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Powiat bielski w czołówce krajowej

Sebastian Litwiniuk z „Mechaniaków” pierwszy w Polsce!

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski odbiera wyróżnienie (fot. ZPP)
Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich 3
kwietnia br. starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski odebrał z rąk prezesa związku Andrzeja Płonki wyróżnienie z tytułu zajęcia IX miejsca
w Ogólnopolskim Rankingu Gmin
i Powiatów w kategorii powiatów
do 60 tys. mieszkańców.
Tym samym nasz powiat
od lat niezmiennie utrzymuje się
w krajowej czołówce samorządów
powiatowych, pozostając niekwestionowanym liderem wśród nich.
Ranking jest monitorowany
przez ekspertów ZPP, którzy oceniają uczestników według kryteriów
ujętych w ramach dziesięciu dziedzin: polityka proinwestycyjna, poprawa jakości obsługi mieszkańców
oraz usprawnienie funkcjonowania
jednostki samorządu, rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój
społeczeństwa obywatelskiego;
doskonalenie zarządzania bez-

pieczeństwem informacji; rozwój
ochrony zdrowia i pomocy społecznej; działania na rzecz gospodarki
rynkowej; polityka ekoenergetyczna
i proekologiczna; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania
promocyjne.
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Sukcesy uczniów II Liceum Ogólnokształcącego

Działalność Zarządu Powiatu
w lutym i marcu br.
Zarząd Powiatu w okresie
blisko dwóch miesięcy między
sesjami Rady Powiatu odbył 5 posiedzeń. W ich trakcie podjęto 14
uchwał i 1 postanowienie, w tym
m.in. uchwały
w sprawie udzielenia dotacji na
dofinansowanie
realizacji zadań
publicznych Powiatu Bielskiego
w 2019 r., wyrażenia zgody na
przystąpienie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim wraz
z jednostkami organizacyjnymi
powiatu do grupy zakupowej tworzonej przez Związek Gmin Regio2

Szesnastego marca 2019 r.
w Warszawie w gmachu Wydziału
Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej odbył się
półfinał XX edycji Olimpiady Techniki
Samochodowej, w której udział wzięli
uczniowie IV klasy Technikum Samochodowego w Zespole Szkół nr 1 im.
Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim: Gabriel Dawidziuk,
Damian Dobroczyński i Sebastian
Litwiniuk.
Niebywałym sukcesem może
poszczycić się Litwiniuk, który wśród
356 uczestników z całego kraju
Fot. Krzysztof Lenkiewicz, Damian Dobroczyński, Sebastian Litwiniuk,
uplasował się na pierwszym miejscu
Gabriel Dawidziuk, Krzysztof Pietrzykowski
i otwiera listę 12 uczestników ścisłego finału, który odbędzie się 18 maja
będą zwolnieni z etapu pisemnego Krzysztof Lenkiewicz i Krzysztof
2019 r. w Warszawie w siedzibie fir- egzaminu zawodowego. Rywalizacja Pietrzykowski.
my Robert Bosch. Pozostali uczniowie wyłoni Samochodową Szkołę Roku
Wszystkim uczestnikom zmarównież godnie reprezentowali szkołę. – placówkę, której dwaj uczniowie gań gratulujemy osiągniętego sukceKonkurs ma zasięg ogólno- zdobędą łącznie największą liczbę su i trzymamy kciuki za Sebastiana,
polski. Został objęty honorowym
punktów z półfinału i finału.
który w finale zmierzy się z zadaniapatronatem Ministra Edukacji NaroUczniów do zmagań w olim- mi praktycznymi.
dowej. Finaliści i laureaci olimpiady piadzie przygotowali nauczyciele
Krzysztof Pietrzykowski

nu Puszczy Białowieskiej na zakup
energii elektrycznej na lata 20202023, uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu
Bielskiego za 2018
r. i inne. Ponadto
Zarząd rozpatrzył
i zatwierdził projekty umów i porozumień, wnioski kierowników jednostek
organizacyjnych
Powiatu i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w sprawach
bieżących oraz przyjęto materiały
sesyjne, przedłożone na sesję Rady
Powiatu obradującej w dniu 28
marca br.
ek

Czternastego marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego w Białymstoku odbyły
się finały wojewódzkie „Olimpiady
Solidarności. Dwie dekady historii”.
II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B.
Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
reprezentowali Martyna Grygoruk,
klasa II b i Błażej Jaroszewicz, klasa II c. Po sprawdzeniu wyników
i dogrywce okazało się, że nasze
województwo na etapie centralnym
będzie reprezentować Grygoruk.
Natomiast w dniach 22-23
marca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się etap centralny
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowanej
przez Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych UW
we współpracy z innymi wiodącymi
ośrodkami akademickimi w kraju.
Wśród laureatów Olimpiady znaleźli się uczniowie II LO. Po
emocjonującej walce w finałowym
quizie Błażej Jaroszewicz zajął szóste miejsce, a Martyna Grygoruk
ósme. Dodajmy, że do tej pory są to
najwyższe miejsca przedstawicieli
Podlasia w tej Olimpiadzie.
Laureaci otrzymali bardzo
cenne nagrody pieniężne i rzeczowe.
Uczniów do obu olimpiad
przygotowywał Włodzimierz Wawulski.
Sławomir Niedźwiecki

Martyna Grygoruk odbiera dyplom
(Anna Augustynowicz/Wrota Podlasia)

Błażej Jaroszewicz z dyplomem
Wieści Podlaskie

Szkolenie obronne w Starostwie

Targi edukacyjno-zawodowe „Dobry zawód – fajne życie”
Co to znaczy dobry zawód? –
pytał starosta podczas ceremonii
otwarcia targów edukacyjno-zawodowych „Dobry zawód – fajne
życie”, zorganizowanych przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr
we współpracy z Miastem Bielsk
Podlaski. Oznacza to zawód, który

Pierwszego kwietnia 2019 r.
w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim odbyło się szkolenie
obronne, w trakcie którego omówione zostały podstawowe zasady
funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)
oraz współpracy cywilno-wojskowej
(CIMIC) na szczeblu województwa
i powiatu.
Szkolenie przeprowadzili oficerowie 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera

w Szczecinie, a jego uczestnikami
byli członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Bielsku Podlaskim, kierownicy
komórek organizacyjnych Starostwa, władze samorządowe szczebla gminnego oraz pracownicy
samorządowi realizujący zadania
obronne.
Szkolenie wpisywało się w obchody 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.
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V sesja Rady Powiatu
Obrady V sesji Rady Powiatu
w Bielsku Podlaskim zwołano na
dzień 28 marca br. Jej program
obejmował szerokie spektrum
zagadnień: od spraw związanych
z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa sanitarnego, poprzez zagadnienia z zakresu opieki społecznej
i współpracy z organizacjami pozarządowymi, przebudowy dróg powiatowych i oświaty, po problemy
dotyczące bieżącego funkcjonowaniu powiatu.
Posiedzenie zwyczajowo
rozpoczęły zagadnienia techniczne, związane z ustaleniem liczby
obecnych radnych, porządku obrad
i przyjęciem protokołu poprzedniej
sesji. W dalszej kolejności starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski
przedstawił sprawozdanie z pracy
Zarządu Powiatu w okresie ostatnich dwóch miesięcy.

