
pozwala rozkoszować się wszystkimi 
zaletami lata.

Kampery umożliwiają zarów-
no transport jak i zakwaterowanie 

niejednokrotnie w bardzo komforto-
wych warunkach. Jest więc to bar-
dzo praktyczne rowiązanie dla tych, 
którzy nie cierpia na brak gotówki 
ale chca spędzać wakacje zwiedza-
jąc kraj, a jednoczesnie nic nie tracić 
z braku wygody. 

Miłosnicy takiego wypoczynku 

urządzili sobie pięciodniowe spotka-
nie w Wólce Nadużnej w gminie Sie-
miatycze. Wielu z nich poraz pierw-
szy gościło na Podlasiu i- jak mówią 
- nie ostatni. Zachwyciły ich nadbu-
żańskie krajobrazy, różnorodność 
kulturowa i podlaska gościnność. 
Wielu obiecało wrócić tu za rok. (c)

Wólka Nadbużna
Praktyczny wypoczynek

W ostatni sierpniowy week-
end Romanówką zawładnęli mo-
tocykliści. Prawie 100 miłośników 
dwóch kółek rywalizowało w VII 
i VIII rundzie Mistrzostw Polski i Pu-
charu Polski w Rajdach Enduro. Za-
wody zostały zorganizowane przez 
Klub Motorowy „Quercus” Roma-
nówka i Polski Związek Motorowy.

Motocykle typu enduro to 
maszyny przeznaczone do jazdy 

Romanówka Mistrzostwa Polski w enduro
szosowo-turystycznej. Zdobywają 
one w Polsce coraz większą popu-
larność. Są to bowiem jednoślady, 
które doskonale sprawdzają się 
zarówno w jeździe po asfalcie jak 
i podczas jazdy terenowej. Endu-
ro to nie tylko nazwa motocykli 
lecz także sportu motocyklowego, 
w którym ścigają się motocykliści 
na maszynach o pojemności od 50 
do 500 cm3. Zawody są organi-

zowane w trzech kategoriach: E1 
pojemność silnika 50 - 250 cm3, 
E2 od 250 do 450 cm3 i E3 powy-
żej 450 cm3. 

Motocykle typu enduro w od-
różnieniu od maszyn motocrosso-
wych muszą posiadać homologa-
cję, muszą spełniać europejskie 
normy emisji spalin oraz normy 
kodeksu drogowego.

                                                (c)

Rozstrzygnięto konkurs wnio-
sków złożonych w ramach Rządowe-
go Programu na Rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Dro-
gowej. Do Podlaskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Białymstoku złożono 

Siemiatycze Pieniądze na drogi
aż 115 wniosków, do podziału było 
blisko 30 milionów złotych. 2,75 mi-
liona złotych trafi na drugi etap prze-
budowy drogi powiatowej nr 1694B 
(Dziadkowice - Brańsk). Starostwo 
planuje jeszcze w tym roku zmoder-
nizować kilkukilometrowy odcinek od 

krajowej dziewiętnastki do Dołubowa.
Także gmina Siemiatycze pozy-

skała 159 tys zł na przebudowę drogi 
gminnej Cecele - Grzyby Orzepy. Po-
zostałą część - wartość inwestycji to 
318 tys zł - sfinansuje gmina. 

(cec)
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Rodzice to najważniejsze osoby w życiu 
każdego dziecka. I odwrotnie - dziecko to świa-
tło i szczęście w życiu każdej mamy i każdego 
taty. By dać wyraz tym wszystkim uczuciom, 
w sobotę - 25 sierpnia - zorganizowaliśmy 
Bieg Rodzinny, imprezę sportowo-rekreacyj-
ną na świeżym powietrzu w otoczeniu pięknej 
przyrody.

Naszym zdaniem, podczas takiego 
przedsięwzięcia, najważniejsze jest bezpie-
czeństwo, dobra zabawa i ciekawy program. 
Właściwie wszystko było dopięte na ostatni 
guzik, jedynie pogoda mogła zawieść. Jednak, 
jak zwykle, idealnie wstrzeliliśmy się w okno 
pogodowe. 

Przygotowaliśmy wspólną rozgrzew-
kę oraz dwie trasy, dostosowane do wieku 
uczestników – 400 i 800 metrów. W sumie 
przeprowadziliśmy 4 biegi dla 137 osób. 
Wszyscy z imiennymi numerami startowymi, 
ale nie liczyła się walka o miejsca. Zadaniem 
uczestników było po prostu rekreacyjne, ro-
dzinne bieganie po malowniczych ścieżkach 
Nadleśnictwa Hajnówka. Na mecie wszyscy 
otrzymali oryginalne dedykowane medale. Po 
porcji ruchu na dzieci czekały banany, pączki 

oraz ciepła her-
batka. Wszyst-
kim zawodnikom 
towarzyszy ła 
maskotka żubra.

Po spor-
towych zmaga-
niach uczestnicy 
wyruszyli na nie-
spełna godzinną 
przejażdżkę ko-
lejką wąskoto-
rową. Lecz to nie 
koniec atrakcji 
jakie zapewnili-
śmy w tym dniu, 

gdyż po przyjeździe na dzieci czekał wielki 
dmuchany zamek i zjeżdżalnia do skakania. Po 
raz pierwszy przygotowaliśmy niespodziankę 
w postaci fotobudki, która cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem, nie tylko u dzieci.

Wszyscy ze smakiem zjedli gorący bigos 
i wspólnie piekli kiełbaski przy ognisku. Był 
także czas na losowanie nagród. Każdej z 43 
rodzin przygotowaliśmy upominki. Były plecaki, 
torby sportowe, piłki, zestawy do tenisa stoło-
wego, upominki od Nadleśnictwa.

Wspólne bieganie jest nie tylko sportową 
rywalizacją, ale przede wszystkim doskonałym 
sposobem na aktywne spędzenie wolnego cza-
su, na rodzinną, wielopokoleniową integrację. To 
był piękny dzień. Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom i dziękujemy, że byliście razem z nami.

Organizatorzy: OSiR Hajnówka, Nadle-
śnictwo Hajnówka. Biegowe zmagania uwiecz-
niła Telewizja Kablowa Hajnówka. Nad bez-
pieczeństwem uczestników czuwała karetka 
Pogotowia Ratunkowego.

REALIZACJA BOGATEJ OFERTY BYŁA 
MOŻLIWA DZIĘKI FINANSOWANIU IMPREZY 
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
URZĘDU MIASTA NA ROK 2018

Małgorzata Muszkatel

BIEG RODZINNY - UDANA IMPREZA  
NA TERENIE NADLEŚNICTWA HAJNÓWKA Co to były za emocje! Ósmego września br. 

Hajnówka stała się ogólnopolską stolicą Nordic 
Walking – na skraju malowniczej Puszczy Biało-
wieskiej, w siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka od-
był się wielki Finał Pucharu Polski Nordic Walking 
– już trzeci w historii (od 2012 r. w Hajnówce od-
bywały się eliminacje pucharowe). Nie zawiodła 
ani pogoda ani frekwencja – linię startu przekro-

czyło ponad 750 osób! Były teamy z Częstocho-
wy, Chorzowa, Gdyni, Łodzi, Katowic, Wrocławia, 
Zielonej Góry, Polkowic, Siedlec, Poznania, Olsz-
tyna, Krakowa, Warszawy i… długo by wymieniać 
– Hajnówka gościła reprezentantów z każdego 
województwa! Nie dość powiedzieć – by wziąć 
udział w zawodach malowniczą Hajnówkę od-
wiedzili także sportowcy Nordic Walking z Rosji, 
Białorusi, Niemiec i USA.

Miejscem startu i mety zawodów był przy-
stanek kolejki leśnej na terenie  Nadleśnictwa 
Hajnówka. Tradycyjnie, zawody rozgrywały się na 
dystansie 21 km, 10 km oraz 5 km w naturalnym 
terenie, trasami w Puszczy Białowieskiej. Wystar-
tować mógł każdy, bez względu na wiek, płeć czy 

kondycję - zawody rozgrywane były w 23. kate-
goriach męskich i damskich. Bo w końcu chodziło 
przede wszystkim o dobrą zabawę i promocję 
aktywnego wypoczynku – oczywiście w bliskim 
sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej. Na starcie 
stawili się fani Nordic Walking uprawiający tę 
dyscyplinę rekreacyjnie, jak też członkowie re-

Wielki Finał Pucharu Polski już za nami!
prezentujący barwy klubowe. Uczestnicy zgod-
nie podkreślali, że Puszcza Białowieska to jedno 
z tych miejsc, gdzie maszeruje się najlepiej.

Na początek wspólna rozgrzewka i rusza-
my w trasę... Uczestnicy przygotowywali się do 
startu pod okiem trenerki Nordic Walking - Edyty 
Kędzierskiej oraz Ambasadorów Akademii Zdro-
wia Santandera, znanych aktorów – Tamary 

Arciuch i Bartka Kasprzykowskiego. W pierw-
szej kolejności na starcie stanęli najwytrwalsi 
– uczestnicy półmaratonu. Następnie z trasą 
wiodącą przez Puszczę Białowieską zmierzyli 
się zawodnicy na dystansie 10 km. Jako ostatni 
z bloków startowych ruszyli zawodnicy biorący 
udział w zawodach na 5 km. Po raz kolejny odbył 
się także Mini Nordic Walking dla dzieci w wie-
ku 2-7 lat na dystansie 400 m. Wzięła w nim 
udział grupa maluszków pod okiem Ambasa-
dorów Akademii Zdrowia Santandera – Tamary 
Arciuch i Bartka Kasprzykowskiego. W zawodach 
bardzo licznie uczestniczyli również mieszkań-
cy Powiatu Hajnowskiego, młodzież i uczniowie 
hajnowskich szkół, przedstawiciele Warsztatów 

Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu 
Samopomocy z Hajnówki.

Wszyscy uczestnicy ukończyli marsz - 
i każdy z nich spisał się na medal! Pamiątkowe 
odznaczenia czekały tuż na mecie. Na wyso-
kości zadania stanęli także organizatorzy oraz 
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Po przemówieniach artyści 
i goście udali się na zewnątrz bu-
dynku, aby w pięknej naturalnej 
scenerii wśród wiekowych drzew 

rosnących na placu HDK 
cieszyć oczy i dusze wido-
kiem niezwykłych rzeźb. 
Była to wspaniała okazja 
do nawiązania dialogu 
z twórcami dająca możli-
wość podzielenia się: spo-
strzeżeniami i  odczuciami 
na zasadzie wspólnej  wy-
miany zdań oraz pozytyw-
nej ludzkiej energii.

Następnie uczestni-
cy wernisażu udali się na 
poczęstunek przygotowany 

pod wiatą, aby wkrótce z tego miej-
sca stać się mimowolnymi obserwa-
torami spektaklu zmian otoczenia: 
światła, powietrza i dźwięków. Ja-
sne niebo zrobiło się sine i zamieniło 
względną  ciszę na grzmoty i szum 
obfitych kropli ożywczego deszczu. 