Radni zapoznali się z informacjami i podjęli rozstrzygnięcia
w sprawach związanych z funkcjonowaniem służb sanitarnych w powiecie oraz działalnością szpitala
powiatowego. Przyjęto informację
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bielskiego za rok 2018
oraz podjęto uchwały zatwierdzająWieści Podlaskie

ce sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
za 2018 rok i nadające zakładowi
nowy statut. Podjęto także uchwałę
określającą zadania, na które powiat w bieżącym roku przeznaczy
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rada przyjęła także sprawozdania i informacje związane ze stanem mienia powiatu oraz realizacją
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W porządku obrad sesji znalazł się punkt dotyczący problemów
oświatowych. Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Grzegorz Tymiński informował
radnych o wybranych szczegółach
projektu uchwały ustalającej planu sieć publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu
bielskiego. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej
sprawie, podobnie jak inną,
dotyczącą rozwiązania porozumienia dotyczącego
przejęcia przez Wójta Gminy Brańsk w zarząd część drogi powiatowej w okolicach miejscowości
Spieszyn.
Sesję zakończyły głosowania
nad podjęciem uchwał związanych
z budżetem powiatu na rok bieżący
oraz interpelacje zgłaszane przez
radnych.
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ników bawiła młodzieżowa orkiestra dęta działająca przy Zespole
Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego, wykonująca utwory estradowe. Po niej swoje możliwości
taneczne zaprezentował zespół pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Z kolei
Studio Piosenki Fart zaprezentował
część swojego profesjonalnego repertuaru wokalnego.
Niewątpliwą atrakcją dla
uczestników targów stał się także
interaktywny robot EuGenius oraz
prezentowane hologramy.
W trakcie imprezy miała
miejsce także konferencja podsumowująca realizowany projekt
„Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego
w województwie podlaskim”, której zasadniczą częścią była debata
na temat wizerunku kształcenia
zawodowego. Wzięli w niej udział:
– Co to znaczy dobry zawód? –
starosta Sławomir Jerzy Snarpytał starosta bielski
ski, burmistrz Jarosław Borowski,
Sławomir Jerzy Snarski
Aneta Andruszkiewicz – dyrektor
daje nam satysfakcję i w którym
personalna Unibep S.A., Beata Dasię odnajdujemy. Rzecz polega na widziuk – dyrektor Powiatowego
tym, by dorośli, nauczyciele i szkoły Urzędu Pracy, dyrektorzy naszych
stworzyli młodym ludziom możli- szkół zawodowych Romuald Marwość zapoznania się z zawodem gański i Bolesław Hryniewicki oraz
i jego świadomego wyboru. To wicedyrektor Szkoły Podstawowej
może z kolei zapewnić fajne życie, nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku
umożliwiające mądre wydawanie
Podlaskim.
zarobionych pieniędzy, odpoczyZabierając głos w prowadzonek i rekreację, poznawanie innych ciekawych ludzi
i zwiedzanie interesujących
miejsc.
Targi miały miejsce 27
marca br. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Unibus.
Ich celem była popularyzacja kształcenia zawodowego
oraz wskazanie płynących
stąd korzyści zarówno podczas nauki, jak i w przyszłej
pracy zawodowej. Swoją ofertę nej dyskusji starosta podkreślał,
zaprezentowały szkoły prowadzą- iż edukacja, a w szczególności
ce kształcenie w tym kierunku, m.in. kształcenie zawodowe powinno
Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. być oparte na głębokiej wiedzy
Piłsudskiego i Zespół Szkół Nr 4 im. i znajomości wymogów rynku pra-

Interaktywny robot EuGenius
spole, komunikowania się ze współpracownikami i pracodawcą a także
samodzielności i odpowiedzialności.
Wszystko to we współpracy z pracodawcami, oczekującymi na dobrze przygotowaną do zawodu młodzież, którą następnie można we
własnym zakresie dokształcić pod
kątem swoich specyficznych potrzeb. Odnosząc się do problemów
związanych z procesem kształcenia,
wskazał brak możliwości wpływu
samorządów na edukację. Czuję się
jak bankomat wypłacający szkołom
pieniądze, ale nie mam wpływu na
proces kształcenia, jego jakość
i program – mówił starosta. Trzeba sobie bowiem postawić pytanie,
jak długo można uczyć języków ob-

cych, by można się nimi właściwie
posługiwać, lub jak długo trzeba
uczyć matematyki, by zapewnić
dobrą zdawalność matur? Oczywiście współpracujemy ściśle z dyrektorami szkół, by młodym ludziom
zapewnić jak najlepsze warunki nauki, bo bardzo zależy nam na tym
zależy. Także nauczycielom należy
zapewnić komfort pracy, rozumiany
nie tylko w sensie organizacyjnym,
ale także finansowym.
Konferencję zakończyła ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom konkursu filmowego „Nakręć
się na Zawód). Zwycięzcom konkursu wręczyli je starosta Sławomir Snarski oraz dyrektor biura Izby
Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości
w Białymstoku Józef Hordejuk.

Debata na temat wizerunku kształcenia zawodowego
Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podla- cy, traktowanych jako wieloletni
skim, a także Młodzieżowe Centrum
proces. Zwrócił także uwagę na
Kariery i Powiatowy Urząd Pra- konieczność edukacji młodzieży
cy. Obecne na targach były także
pod kątem zachowań społecznych,
przedsiębiorstwa zainteresowane takich jak umiejętność pracy w zepozyskiwaniem młodych pracowników: firmy Suempol, Pronar, Arhelan,
Unibep, Danwood, Hotel i Restauracja „Cztery Pory Roku”. Uczniowie
gimnazjów i ostatnich klas szkół
podstawowych, do których adresowana była oferta edukacyjna
i zawodowa, mieli możliwość konsultacji z doradcami zawodowymi,
poddania się testom on-line oraz
zbadania własnych predyspozycji.
Impreza została atrakcyjnie
Zwycięzcy konkursu filmowego „Nakręć się na zawód”
wzbogacona przez zespoły artyw towarzystwie starosty bielskiego
styczne. Już na jej wstępie uczest-
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GMINA HAJNÓWKA
Poznaj społeczników Gminy Hajnówka! Część 1.
alizatorem projektu była
grupa nieformalna „Koło
Gospodyń i Gospodarzy
Wiejskich w Borysówce” –
protoplasta dzisiejszego
Stowarzyszenia.
„Projekt okazał się
strzałem w dziesiątkę –
przypominają członkowie
KGiGW – w udostępnionej przez Gminę świetlicy
stawił się pełen przekrój
mieszkańców”.
Jak przypominają
członkowie koła najmłodsza z uczestniczek miała
Próby przedstawienia spektaklu „Derewo”
9, zaś najstarsza ponad
80 lat! Oprócz warsztatów gotowania dżemu
wywodzący się z mieszkańców Borysówki,
mieszkańcy czynem społecznym odmalowali wciąż jest pełen pomysłów i energii. Najwnętrze świetlicy oraz wzięli udział w opra- lepszym tego przykładem jest zakończony
cowaniu wystawy zdjęć „Borysówskie Oblicza” na przełomie 2018 i 2019 r. projekt – „Bajki
która po dziś dzień zdobi ściany świetlicy.
Sówki z Borysówki”, który za cel postawił soEntuzjazm wniesiony wówczas w serca
bie edukację teatralną lokalnych dzieciaków.
mieszkańców zaowocował sukcesem kolejnej Sam spektakl przyciągnął widzów nie tylko
inicjatywy jaką był „Festyn na Kapach”, który z gminy, ale i z całej Polski. Wśród zebranych
rokrocznie ma miejsce Borysówce, w współ- gości znalazł się również Poseł na Sejm RP –
pracy z Wójtem Gminy Hajnówka.
Tomasz Cimoszewicz.
Obecnie Stowarzyszenie nie spowalnia
tempa. Tworzący je zespół, w większości
Marek Bagrowski