Rzeźby wraz 
z zmianą pogo-
dy nieoczeki-
wanie odmieni-
ły swe oblicza: 
nabrały cięż-
kości, wyrazi-
stości, stały się 
bardziej dostoj-
ne, a  ich widok 
zaczął skłaniać 
do refleksji. 
Pod obszernym 
zadaszeniem 
gus townego 
budynku małej 
a rch i tek tury 
stojącego na 
placu Hajnow-
skiego Domu 
Kultury ludzie 
z rozpierzch-

niętego pośród drzew i rzeźb zbio-
rowiska obserwatorów-jednostek 
stali się niczym jeden tętniący or-
ganizm  oddający się towarzyskim 
rozmowom, konsumpcji  i bajaniom 
między innymi na temat kolejnych 
edycji Pleneru Rzeźbiarskiego i  ko-
nieczności  stworzenia stałego, ca-
łorocznego miejsca ekspozycji rzeźb, 
które miejmy nadzieję będą powsta-
wać pod hajnowskim niebem, aż do 
końca świata i o jeden dzień dłużej…

Tekst i zdjęcia: Marta Korszak

Władze miast partnerskich 
Mińsk i Łódź, ambasada RP oraz 
Instytut Polski w Mińsku zorganizo-
wały w dniu 05 sierpnia br. „Dzień 
Polski” na starówce miasta Mińsk na 
Białorusi. Hajnowska orkiestra punk-
tualnie o 12:00 dokonała otwarcia 
tej szczególnej imprezy grając 
utwór: „Marsz Pierwszej Brygady”, 
co wywołało wśród publiczności 
entuzjastyczną burzę oklasków. „Po 
raz pierwszy organizujemy tego typu 
święto i liczymy, że w ciągu całego 
dnia weźmie w nim udział co naj-
mniej kilka tysięcy osób” – przema-
wiał ze sceny ambasador RP – Artur 
Michalski. 

Orkiestra Dęta OSP z Hajnówki 
pojechała do Mińska w odpowiedzi 
na zaproszenie tamtejszego Insty-
tutu Polski. Zaproszenie to można 
uznać za szczególne wyróżnienie, 
jeśli wziąć pod uwagę fakt, że w sa-
mym tylko Województwie Podlaskim 
funkcjonuje kilkanaście orkiestr dę-
tych. Hajnowska orkiestra to prze-

cież muzycy amatorzy, lecz dyrygent 
Krzysztof Romaniuk, nie miał wątpli-
wości, że jego podopieczni potrafią 
za granicą godnie reprezentować 
swój kraj i miasto.

Dwudniowy wyjazd orkiestry 
do Mińska, największego miasta 
oraz największego ośrodka gospo-
darczego, naukowego i kulturalnego 
na Białorusi, był ciekawym wydarze-
niem. Organizacją wyjazdu zajął się 
Hajnowski Dom Kultury oraz Urząd 
Miasta. Z orkiestrą w podróż udały 
się również mażoretki.

Finałem pierwszej części ob-
chodów był godzinny koncert orkie-
stry na specjalnie przygotowanej 
scenie połączony z występami ta-
necznymi mażoretek. W repertuarze 
oprócz utworów rozrywkowych nie 
zabrakło melodii patriotycznych za-
granych w związku z jubileuszem 
100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

Krzysztof Łapiński
fot. Janusz Antipow

Hajnowska Orkiestra Dęta OSP 
koncertuje w stolicy Białorusi

 Wszystkich sympatyków milusińskiego Żubra Pompika zapraszamy na 
jego 10 urodziny. To już 26 września 2018 r. Będzie się działo! Czekać będzie 
na Was moc atrakcji! O 17.00 spotykamy się w Hajnowskim Domu Kultury 
na urodzinowym premierowym spektaklu pt.: „Żubra Pompik” w wykonaniu 
Teatru Fuzja, będzie także premiera nowych książeczek o przygodach żubra 
i jego przyjaciół. Zapraszamy! 

Przez trzy tygodnie znako-
mici artyści z:  Hajnówki, Lublina 
i Białegostoku, wyczarowywali 
z drewnianych kłód  i kloców nie-
powtarzalne dzieła sztuki. 
Nie było to łatwym  za-
daniem, ponieważ przez 
większość dni żar wręcz 
lał się z nieba, a pył po-
wstający podczas obróbki 
drewna i ten unoszący się 
sponad wyschniętej zie-
mi skutecznie  uprzykrzał 
pracę,  wgryzając  się 
m.in.  pod powieki oczu.

Siedmiu wspaniałych 
artystów  – rzeźbiarzy po-
ruszając się po terenie 
wokół budynku HDK, pośród wiór 
i trocin, lepiąc się od potu, wytrwale 
wytężając muskuły, niestrudzenie 
tworzyli swe prace przy pomocy 
przeróżnych narzędzi: pilarek, dłut, 
piłek, szlifierek, pilników, siekierek, 
młotków… Niesamowita cierpliwość 

oraz doświadczenie, a także  zaprzę-
gnięcie do procesu twórczego  oso-
bistej wrażliwości  i wyobraźni, 
przerodziły się w niezwykłe owoce 
ich trudu  w postaci dwunastu uni-
katowych rzeźb:

„Kamień”, „Struktura” - Wiktor 
Kabac (Hajnówka);

„Portret”, „Macierzyństwo” - 
Stanisław Ostaszewski (Białystok);

„Sen”, „Okaleczona” - Daniel 
Lipian-Kaniuk (Lublin);

„Narodziny zorzy”, „Impact”, 
„Invitro”  - Wojciech Mendzelewski 
(Lublin);

„Co dwie głowy”, „U kroko-
dyla” - duet artystów: Anna Marta 
Świtalska-Świć oraz Jerzy Iwacik 
(Hajnówka);

„Instalacja” - Stanisław Żywo-
lewski (Hajnówka).

Uroczyste otwarcie wystawy 
poplenerowej w holu HDK zgro-
madziło wielu znakomitych gości 
z lokalnego kręgu artystów, a także 
miłośników sztuki różnych profesji.

Dyrektor Hajnowskiego Domu 
Kultury Pan Rościsław Kuncewicz 
rozpoczął wernisaż od podziękowań 
złożonych w kierunku twórców, do 
których dołączył się burmistrz m. 

Hajnówka Pan Jerzy Sirak oraz wi-
cestarosta Pani Jadwiga Dąbrow-
ska wręczając niekwestionowanym 
gwiazdom tegoż wieczoru pamiąt-

kowe upominki ufundowane przez 
Urząd Miasta i Starostwo  Powia-
towe.

Następnie nadszedł czas na 
przemowy artystów. Pierwszy zabrał 
głos niezastąpiony Pan Wiktor Ka-
bac, który od dziesiątek lat uprawia 

z powodzeniem: malarstwo, grafikę, 
rzeźbę oraz  formy przestrzenne na 
granicy rzeźby i malarstwa. Dzięki 
Panom:  Wiktorowi oraz Włodzimie-
rzowi Muśko (absolwent Wydziału 
Humanistycznego na Uniwersytecie 
Gdańskim, autor pozycji t.j.: „Jest 
takie miejsce na ziemi”, „Obudzone 
ptaki”, „Kształty myśli”) zawdzięcza-
my pomysł reaktywacji Plenerów  
Rzeźbiarskich, których ciągłość zo-
stała przerwana w niespokojnych la-
tach 80-tych, co spowodowane było 
ówczesnymi wydarzeniami sceny 
politycznej,  wprowadzeniem  stanu 
wojennego oraz  rozpadem struktu-
ry ZPAP). Dzięki inicjatywie Panów 
Wiktora i Włodzimierza po 38 latach 
przerwy, w roku 2017, powrócono 
do realizacji Pleneru Rzeźbiarskiego 
w Hajnówce zachowując ciągłość 
numeracji.

Pan Stanisław Leszek Osta-
szewski (prezes ZPAP – Polska Sztu-
ka Użytkowa oddział w Białymstoku, 
absolwent warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych na Wydziale Wzor-
nictwa Przemysłowego i Architektury 
Wnętrz)  był drugim „głosem twór-
ców” podczas Wernisażu XVI Pleneru 
Rzeźbiarskiego Hajnówka 2018r.

24 sierpnia 2018r. w Hajnowskim Domu Kultury  
odbył się Wernisaż Wystawy Poplenerowej  

XVI Pleneru Rzeźbiarskiego w Hajnówce
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Hajnowski SP ZOZ zaprasza 
na kolejne spotkanie w ramach re-
alizowanego projektu „Profilaktyki 
chorób odkleszczowych”. Tym ra-
zem na temat profilaktyki i lecze-
nia chorób odkleszczowych opowie 
nam dr n. med. Justyny Dunaj z Kli-
niki Chorób Zakaźnych i Neuroinfek-
cji w Białymstoku. Wykład odbędzie 
się 24 września 2018r., godz. 13.00 
w sali konferencyjnej SP ZOZ w Haj-
nówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 
Hajnówka.

Podczas spotkania Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Hajnówce udzieli in-
formacji o możliwości wykonania 
szczepień przeciw Kleszczowemu 
Zapaleniu Mózgu, realizowanych 
w ramach projektu.

Projekt „Profilaktyka chorób 
odkleszczowych i eliminowanie 
skutków ich występowania w naj-
bardziej zagrożonych grupach ry-
zyka województwa podlaskiego” 
realizowany jest przez SP ZOZ 
w Hajnówce w partnerstwie z Uni-
wersytetem Medycznym w Białym-
stoku, w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014 – 2020 
współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

Inicjatywa skierowana jest 
do mieszkańców powiatu hajnow-
skiego, w wieku 18 -64 lata, pra-
cujących w sektorze „rolnictwo, 
łowiectwo, rybactwo” – a więc 
w zawodach najbardziej narażo-

Zapraszamy do udziału w kolejnym 
spotkaniu w ramach projektu 

Profilaktyki chorób odkleszczowych!

nych na kontakt z kleszczami. Cho-
dzi o osoby, które w swojej dzia-
łalności zajmują się eksploatacją 
naturalnych zasobów roślinnych 
i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych 
roślin uprawnych, chowem i hodow-
lą zwierząt, pozyskiwaniem drewna 
i surowców leśnych, pozyskiwaniem 
zwierząt lub produktów zwierzęcych 
z gospodarstw rolnych lub ich na-
turalnego środowiska. Z projektu 
wyłączeni są leśnicy.

Uczestnicy wezmą udział 
w zajęciach edukacyjnych na temat 
chorób odkleszczowych oraz szcze-
pieniach przeciw Kleszczowemu 
Zapaleniu Mózgu po preferencyjnej 
cenie – podczas gdy cena rynkowa 
jednej dawki waha się w granicach 
90 - 100 zł, w ramach projektu za 
3 dawki szczepień uczestnik zapłaci 
30 zł (10 zł za jedną dawkę).

Warunkiem wzięcia udziału 
w szczepieniu, jest  wezmą udział 
w przynajmniej jednym z planowa-
nych szkoleń. Zgłoszenia na szko-
lenia przyjmowane są:- za pomocą 
e-mail: idudar@spzoz.hajnowka.pl, 
- telefonicznie: 85 682 90 42. Każ-
dy z uczestników zobowiązany jest 
wypełnić deklarację uczestnictwa 
projektu (do pobrania na stronie 
www.powiat.hajbowka.pl).