Plansza wystawy „Borysówskie Oblicza”
Organizacje społeczne, zwane oficjalnie rejestru stowarzyszeń zostali wpisani 1 wrzepozarządowymi, to głównie fundacje i stowa- śnia 2017 r.
rzyszenia. Od niedawna do ich grona zalicza
„Był to dla nas niejako powrót do szkoły
się również Koła Gospodyń Wiejskich. Kto je – mówi nam Mirosław Maciejuk, prezes Stotworzy? Czym się zajmują? Co z tego mają? warzyszenia – dużo musieliśmy się nauczyć,
Wyżej wymienione (i inne) aspekty ich funk- ale na szczęście nie musieliśmy zaczynać od
cjonowania w obrębie Gminy Hajnówka po- zera.”
staramy się Państwu przybliżyć w kolejnych
Początki Sympatyków sięgają 2015 r.
publikacjach.
kiedy to jeszcze jako grupa nieformalna staStowarzyszenie Sympatyków Wsi Bo- wiali swoje pierwsze kroki. Wspólnie z radną
rysówka.
okręgu obejmującego Borysówkę – Heleną
Głównym celem przyświecającym funk- Stepaniuk – wystąpili do ówczesnej Pani Wójt
cjonowaniu Sympatyków jest wspieranie ini- – Lucyny Smoktunowicz z wnioskiem o pomoc
cjatyw lokalnych i samorządowych, rozwój w przygotowaniu i realizacji projektu integruobszarów wiejskich oraz społeczności lokal- jącego lokalną społeczność. W ten sposób ponych, współpracy partnerskiej. Sympatycy wstał projekt „Wiem jak robić dżem – familijWsi Borysówka są młodą organizacją – do
ne warsztaty powidlarskie w Borysówce”. Re-

Pełna sala podczas premiery spektaklu „Derewo”

KIS w Dubiczach Osocznych

Budynek dawnej zlewni mleka w Dubiczach Osocznych

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Borysówce, Festyn na Kapach 2017 r.
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W dniu 11 marca 2019 r. w Urzędzie
Gminy w Hajnówce Wójt Lucyna Smoktunowicz podpisała umowy na realizację zadania
„Zmiana sposobu użytkowania budynku po
byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej
wraz z rozbudową i przebudową” w Dubiczach
Osocznych. Wykonawcą części I zamówienia
(rozbudowa i przebudowa) będzie PUK Sp. z o.o.
w Hajnówce, natomiast części II (wyposażenie
obiektu) P.H.U. „SOBEX-NOWY” w Hajnówce.
W dniu 13 marca 2019 r. nastąpiło przekazanie terenu pod przebudowę. W ramach

przedsięwzięcia planowane są roboty budowlane, instalacyjne oraz zakup wyposażenia. Zaadaptowany obiekt będzie miejscem realizacji
działań o charakterze aktywizacji społecznej
i zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich.
Wartość inwestycji po przetargu wyniosła
447.932,75 zł. Dofinansowanie jakie uzyskała
Gmina Hajnówka wynosi 95% wartości kosztorysowej złożonego projektu.
Od dnia 18 marca 2019 r. rozpoczęły się
już pierwsze prace i uzgodnienia. Zakończenie
robót planuje się na 15 sierpnia 2019 r.
Wieści Podlaskie

Jublieuszowa
Gala
Hajnowskiego
Sportu
W piątek, 12 kwietnia, w gościnnej sali Hajnowskiego Domu
Kultury spotkali się hajnowscy
sportowcy nominowani w Jubileuszowym XX Plebiscycie „Sportowiec Ziemi Hajnowskiej”. W wypełnionej po brzegi sali dominowała
młodość. Młodym sportowcom
towarzyszyli weterani sportowych
aren i ich rodziny. Nagrodziliśmy
najpopularniejszych wybranych
przez czytelników w głosowaniu
i najlepszych wybranych przez Kapitułę. Obszerną relację z Gali zamieścimy w następnym numerze.
Redakcja

Mieszkańcom Gminy Czeremcha

wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy,

wiosennych nastrojów, ciepłej rodzinnej atmosfery,

miłych spotkań z najbliższymi oraz smacznego jajka
i mokrego lanego poniedziałku
życzą

Przewodniczący Rady Gminy Czeremcha
Mikołaj Wasiluk

i Radni Rady Gminy Czeremcha

Jubileusz 100 - lecia urodzin
Pani Józefy Górskiej

30 marca 2019 r. w miejscowości Kowale gmina Wyszki
swoje 100 urodziny obchodziła
Pani Józefa Górska. W obecności
rodziny, serdeczne życzenia Jubilatce złożył Zastępca Wójta Gminy Wyszki Tadeusz Wielanowski,
który przekazał listy gratulacyjne
wystosowane przez Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckie-

Wójt Gminy Czeremcha
Jerzy Wasiluk

i Pracownicy Urzędu Gminy Czeremcha

Eliminacje Regionalne
VI Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki - Anna German

go oraz Wojewodę Podlaskiego
Bohdana Paszkowskiego. Życzenia
zdrowia i dalszych szczęśliwych lat
złożyła Kierownik USC w Wyszkach
Zdzisława Jabłońska. W uroczystości uczestniczył proboszcz parafii
w Wyszkach ks. dr Andrzej Ulaczyk,
który odprawił w domu Jubilatki
Mszę świętą.
mk

Podlaski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy
Polska-Wschód przy współpracy
z Uniwersytetem w Białymstoku
,Zarządem Krajowym Ligi Kobiet
Polskich oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury jest organizatorem „ Eliminacji Regionalnych
VI Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki- Anna German”. Eliminacje
Regionalne odbędą się 15 czerwca
2019 r w Białymstoku.
Udział w eliminacjach należy
zgłosić najpóźniej do 21. 05.2019 r
W Festiwalu w kategorii konkursowej mogą brać udział osoby
w wieku 18-28 lat / 18 lat musi
być w pełni ukończone w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego,
a 28 lat ukończone w dowolnym
miesiącu roku kalendarzowego
2019/ , zamieszkiwać na terenie
województwa podlaskiego i posiadać obywatelstwo polskie. Laureaci

eliminacjach regionalnych zakwalifikuje się do Finału Krajowego
Festiwalu.
W Festiwalu w kategorii pozakonkursowej uczestnikami mogą
być osoby nie spełniające kryteriów
podanych wyżej / mogą to być osoby bez kryterium wiekowego, nie
posiadające polskiego obywatelstwa oraz mieszkające poza województwem podlaskim.
Szczegółowe informacje dla
osób zainteresowanych tj. Regulamin Eliminacji oraz Formularz
Zgłoszeniowy zostaną przesłane na
podany adres e-mailowy potencjalnego uczestnika. /adres e-mailowy
osoby zainteresowanej należy przesłać na e-mail: swpw.bialystok@
wp.pl/. Informacji udzielamy również telefonicznie – numery telefonów: 660290633; 505171688.
Serdecznie Zapraszamy                                                                    
/-/ Organizatorzy

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego organizuje w okresie wakacji letnich turnusy rehabilitacyjne dla
dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie.
Wypoczynek dzieci połączony jest
z programem rehabilitacji leczniczej
w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego.
Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne
do samoobsługi. Turnus trwa 21 dni.
Warunkiem otrzymania skiero5

wania na turnus jest:
• ubezpieczenie przynajmniej jednego
z rodziców w KRUS,
• dziecko jest urodzone w latach 2004
- 2012,
• złożenie wniosku o skierowanie na
rehabilitację leczniczą wystawionego przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej lub lekarza specjalistę
pod którego opieką pozostaje dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdro-

wia dziecka wraz z oświadczeniem
rodzica bądź opiekuna prawnego”.
Wniosek można otrzymać w najbliższej placówce KRUS. Druki wniosków
są również dostępne na stronie www.
krus.gov.pl
• termin skladania wniosków upływa 8 maja br.
W 2019 r Oddział Regionalny
KRUS w Białymstoku posiada miejsca
na turnusy rehabilitacyjne:
• dla dzieci ze schorzeniami układu

ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 30.06 - 13.07. 2019,
• dla dzieci ze schorzeniami układu
oddechowego w w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06. 20.07.2019.
Więcej informacji można też uzyskać pod nr. telefonów: Białystok -85
749 73 05, Augustów -87 644 6714,
Zambrów - 86 271 61 10.
(wss)

Busłowe
łapy
Dawniej, wczesną wiosną,
na powitanie bocianów mieszkańcy Podlasia i Krupi, tj. północno-wschodniej części Mazowsza, piekli „busłowe łapy”. Są to drożdżowe
bułki w kształcie pięciopalczastych
bocianich łap. „Busieł” według
tamtejszej gwary oznacza bociana,
stąd nazwa wypieków. Owe bułki
były pieczone na Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny,
które przypada na dzień 25 marca.
Jest to związane z rozpoczynającą
się w tym okresie wiosną. Zgodnie
z porzekadłem „ Na zwiastowanie
przybywaj bocianie”, powinien on
powrócić z ciepłych krajów najpóźniej do dnia Święta Zwiastowania.
Ludzie wierzyli, że wkładając do
gniazda bocianiego „busłowe łapy”,
zwabią bociana do gniazda znajdującego się na ich posesji, a dzięki
temu szczęście i dostatek nie opuści ich przez cały rok. W wielu miejscowościach na naszym terenie ten
zwyczaj przetrwał do dnia dzisiejszego, m.in. w gminie Kleszczele,
w której przez tamtejszy MOKSiR
jest organizowany „Festiwal Busłowej Łapy” w Zaleszanach. To właśnie z ich strony zaczerpnęliśmy
przepis, z którego być może zechcą
skorzystać nasi czytelnicy. Oto on:
1/2 kg mąki
2 duże jajka
1/2 kostki masła
1/3 paczki drożdży
1/2 szklanki cukru
szczypta soli
cukier waniliowy
1 szklanka mleka
Do kubka wlać 2 łyżki mleka, łyżkę cukru, rozpuścić drożdże
- zaczyn.
Mąkę, jaja, roztopione masło,
podgrzane lekko mleko, cukier, sól
wymieszać. Do miski z produktami dodać zaczyn. Zagnieść ciasto
i odstawić do wyrośnięcia. Formować kulki, które trzeba rozpłaszczyć
i rozciąć na 4 części. Na każdej
z cząstek wyciąć nożem bocianie
palce. Posmarować łapy białkiem
i włożyć do rozgrzanego piekarnika.
Piec ok. 15 min. do zarumienienia.
(zebr.czar)

Wieści Podlaskie

Koryciny

Tradycyjny stół wielkanocny

Już po raz drugi Departament Rolnictwa (gm. Turośl). I miejsce przyznano KGW „Wii Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskie- sienki” z Wisniewa w gminie Zambrów, drugie
go Województwa Podlaskiego zorganizował
miejsce zajęły gospodynie ze Starych Żoch
konkurs na tradycyjny stół świąteczny.
i Skłodów Borowych w gminie Nowe PiekuW niedzielę 31 marca br. w Korycinach ty, a trzecie miejsce miejsce przyznano KGW
zaprezentowało swoje potrawy, wypieki i de- z Andryjanek w gminie Boćki. Co ciekawe
koracje świąteczne aż 70 Kół Gospodyń Wiej- w tym kole działają także mężczyźni.
skich w województwa podlaskiego. Na stołach
Przyznano także trzy wyróżnienia. Otrzyprezentowały sie m.in. mazurki i baby wielka- mały je: KGW „Hołodzianki”, KGW w Karakunocne drożdżowe i czekoladowe, swojski chleb, lach i KGW z gminy Rajgród.
żurek na zakwasie i pasztet z królika, kiełbaW trakcie konkursu czas jego uczestnisa biała zapiekana z boczkiem i cebulką,keks kom i licznie przybyłym gościom umilał zespół
z kurczaka, półmisy wędlin, korowaj,pascha, „Klekociaki” z Bociek. Duże zainteresowanie
zawijaniec Mazura,kwiat drożdżowy, „basiel- wzbudził pokaz pieczenia sękacza nad paleski nieudacznik”, czernina, szynka okraśna
niskiem oraz warsztaty tradycyjnych ozdób
w cieście gryczanym, kliny podlaskie, kaczka wielkanocnych przygotowane przez instruktonadziewana pęczakiem z warzywami, różki
rów Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
chrzanowe i wiele innych smakowitości z ca- w Białymstoku.
łego regionu. Nie zabrakło oczywiście jaj pod
Gospodarzem imprezy był wicemarszaróżną postacią. Przy takiej obfitości potraw łek Stanisław Derehajło, który zwracając się do
nie dziwi więc, że jury miało nie lada kłopot uczestników konkursu m.in. powiedział „Dzięz wybraniem tych najpiękniejszych, najbardziej
kuję, że bierzecie udział w tym konkursie, że
tradycyjnych i najsmaczniejszych.
pokazujecie tradycję naszych przodków,tradyPo długich degustacjach i naradach
cję kulinarną, tradycyjne zwyczaje - to z czego
uznano uznano, bezkonkurencyjne w rywali- wyrastamy i pokazujemy naszym dzieciom.”
zacji było Koło Gospodyń Wiejskich w Lemanie
Wiesław S. Sokołowski