Kleszcze choć niewielkie, sta-
nowią zagrożenie. Ale możemy się 
przed nimi skutecznie bronić – wy-
starczy wiedza oraz szczepienia. 
Gorąco zapraszamy do udziału 
w projekcie.       Katarzyna Miszczuk

W sierpniu ruszyła inwesty-
cja przebudowy drogi powiatowej 
nr 2329B ulicy Poddolnej i odcin-
ka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego 
w Hajnówce – I etap. Ale to nie 
jedyna inwestycja na drogach po-
wiatowych. 

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2329B ulicy Poddolnej i odcin-
ka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego 
w Hajnówce to koszt ponad 1,8 
mln zł. Powiat Hajnowski podpisał 
umowy na współfinansowanie in-
westycji z Urzędem Marszałkow-
skim (samorząd pozyskał 380 000 
tyś. zł dofinansowania w ramach 
Podlaskiego Instrumentu Wsparcia 
Dróg Lokalnych), a także Urzędem 
Miasta Hajnówka na kwotę 250 tyś. 
zł. Pozostała część zostanie wydat-
kowana z budżetu powiatu. Zakres 
inwestycji z przejazdem PKP obej-
muje kompleksową przebudowę 
drogi o łącznej długości ok. 422 m 
z uwzględnieniem robót ziemnych, 
podbudowy,  nawierzchni, robót 
wykończeniowych oraz urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu. Przekazano 
już teren budowy oraz podpisano 
umowę na pełnienie nadzoru. Ter-
min zakończenia realizacji inwesty-
cji to listopad br.

Ku końcowi zbliża się reali-
zacja podbudowy na drodze Nr 
1621B Kuraszewo – Nowokornino. 
W ramach prac wykonano roboty 
ziemne oraz nową nawierzchnię. 
Mieszkańcy już korzystają z nowo 
wyremontowanego odcinka drogi, 
Wykonawcy (Zarządowi Dróg Po-
wiatowych)  pozostało zamknięcie 
inwestycji „na papierze” – z czym 

wiąże się opracowanie inwentary-
zacji geodezyjnej i rozliczenia in-
westycji.  Koszt przedsięwzięcia to 
ok. 190 tyś. zł, inwestycja została 
zrealizowana z budżetu powiatu.

Na tym nie koniec działań – 
trwają prace nad dokumentacją 
projektową przebudowy i rozbu-
dowy drogi powiatowej Nr 2323B 
ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Haj-
nówce. Wartość inwestycji to bli-
sko 190 tyś. zł. Przedsięwzięcie jest 
realizowane ze środków Powiatu 
Hajnowskiego i Urzędu Miasta Haj-
nówka. Ponadto samorząd Powiatu 
Hajnowskiego podpisał porozumie-
nie z gminą Hajnówka na współfi-
nansowanie kosztów opracowania 
dokumentacji technicznej dla prze-
budowy drogi Nr 1619B od drogi 
wojewódzkiej do Nowoberezowa. 

Poza przedsięwzięciami 
o charakterze inwestycyjnym, sa-
morząd realizuje zadania w za-
kresie bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych. Jednostką budże-
tową powołaną w tym celu jest 
Zarząd Dróg Powiatowych w Haj-
nówce.  Działania ZDP skupiają się 
na utrzymaniu dróg powiatowych 
w należytym stanie technicznym, 
zapewniającym bezpieczny prze-
jazd. W tym celu ZDP przeprowa-
dza kontrolę stanu dróg i mostów 
oraz wykonuje szereg prac inter-
wencyjnych na drogach powiato-
wych.

W celu podniesienia standar-
du usług świadczonych przez Za-
rząd Dróg Powiatowych, w miarę 
możliwości finansowych z budżetu 
powiatu wydatkowane są środki 

na zakup niezbędnego sprzętu. 
W 2015r. na potrzeby Zarządu 
Dróg Powiatowych został zaku-
piony ciągnik wraz z osprzętem. 
W 2016r.  udało się nieodpłatnie 
pozyskać dziewięcioosobowy sa-
mochód do przewozu pracowników. 
Z kolei w 2017r., do Zarządu Dróg 
Powiatowych trafiła piaskarka ze 
stali kwasoodpornej. Koszt inwe-
stycji to ponad 92 tyś. zł.  Reasu-
mując, w przeciągu ostatnich czte-
rech lat, Zarząd Dróg Powiatowych 
zostanie wyposażony w sprzęt 
o łącznej wartości 342 tyś. zł.

Podsumowując, w latach 
2014-2018 na prace na dro-
gach powiatowych wydatkowano 
12  72 831,41 zł, w tym - 4 405 
537, 44 zł  z budżetu powiatu, 
zaś 4 394 888, 34 zł samorząd 
pozyskał z funduszy krajowych 
i unijnych. Pozostała wartość zo-
stała przekazana przez samorzą-
dy gminne w ramach współpracy 
z powiatem.