Orla

W naszym województwie jest 3 260
sołtysów, w ostatnich wyborach wielu z nich
powierzona ta funkcje na kolejna , tym razem
pięcioletnią kadencję. Wielu sołtysów pełni
tą zaszczytną funkcję przez wiele, wiele lat,
ale tych którzy ja pełnią nieomal przez całe
dorosłe życie nie jest aż
tak dużo, Dlatego należą
im się szczególne słowa
uznania. I tak postąpiły nowe władze gminy
Orla. Podczas odbytej 29
marca sesji Rady Gminy jej Przewodniczący Grzegorz Warchoł oraz Wójt
Gminy Leon Pawluczuk
podziękowali najstarszym stażem sołtysom
za długoletnią działalność na rzecz swoich
mieszkańców.
Orla

foto UG Boćki
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Niecodzienny jubileusz
Włodzimierz Tomczuk pełni Funkcję sołtysa sołectwa Moskiewce od 40 lat i został
właśnie wybrany na kolejną kadencję, Jan
Żmieńko sołtys wsi Wólka pełnił tą funkcję
nieprzerwanie przez 36 lat.
(seb)

foto.ug. orla

W poszukiwaniu ręcznika

Bielscy muzealnicy po raz kolejny wyruszą w teren. Tym razem będą się poruszać „Śladami ręcznika ludowego Ziemi Orlańskiej”. W tych poszukiwaniach wspomogą
ich w lipcu studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, z którym Muzeum
współpracuje.
Odwiedzą wszystkie miejscowości
w gminie Orla poszukując ręczników w pry-

watnych domach. Efektem poszukiwań będzie wykonanie fotografii do katalogu oraz
zebranie najważniejszych informacji na temat samych ręczników.
Orla jest ostatnią niezbadaną gminą
powiatu bielskiego. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu
Promocji Kultury.
(wss)
Wieści Podlaskie

Wielkanoc 2019

Surrexit Dominus vere!
Szanowna Redakcjo,
Drodzy Czytelnicy Wieści Podlaskich,
Sekwencja Wielkanocna śpiewana w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
w zwięzły sposób wyraża głębię Świąt Paschalnych: Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Święty czas Triduum Paschalnego uzmysławia
nam prawdę o zbawczym działaniu Boga, który posłał na świat swego Syna, aby ten zbawił
każdego człowieka przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Prawda ta jest źródłem nadziei i wielkiej radości, którą – jako chrześcijanie –
pragniemy się dzielić. W tym duchu proszę przyjąć życzenia Wielkanocne. Niech Duch
Zmartwychwstałego Chrystusa napełnia bogactwem swoich darów i łask, abyśmy umocnieni
Jego obecnością, byli autentycznymi świadkami zmartwychwstania.
+ Tadeusz Pikus
Biskup Diecezji Drohiczyńskiej

Siemiatycze

Kuraszewo

Wielkanocne warsztaty

Kuraszewo już niejednokrotnie gościło
na naszych łamach. Mieszkańcy Kuraszewa aktywnie uczestniczą w życiu gminy i nie
tylko. Tegoroczny Dzień Kobiet panie z Kuraszewa wybrały sobie na oficjalne zainaugurowanie działalności nowopowstałego Koła
Gospodyń Wiejskich,które przyjęło nazwę
„Kuraszanki”. Jest to pierwsze KGW na ternie
gminy, liczy 24 członów. Kuraszanki aktywnie wzięły się do pracy i już dwa tygodnie
później zorganizowały warsztaty poświęcone
zdobieniu jajek wielkanocnych. Prowadziła je
Dorota Ginszt z Hajnówki.
Paniom z Kuraszewa gratulujemy i życzymy wielu następczyń.
(czar)
Siemiatycze

W ubiegłym numerze informowaliśmy
o przebiegu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
w powiecie białostockim. W tym numerze
przedstawiamy laureatów z powiatu siemiatyckiego. Głównym celem turnieju jest
popularyzacja przepisów o bezpieczeństwie
oraz kształtowanie umiejętności w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, ekologii, ratownictwa i ochrony ludności. W eliminacjach powiatowych udział wzięli zwycięzcy eliminacji
szkolnych. Po eliminacjach pisemnych przystąpiono do eliminacji ustnych. Uczestniczyło w nich po trzech najlepszych uczestników
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Oto ich zwycięzcy:
kategoria szkoły podstawowe
1. Aleksandra Łobodzińska

2. Kamil Smorczewski
3. Katarzyna Bakunowicz
kategoria gimnazja
1. Zuzanna Gierasimiuk
2. Kamila Łyczak
3. Karolina Oniśkiewicz
kategoria szkoły ponadgimnazjalne
1. Gabriela Koczewska
2. Kinga Kazcyńska
3.Artur Krakówko.
Po dwie najlepsze osoby z każdej kategorii będą reprezentować powiat na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 25
kwietnia w Ciechanowcu.
Turniej w Siemiatyczach został zorganizowany 9 marca br, przez Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku OSP, Komendę Powiatową PSP i siemiatyckie Starostwo. (wss)

Stacja rowerowa

Pierwsze promienie wiosennego słońca
spowodowały, że na ulicach coraz więcej rowerzystów. Rowery, jak każde inne urządzenie, czasami
mogą się popsuć, co może
być problemem jeśli stanie
się to na trasie, a do domu
kawałeczek. Na przeciw takim przypadkom wyszedł
samorząd miejski instalując
na skwerze gen. W. Andresa
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Młodzież zapobiega pożarom

pierwszą w Siemiatyczach samoobsługową
stację rowerową. Miejscy włodarze zapewniają, że kolejna pojawi się wkrótce
na placu przy skateparku miejskim.
Stacja oferuje zestaw podstawowych narzędzi i pompkę rowerową przystosowaną do różnego
rodzaju wentyli. Nie zapomniano
o uchwycie do wieszania rowerów
na czas naprawy. Korzystanie ze
stacji jest bezpłatne.
(cec)
Wieści Podlaskie

Siemiatyccy
młodzi radni na
Europejskim Kongresie

„Angielka” do remontu
„Angielką” kierowcy nazywają
odcinek drogi ze Stanisławowa do
Wojszek na trasie Białystok - Bielsk
Podlaski. Przed laty ktoś wpadł na
- moim zdaniem nie głupi pomysł pomysł aby skoro nie stać właściciela
drogi na położenie asfaltu na całej
drodze to położył dywanik asfaltowy
na jednym pasie jezdni. Położono go
po lewej stronie drogi jadąc w kierunku Bielska stąd zapewne ta nazwa.
W ubiegłym roku wyremontowano
odcinek Stanisławowo - Niewodnica
Nargilewska. W tym roku starostwo
chciałoby wyremontować 4-kilometrowy odcinek od Niewodnicy do

Kudrycz. jest już gotowa dokumentacja ale brakuje pieniędzy. Ponieważ
wspomniana droga leży na terenie
gmin Juchnowiec Kościelny i Zabłudów, Starostwo zwróciło się do nich
z prośbą o współfinansowanie inwestycji.
Burmistrz Zabłudowa odpowiada, że jego gminy nie stać na współfinansowanie i proponuje szukać środków zewnętrznych. Wójt Juchnowca,
nie mówi nie, ale chciałby zakazu
ruchu ciężarówek na tej trasie.
Kiedy więc zniknie „angielka”
i kierowcy pojadą wyremontowaną
trasą?
(w)

W dniach 27 - 29 marca
w Słupsku spotkali sie delegaci 80
Młodzieżowych Rad z całej Polski,
a wśród nich reprezentujący Młodzieżową Radę Miasta Siemiatycze
Aleksandra Łuba, Łukasz Kubicki
oraz ich opiekunka Monika Mazur.
Kongres został zorganizowany przez Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce, we
współpracy z Biurem Parlamentu
Europejskiego w Polsce, Słupskim
Instytutem d/s Młodzieży oraz Fundacją Civis Polonus.
Dyskutowano o roli młodych
w kształtowaniu Unii Europejskiej
oraz wpływie Unii na codzienne
życie. W czasie warsztatów pogłębiano wiedzę na temat Unii Europejskiej, ich uczestniczy dowiedzieli
sie także jak prowadzić kontakty
z mediami oraz jak wykorzystywać
media społecznościowe.
(cec)

POLECAMY:
„Kamerdyner” to powieść
jakiej w Polsce od lat nie było!
Świat, którego już nie ma.
Zakazana miłość wciągnięta w wir
wielkiej historii. Losy trzech narodów na przestrzeni pięciu dekad.
Nieznana, drastyczna zbrodnia.
„Kamerdyner” to powieść napisana z rozmachem, ale też pełna
małych wzruszeń.
Marita – niemiecka panienka
z dobrego domu. Mateusz – kaszubski chłopak, który po śmierci
rodziców trafia na wychowanie
do pruskiego dworu. Ich miłość
musiała być burzliwa. I była. Tak
samo jak wielka historia, na której
tle się rozegrała. Narastały konflikty między narodami, wybuchła
I wojna światowa i kształt Europy
uległ zmianie. Polacy mogli wreszcie świętować własną niepodległość, ale po krótkim czasie mieli
znów ją stracić. Kim jestem? – to
pytanie będzie dręczyć Mateusza
Krolla przez całe życie. Polakiem,
czy Niemcem? Synem koniuszego,
czy jaśnie pana? Bratem pięknej
Marity von Krauss, czy zakochanym w niej Kaszubem? Wraz z nadejściem września 1939 roku od
odpowiedzi będzie zależało również jego życie.
Romans Mateusza i Marity
to opowieść niepodobna do innych,
złożona, pełna trudnych wyborów,
ulotnych nadziei i cierpienia, ale
przede wszystkim wierna faktom
historycznym.
Gdy zaczynaliśmy tworzyć,
byłem przekonany, że będzie
to romans historyczny. Jednak
z biegiem wydarzeń okazało się,
że tkanka powieściowa zaczyna
przybierać nowe barwy. Tło historyczne oraz wątki sensacyjne
spowodowały, że powstała dużo
bardziej złożona, głęboka powieść.
Uniwersalność tego projektu okazała się zaskakująca.
Paweł Paliński
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Wieści Podlaskie

Przysłowia ludowe
na kwiecień

GMINA NAREWKA
Nowa wystawa w galerii

5 kwietnia br. w galerii im.
Tamary Sołoniewicz w Narewce
(powiat hajnowski) otwarta została wystawa pt. “Jakub Smolski
- wiejski fotograf z Łuki”. Ekspozycja składa się z 90 czarno-białych
zdjęć dużych i małych formatów

Warsztaty Wielkanocne - 2019

4 kwietnia br. w Świetlicy SaNa tegoroczne warsztaty
morządowej w Lewkowie Starym Wielkanocne przyszły osoby doro(gmina Narewka) odbyły się warsz- słe, młodzież i dzieci z Lewkowa
taty Wielkanocne. W tym roku jajka
Nowego, Lewkowa Starego, Eliamalowano z użyciem roztopionego szuk i Suszczego Borku. Zajęcia
pszczelego wosku i farb.
prowadziły Krystyna Poskrobko
Warsztaty zorganizowano (świetliczanka), Maria Rejent, Lidia
przed Niedzielą Palmową i dlatego Charkiewicz i Elżbieta Kuncewicz
też robiono kwiaty z różnokoloro- (przewodnicząca Stowarzyszenia
wej bibuły i pięknie ozdabiano nimi „Storczyk” w Eliaszukach).
młode pędy wierzb (palemki). TraOdchodzą od nas na zawsze
dycją w Starym i Nowym Lewkowie starsi ludzie i niektóre obyczaje, ale
oraz w okolicznych wsiach jest pie- w gminie Narewka tradycja przyz początku XIX wieku. Na fotogra- czenie małych bułeczek w kształcie strajania palemek czy pieczenia
fiach są mieszkańcy dawnej wsi „busławych (bocianich) łap” (wiąże
busłowych łap nie zginie.
Łuka i pobliskich okolic nad rzeką się to z wiosennym przylotem do
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki
Narew. Wystawa czynna będzie do
nas bocianów).
maja tego roku. Organizatorzy zapraszają do jej obejrzenia.

• Kwiecień co deszczem rosi, wiele
owoców przynosi.
• Grzmot w kwietniu dobra nowina,
już szron liści nie pościna.
• Kwiecień, kiedy deszczem plecie,
to się maj wystroi w kwiecie.
• Na św. Justyna siew się w polu
zaczyna.
• Gdy w kwietniu słonko na dworze,
nie będzie pustek w ,komorze.
• W Wielki Piątek dobry zasiewu
początek.
• Kto w Wielki Piątek sieje, ten się
w żniwa śmieje.
• W Wielką Niedzielę pogoda, duża
w polu uroda.
• Za kwietniem ciepłym idzie maj
chłodny.
• Gdy Jerzy (24 IV) skryje wronę
w życie, będzie zboża obficie.
Przysłowia wybrał Jan Ciełuszecki

PRZECZYTANE

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

„Po raz pierwszy zrobiłem
film , który od publiczności również wymaga odwagi.”
Wojciech Smarzowski
o widzach
*
„W Polsce nawet ateista jest
katolikiem, bo i on ma za sobą
pierwszą komunię, co zawsze zostawia w duszy, jakiś ślad.”
Stefan Chwin, pisarz,
o katolicyzmie Polaków
Brańszczanie, przedstawiciele licznych parafii, duchowieństwo, przedstawiciele władz samorządowych, wojsko, poczty sztandarowe pożegnały SP Kapłana mjra
prałata Romana Wodyńskiego

Ostatnia droga Kapłana Romana Wodyńskiego

3 kwietnia 2019 roku
w wieku 88 lat zmarł ks. mjr
Roman Wodyński. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się 6 kwietnia w kościele parafialnym pw.
Wniebowzięcia NMP w Brańsku.
Po Eucharystii doczesne szczątki śp. Zmarłego Kapłana zostały
pochowane na cmentarzu parafialnym w Brańsku.