Powiat Hajnowski sprawuje 
nadzór nad 82 drogami o statusie 
powiatowych. To ponad 491 km 
dróg. Sieć dróg powiatowych,  sta-
nowiących uzupełnienie regionalnej 
i krajowej sieci dróg, wpływa decy-
dująco na spójność przestrzenną 
i rozwój regionu – bo drogi po-
wiatowe łączą siedziby powiatów 
z gminami, stanowią podstawową 
obsługę komunikacyjną w codzien-
nym funkcjonowaniu człowieka. 
O wszelkich innych inwestycjach 
realizowalnych na drogach powia-
towych będziemy systematycznie 
informować.     Katarzyna Miszczuk

Realizacja inwestycji na drogach powiatowych

To już koniec letniego nicnie-
robienia – punkt 8.00 zabrzmiał 
pierwszy dzwonek po wakacyjnej 
przerwie. 3 września odbyły się 
uroczystości inauguracji nowego 
roku szkolnego. Kolejny rozdział 
w historii szkół to czas nowych 
wyzwań nie tylko dla kadry pe-
dagogicznej ale także uczniów – 
zwłaszcza przyszłych maturzystów 
oraz uczniów klas pierwszych, któ-
rzy zaczynają nowy etap w swojej 
edukacji.  W szkołach, dla których 
powiat jest organem prowadzącym, 
nabór na rok szkolny 2018/2019 
przedstawia się następująco:
• Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Hajnówce - kl. I - 30 uczniów;
• Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce 

- kl. I -86 uczniów;
• Zespół Szkół Zawodowych w Haj-

nówce - kl. I  - 83 uczniów;
• Specjalny Ośrodek Szkolno - Wy-

chowawczy w Hajnówce  - kl. I 2.
Uczniów klas pierwszych 

i pozostałych powitali dyrekcja, na-
uczyciele oraz przedstawiciele sa-
morządu powiatu, goszczący w jed-
nej z placówek: Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk, Wicestarosta 
Jadwiga Dąbrowska, Sekretarz 
Powiatu Danuta Rola oraz  Naczel-
nik Wydziału Spraw Społecznych 
i Ochrony Środowiska Ewa Cieślik. 
Podczas okolicznych przemówień 
nie zabrakło życzeń pomyślności 

w nadchodzącym roku szkolnym 
oraz samych sukcesów podczas 
pierwszych sprawdzianów.

Jakie zmiany w szkołach?
Na uczniów wracających po 

wakacjach czeka kilka niespo-
dzianek i zmian – każda ze szkół 
dobrze wykorzystała letnią prze-
rwę. Najbardziej widoczne są te 
w Białorusie – widziane dosłownie 
od zewnątrz.  Staraniem samo-
rządu powiatu budynek ZS z DNJB 
przeszedł kompleksową termomo-
dernizację – został ocieplony, za-
montowano panele fotowoltaiczne 
a także wymieniono oświetlenie 
na energooszczędne. Całkowity 
koszt inwestycji to 1 864 926,00 
zł, w tym dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego  to 
1 305 448, 20 zł.

Zespół Szkół z Dodatkową 
Nauką Języka Białoruskiego to 
szkoła dla każdego, kto lubi wie-
dzieć więcej – uczniowie w trak-
cie zajęć w pracowniach przed-
miotowych: biologii, fizyki, chemii 
i matematyki będą mogli korzy-
stać z nowoczesnego sprzętu do 
wykonywania doświadczeń, tablic 
interaktywnych, rzutników i inter-
netu. Placówka inwestuje w ucznia, 
wychodząc daleko poza program 
nauczania (w końcu obecność 
w gronie 10-ciu najlepszych liceów 

w Podlaskiem zobowiązuje).
ZSZ w Hajnówce

Wiele pozytywnych zmian 
czeka także uczniów, którzy zde-
cydowali się na naukę w ZSZ w Haj-
nówce. Szkoła jest absolutnym 
liderem wśród hajnowskich szkół 
średnich w zakresie realizacji pro-
jektów unijnych. ZSZ z początkiem 
października 2018r. do 2020r. 
rozpoczyna realizację projektu pn. 
„Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Za-
wodowych w Hajnówce poprzez re-
alizację Kompleksowego Programu 
Rozwojowego Szkoły”.  W ramach 
projektu uczniowie technikum: ży-
wienie i usługi gastronomiczne, bu-
downictwo, mechanika, ekonomista 
i logistyk skorzystają z ponadpro-
gramowych płatnych staży zawo-
dowych w przedsiębiorstwach na 
terenie woj. podlaskiego. Ponadto, 
przyszli technicy będą  uczęszcza-
li na kursy językowe (zakończone 
egzaminami zewnętrznymi, po 
których otrzymają certyfikat po-
twierdzający znajomość języka 
uznawalny na rynku pracy), warsz-
taty rozwijające kompetencje spo-
łeczne oraz zajęcia wyrównawcze 
z przedmiotów ogólnokształcących. 
Dodatkowo będą mogli nabyć do-
datkowe kwalifikacje i uprawnienia 
w zakresie: spawacz TIG, spawacz 
MAG/MIG, obsługa wózków jezd-

niowych, obsługa kas fiskalnych, 
Carving i  dekoracja stołów, ku-
charz regionalny, kelnerski, obsłu-
ga żurawi budowlanych.  Na tym 
nie koniec – chętni wezmą również 
udział w kursach w zakresie ob-
sługi oprogramowania specjali-
stycznego pożądanego i wykorzy-
stywanego  w podlaskich przed-
siębiorstwach  - AutoCad, CAD/
CAM, Symfonia, SolidEgde, CNC 
ZERO. W ramach projektu zostaną 
zakupione również dwie obrabiarki 
CNC: tokarka uniwersalna do me-
talu z odczytem cyfrowym i kom-
pletem wyposażenia oraz frezarka 
uniwersalna do metalu z odczytem 
cyfrowym i kompletem wyposaże-
nia. Całkowita wartość projektu to 
1.088.374,68 zł, wsparcie otrzyma 
160 uczniów. 