W mszy św. pogrzebowej wraz
z blisko 80 kapłanami z diecezji oraz
spoza jej granic uczestniczył ks. bp
Antonim Dydyczem, który wygłosił
okolicznościową homilię. Śp. Kapłana żegnali przedstawiciele władz
rządowych, samorządowych, wojsko,
służby mundurowe, poczty sztandarowe, środowiska kombatanckie,
harcerze oraz licznie przybyli wierni z parafii, w których pracował śp.
ks.prałat Wodyński. W klimat moWieści Podlaskie

dlitewnego spotkania wprowadził
ks. dziekan Janusz Łoniewski, proboszcz brański. W kościele rozległ
sie potężny głos żałobnych egzekwii,
którym przewodniczył ks. diakon.
W homilii ks. bp Antoni Dydycz przypomniał życiorys śp. kapłana. Ks. Roman Wodyński urodził się
09.04.1930 r. w Bujakach. Do Szkoły
Podstawowej uczęszczał w Sytkach
oraz Bujakach. Następnie ukończył
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Drohiczynie. W roku
1951 wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego
w Łomży. 24 czerwca 1956
r. w Łomży przyjął święcenia diakońskie, a 8 grudnia
1956 r. z rąk ks. bp. Czesława
Falkowskiego otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwszym
wikariatem była parafia Topczewo (1957-1958), a następnie Rudka (1958-1960).
Po trzech latach kapłaństwa
został proboszczem w parafii
Granne (1960-1962), a następnie w Niemyjach Nowych
(1962-1966), Perlejewie
(1966-1988) i Brańsku
(1988-2005). Jako emeryt
przez 14 lat mieszkał w budynku
parafialnym w Brańsku wspomagając pracę duszpasterską w parafii.
Zwrócił uwagę na trudne warunki
i doświadczenia, związane z czasem II wojny światowej oraz okresem Polski Ludowej. Wiele miejsca
poświęcił postawie patriotycznej

Kapłana, miłości do Kościoła i Ojczyzny. Przypomniał postać śp. Antoniego Wodyńskiego, brata Kapłana zamordowanego przez władze
komunistyczne, którego pamięć
w miejsce nieznanego pochówku
upamiętnił pomnikiem w Brańsku.
W swojej posłudze kapłańskiej jako
duszpasterz Kombatantów (od
1989), duszpasterz Koła Sybiraków
w Brańsku – Rudce (1989-2016)
wiele miejsca poświęcał odkrywa-

rzem rolników (1983-2000), członkiem Komisji Pomocy Kapłańskiej
(1988-1998), dziekanem Dekanatu
Brańskiego (1990-2005), członkiem
Komisji ds. osób i posług I Synodu
Diecezji Drohiczyńskiej (1994-1997),
honorowym członkiem Związku Sybiraków (od 1996).
Za swoją posługę i postawę
kapłańską otrzymał następujące
tytuły i odznaczenia: kanonik honorowy Kapituły Katedralnej (1988),

niu prawdy historycznej uczestnicząc
w uroczystościach patriotyczno-religijnych.
Śp Wodyński w diecezji pełnił
m. in. następujące urzędy i funkcje:
był konsultorem prosynodalnym
(1967-1977), członkiem Rady Kapłańskiej (1971-1993), duszpaste-

kanonik gremialny Drohiczyńskiej
Kapituły Katedralnej (1993), kapelan Jego Świątobliwości (1996),
major w stanie spoczynku (2001),
Honorowy Obywatel Miasta Brańska
(2005), odznaka honorowa Związku
Żołnierzy Armii Krajowej za zasługi
dla Związku (2008).

Kapłanowi wdzięczność za życie i posługę kapłańską wyrażając
żal z powodu Jego odejścia wyrazili w mowach pożegnalnych: minister Krzysztof Jurgiel, Rektor WSD
w Drohiczynie ks. Tadeusz Syczewski, Matka Generalna Zgromadzenia
Sióstr Sercanek Marianna Matejuk,
burmistrz Brańska Eugeniusz Koczewski, wójt gminy Brańsk Andrzej
Jankowski, przedstawiciel parafii
Brańsk Krzysztof Prześniak, przedstawiciel rodziny Janusz
Wodyński oraz wykonawca
testamentu ks. Mariusz Boguszewski.
W uroczystości uczestniczyli żołnierze 18. Pułku
Rozpoznawczego z Białegostoku pełniąc wartę honorową w kościele, a na cmentarzu oddając cześć zmarłemu
salwą honorową, melodią
pożegnalną na trąbce oraz
składaniem wieńców. Kapłan spoczął przy kaplicy
na cmentarzu parafialnym
w Brańsku.
Na tak wielką pamięć
i wdzięczność ks. Wodyński zapracował swoją pracą
duszpasterską, budową i odnawianiem obiektów sakralnych, otwartością, okazywaną pomocą, a przede
wszystkim ogromną życzliwością
okazywaną ludziom, których Bóg
postawił na Jego drodze.
Foto, tekst Tadeusz Szereszewski
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GMINA CZEREMCHA
Zagrały gwiazdy jazzowej sceny

Wiosenny Turniej Szachowy
10. Oliwier Bartos 1 pkt.
W kategorii chłopcy klasa VII:
1. Gabriel Stepaniuk 6,5 pkt.
2. Michał Pytel 5 pkt.
3. Tomasz Dudel 4,5 pkt
4. Jakub Czykwin 4 pkt.
Kategorie szachowe
podwyższyli lub zdobyli:
1. Kacper Iwanowiec IV kategorię
szachową
2. Kornel Konobrocki IV kategorię

MASZYNY

Modernizacja

szachową
3. Paweł Piłat V kategorię szachową
4. Jakub Czykwin V kategorię szachową
5. Kacper Drabiuk V kategorię szachową
6. Magdalena Parfieniuk V kategorię szachową.
Gratulujemy wyników i życzymy kolejnych sukcesów.
ks. Krzysztof Domaraczeńko

foto fb

kosiarek

kdTc 261 s i kdTc 301 s

ze spulchniaczeM
na szeroki pokos

Sprawdzone i solidne kosiarki z centralnymfoto
zawieszeniem
z serii
zsp czeremcha
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S
i KDTC 301 S zostały wyposażone w szeroki spulchniacz.

Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym
5 kwietnia br. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach
gościła uczestników powiatowego
etapu Ogólnopolskiego turnieju
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. O puchary starosty bielskiego
i wójta Gminy Wyszki rywalizowało
w dwóch kategoriach wiekowych
ogółem 58 zawodników reprezentujących 17 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów. Otwarcia
imprezy dokonał naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim Grzegorz Tymiński.
Uczestnicy turnieju musieli
wykazać się wiedzą na temat przepisów obowiązujących w ruchu drogowym, umiejętnościami z zakresu
udzielania pomocy przedmedycznej
oraz mistrzowskim opanowaniem
jazdy na rowerze. Tor przeszkód, na
którym sprawdzano umiejętności
zawodników był bardzo wymagający, liczyły się więc tu także mocne
nerwy.