Na tym nie koniec – w ra-
mach projektu Erasmum+, w tym 
roku szkolnym 16. uczniów techni-
kum mechanicznego i 16. z techni-
kum budowlanego wraz z czteroma 
nauczycielami  wyjedzie na 3-ty-
godniowy staż do Centrum Wspie-
rania Rzemiosła w Götz w Niem-
czech. Dzięki aktywnemu pozy-
skiwaniu funduszy unijnych oraz 
intensywnej współpracy z przedsię-
biorcami, uczniowie z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Hajnówce jeszcze 
w trakcie nauki w technikum mają 
możliwość poznania realiów pracy 

w wybranej branży.  A przy okazji 
zarobić pierwsze pieniądze i poznać 
kawałek świata.

ZSO w Hajnówce
Zmiany są także w ZSO 

w Hajnówce. W szkole funkcjonu-
je „Laboratorium smaku – jedyne 
w Polaku”. Uczniowie mogą korzy-
stać z odnowionej, funkcjonalnej 
i dostępnej dla wszystkich stołówki. 
Nowo wyremontowane pomiesz-
czenie to centrum szkolnych spo-
tkań towarzyskich, oraz miejsce do 
odpoczynku. Choć zostało otwarte 
w czerwcu 2018r., ze względu na 
kalendarz (i zbliżające się waka-
cje) w pełni będzie wykorzystywa-
ne dopiero w tegorocznym roku 
szkolnym. Projekt Laboratorium 
Smaku – jedyne w Polaku zostało 
sfinansowane przez Fabrykę Mebli 
„Forte” S.A.

Wszystkie inicjatywy reali-
zowane przez hajnowskie szkoły 
mają na celu wsparcie ucznia oraz 
rozwój jego umiejętności. Także 
powiat hajnowski wspiera młodych 
żaków – ci najzdolniejsi otrzymują 
stypendium w ramach Powiatowe-
go Funduszu Stypendialny im. prof. 
Simony Kossak.  Tylko w latach 
2015-2018r. wydatkowano na ten 
cel z budżetu powiatu 408 000,00 
tys. zł.

Katarzyna Miszczuk

Rozpoczęcia roku czas start! Co nowego w hajnowskich szkołach?
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Informacja o realizacji projektu unijnego 
pt. „Otwarta szkoła” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Województwa Podlaskiego na 
lata 2014 – 2020

Gmina Miejska Hajnówka pozyskała 
środki finansowe w wysokości 384.559,00 zł 
(łączna wartość projektu wynosi 406.036,25 
zł, w tym 5% wkładu własnego) na wsparcie 
dwóch miejskich szkół (Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Hajnówce oraz Gimnazjum Nr 1 przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kuso-
cińskiego w Hajnówce).

Miasto Hajnówka realizuje  
kolejny projekt unijny

W ramach realizacji projektu pt. „Otwarta 
szkoła” doposażono w/w placówki w sprzęt 
multimedialny o wartości przeszło 84.000 zł, 
w tym 45 laptopów, 2 tablice multimedialne, 
2 projektory i dwa urządzenia wielofunkcyjne 
oraz pomoce dydaktyczne o wartości 16.680 
zł (książki, ćwiczenia słowniki i materiały pa-
piernicze) do prowadzenia dodatkowych zajęć 
z języka angielskiego, cyfrowych oraz z do-
radztwa edukacyjno – zawodowego.

Realizacja zajęć projektowych rozpocznie 
się we wrześniu br.

Jolanta Stefaniuk  

28 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego w Białymstoku Gmina Miej-
ska Hajnówka podpisała umowę na realizację 
projektu dotyczącego Poprawy efektywności 
energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na 
terenie miasta Hajnówka w ramach Regional-
nego Programu Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020. Jak powiedział burmistrz 
miasta Hajnówka Jerzy Sirak - projekt jest 
kontynuacją wcześniej rozpoczętego progra-
mu, w którym miasto stawia na czystsze po-
wietrze. W tym projekcie ma zamiar wymie-
nić stare piece w 37 budynkach mieszkalnych 

i zastąpić je nowymi, bardziej przyjaznymi dla 
środowiska. W mieście zostanie też wymienio-
nych 2011 punktów oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne. Oprócz tego, w Hajnówce 
pojawi się stacja pomiaru czystości powietrza. 
Wartość projektu -  3,4 mln zł, dofinanso-
wanie: 1,9 mln zł.

Emilia Korolczuk
Na podstawie: https://rpo.wrotapodlasia.

pl/pl/wiadomosci/wtorek-z-funduszami-unijny-
mi-kolejne-umowy-w-ramach-nowoczesnego-
-ksztalcenia-zawodowego-oraz-gospodarki-
niskoemisyjnej.html

Gmina Miejska Hajnówka podpisała  
kolejną umowę w ramach RPO

Wielki Finał Pucharu Polski już za nami!
Cd. ze str. 1

partnerzy – na miejscu można było wypożyczyć 
sprzęt, uruchomiono depozyt, zapewniono opiekę 
medyczną oraz możliwość odświeżenia się po 
marszu w Zespole Szkół z DNJB. Po sportowych 
zmaganiach każdy uczestnik otrzymał pakiet 
startowy, mógł liczyć na posiłek regeneracyjny, 
zaś na trasach rozlokowano punkty z wodą na 
wzmocnienie. O tym, jakie turystyczne skarby 
kryje region Puszczy Białowieskiej można było 
dowiedzieć się na stoisku Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej, któ-
ra wraz ze Starostwem Powiatowym i Urzędem 
Miasta w Hajnówce przygotowała kramik z pa-
miątkami – foldery i promocyjne gadżety. Sma-
kosze mogli posmakować serów z hajnowskiej 
serowarni oraz kupić pamiątkowe koszulki i eko-
-torby. Natomiast na stoisku Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego Puszcza Białowieska uczestnicy 
imprezy poznali przyrodnicze ciekawostki oraz 
wzięli udział w ciekawych zabawach edukacyj-
nych. Fundacja DKMS prowadziła akcję rejestracji 
Dawców szpiku pod hasłem „Olga i inni potrze-
bują Twojej pomocy”. Do pomocy dla 8-letniej 
Oli z Hajnówki zachęcali jej koleżanki i koledzy 
z Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Ja-
giełły, podczas krótkiego występu. Niezwykłych 
wrażeń dostarczył koncert Zespołu Czeremszyna 
– rytm podlaskiej muzyki niejednego porwał do 
zabawy! A po zakończeniu imprezy Nadleśnictwo 
Hajnówka zaprosiło uczestników na przejażdżkę 
kolejką wąskotorową. 

Na zwycięzców poszczególnych kategorii 

wiekowych w trzech dystansach czekały pamiąt-
kowe puchary oraz nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Nadleśnictwo 
Hajnówka, firmę RUNO sp. z o.o. a także Urząd 
Miasta Hajnówka – „Pompikowe” zestawy dla 
najmłodszych uczestników. Puchary wręczali Sta-
rosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Zastępca 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka Rafał 
Andrzej Nowak oraz Ambasadorzy Akademii 
Zdrowia Santandera. Wyników szukajcie na stro-
nie www.pucharpolskinw.pl. Wszyscy uczestnicy 
wzięli także udział w losowaniu nagród ufun-
dowanych przez Starostwo Powiatowe, Urząd 
Miasta Hajnówka, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podlaskiego, Nadleśnictwo Hajnówka, 
PSS Społem w Hajnówce. 

Po uroczystych dekoracjach zwycięzców 
przyszedł czas na wesołą zabawę - uczestnicy 
zawodów mimo zmęczenia zmaganiami sporto-
wymi wspaniale bawili się przy skocznym rytmie 
muzyki oferowanej przez DJ. 

Puchar Polski Nordic Walking Hajnówka 
2018 to już historia. Ale za to jaka –  pełna wra-
żeń, nowych znajomości, wzmacniająca witalnie 
i mocno promująca Hajnówkę i Powiat hajnowski 
w Polsce i zagranicą. 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce składa 
serdeczne podziękowania Patronom, Współor-

ganizatorom, Partnerom, Patronom medialnym 
i wszystkim podmiotom i osobom zaangażo-
wanym w organizację przedsięwzięcia. Sukces 
Finału Pucharu Polski Nordic Walking Hajnówka 
2018 - to nasz wspólny sukces !

PS. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej re-
lacji z imprezy na stronie TVP Białystok:

https://bialystok.tvp.pl/17669880/obiektyw
Finał Pucharu Polski Nordic Walking będzie 

miał także swoją premierę w Programie Pytanie 
na śniadanie w dniu 14 września – śledźcie stro-
nę Powiatu Hajnowskiego, wkrótce więcej info! 

Katarzyna Miszczuk
ORGANIZATORZY:

• Starostwo Powiatowe w Hajnówce
• Nadleśnictwo Hajnówka
• Polska Federacja Nordic Walking

PATRONATY
• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Wojewoda Podlaski
• Marszałek Województwa Podlaskiego
• Dyrektor Generalny Dyrekcji Lasów Państwo-

wych
Partnerzy/Sponsorzy

• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Urząd Marszałkowski Województwa Podla-

skiego 
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Region 

Puszczy Białowieskiej” 
• Urząd Miasta Hajnówka 
• Białowieski Park Narodowy 
• Gmina Narewka 
• Hajnowski Dom Kultury 

• Enklawa Białowieska – Sova Invest. sp. Z o.o. 
w Nieznanym Borze 

• Runo Sp. z o.o. w Hajnówce 
• PSS Społem w Hajnówce 
• Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Bia-

łoruskiego w Hajnówce 
• Stowarzyszenie Metamorphosis z Hajnówki 
• Wolontariusze z: Zespołu Szkół z Dodatkową 

Nauką Języka Białoruskiego, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i innych hajnowskich szkół

• Hajnowska Policja, Straż Graniczna w Biało-
wieży, Państwowa Straż Pożarna , Ochotnicza 
Straż Pożarna z Narewki, WOT

• Santander Consumer Bank
• Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu 

im. Jerzego Śniadeckiego w Gdańsku
• Akademia Zdrowia Santandera
• Ziaja
• Biomag
• Hotele Nadmorskie
• Herkules

PARTNERZY MEDIALNI 
• TVP 3 Białystok
• Polskie Radio Białystok
• Wrota Podlasia
• TVK Hajnówka
• TV Podlasie
• Gazeta Hajnowska 

W dniach 25-26 sierpnia Studio Piosenki  
uczestniczyło w Międzynarodowym Święcie 
Muzyki w miejscowości Jurbork na Litwie.

Wystąpiłyśmy z 3 koncertami, prezen-
tując repertuar polski, białoruski i ukraiński. 
Zostałyśmy bardzo ciepło przyjęte.

Wyjazd to nie tylko występy artystycz-
ne, ale także integracja z zespołami z innych 

państw, nowe znajomości i wspólnie spędzony 
czas.

W wyjeździe uczestniczyła także delega-
cja władz miasta Hajnówka.

 Dziękujemy bardzo Burmistrzowi Miasta 
Hajnówka Panu Jerzemu Sirak za organizację 
wyjazdu.

Marta Gredel-Iwaniuk

Studio Piosenki HDK koncertowało na Litwie
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