Fundację Polski Jazz realizuje
projekt Polski Jazz 360°. jego celem jest propagowanie muzyki jazzowej poprzez ukazanie jej różnorodności i oswajanie z nią szerokiej
publiczności. W ramach projektu
Fundacja zapewni prezentację czołowych zespołów jazzowych także
słuchaczom z mniejszych miejscowości. Na trasie koncertowej grupy
Weezdob Collective,ubiegłorocznego zdobywcy Grand Prix Festiwa-

lu Jazz nad Odrą, którego liderem
jest ceniony gitarzysta Piotr Scholz,
znalazła się Czeremcha.
10 kwietnia miejscowi -i nie
tylko - miłośnicy muzyki jazzowej
mieli okazję usłyszeć to, co najbardziej aktualne w polskiej muzyce
jazzowej: wielokulturowe muzyczne
projekty i nieoczekiwane muzyczne połączenia, uznanych muzyków
o ugruntowanej pozycji.
(czar)
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Rys. SaMasz

Czeremcha
nie tylko tenisem stoi. Z okazji
pierwszego dnia wiosny 21 marca
w Szkole Podsatwowej odbył się
Wiosenny Turniej Szachowy. Wystartowała rekordowa liczba 18
szachistów.
W kategorii dziewcząt klas IV:
1. Martyna Stańczyk 4 pkt
2. Małgorzata Ryszczuk 3 pkt
3. Magdalena Parfieniuk 2 pkt
W kategorii dziewczęta klasa VI:
1. Małgorzata Aleksiejuk 3 pkt
W kategorii chłopcy klasa IV:
1. Piotr Aleksiejuk 5 pkt.
2. Kornel Konobrocki 5 pkt.
3. Kacper Iwanowiec 4 pkt.
4. Michał Wasiluk 4 pkt
5. Kacper Drabiuk 3 pkt.
6. Mateusz Korniluk - Dubiel 3 pkt.
7. Paweł Piłat 2 pkt.
8. Michał Dragun 2 pkt.
9. Jan Pęczek 2 pkt.

|

Trwałość podniesiona o 25%

pd

pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych,
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku
która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami.
Indywidualnie:
• III miejsce – SP z DJNB w Orli
wójt Gminy Wyszki. Miłym akcenznajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cenOpona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodob• I miejsce – Mateusz Szeszko - SP
Indywidualnie:
tem było wyróżnienie opiekunów
żebrem zapewniają o 40% więcej gumy
niewzdefiniuje
zupełnie
nowy
segment
rynku.
Jest
Wyszkach
• I miejsce – Dominik Niemyński rywalizujących drużyn. tralnym
Przed triumna podłożu
proponowane
•to IIpierwsze
miejsce –rozwiązanie
Marcin Topczewski
- SPdonrciąg5 im. Szarych Szeregów fatorami etapu powiatowego
stoi (i aż o 60% więcej niż tradycyjne
opony
rolnicze). RoadBib to także większa
ników
o
mocy
powyżej
200
KM,
zaprojektowane
SP w Wyszkach
w Bielsku Podlaskim
teraz trudniejsze zadanie wykazatrwałość opony – podniesiona o 25%. Tam
pod kątem intensywnego użytkowania drogogdzie tradycyjna opona rolnicza gwarantuje
wego i oferujące wysoką trakcję oraz trwałość.
4000 godzin pracy, firma Michelin obiecuje
Ciągniki o dużej mocy wykorzystywane w go5000 godzin.
spodarstwach rolnych i na placach budowy
Pomimo intensywnego użytkowania
przez ponad 50% czasu są używane na drodze.
na drogach, do jakiego nowa opona została
Pokonują wówczas 80% całego przebytego
zaprojektowana, RoadBib oferuje znacznie
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy.
dłuższą żywotność od tradycyjnych opon
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych
rolniczych. Oprócz trwałości rolnicy dostamusieli więc opracować rozwiązania, które będą
w stanie zapewnić trakcję i trwałość na twardych
ją w pakiecie również niższy koszt w pracach
drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
i agresywnych drogach nieutwardzonych, ale równie
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie pól uprawnych.
MaSz
Efektem ich pracy jest produkt, który posiada nową
Fot. Michelin
rewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia większy komfort
Opona Michelin Roadbib w rozmiarze 710/70 R 42.
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Wieści Podlaskie

SPORT
Koniec sezonu

Emocji nie zabrakło

Mistrzostwa LZS Województwa Podlaskiego
w piłce siatkowej mężczyzn
W sobotę, 6 kwietnia, w Białowieży odbyły się Mistrzostwa LZS
Województwa Podlaskiego w piłce
siatkowej, zorganizowane przez
Urząd Gminy Białowieża oraz Podlaskie Zrzeszenie LZS.
Jak co roku nie zabrakło sportowych emocji, ale również dobrej
zabawy. Widać jednak było, że w porównaniu to poprzednich edycji zawodów, w tym roku poziom był wyjątkowo wysoki. Już po rozgrywkach
grupowych można było wskazać faworytów, drużyny JIMI BESTIOS Białystok oraz Wersal Białystok i właśnie ostatecznie te drużyny walczyły
o pierwsze miejsce, zresztą po finale,
który pokazał, że zawodnicy obydwu
drużyn dysponują naprawdę świetnymi umiejętnościami.
Końcowa kolejność turnieju:
1. JIMI BESTIOS Białystok
2. Wersal Białystok
3. Studencki Czwartek Michałowo
4. Lasy Państwowe
5. Gmina Białowieża

Siemiatycze

6. Żubr Bielsk Podlaski
7. TL Białowieża
8. Żubr Białowieża

(Wersal Białystok).
4. Nagroda wójta Białowieży Alberta
Litwinowicza dla najlepszego przyj-

Wyróżnieni zawodnicy:
1. Nagroda posła Roberta Tyszkiewicza dla MVP turnieju: Marcin
Andrejewicz (JIMI BESTIOS Białystok).
2. Nagroda wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego dla
najlepszego atakującego: Patryk
Wojtach (Studenckie Czwartki
Michałowo).
3. Nagroda wójta Białowieży Alberta Litwinowicza dla najlepszego broniącego: Jarosław Szpilko

mującego: Adrian Lewczuk (Wersal Białystok).
5. Nagroda Mateusza Gutowskiego,
radnego powiatu hajnowskiego, dla
najlepszego rozgrywającego: Bartosz Dmochowski (JIMI BESTIOS
Białystok).
Organizatorzy dziękują partnerom
i sponsorom
Turniej został objęty honorowym patronatem Roberta Tyszkiewicza, posła na Sejm RP.
Mateusz Gutowski

Sezon przełajowy za nami.
Biegacze Klubu Sportowego Parkiet
Hajnówka, po sukcesach na arenie
Mistrzostw Polski i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
bardzo dobrze zaprezentowali się
na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w biegach przełajowych, które odbyły się na pięknych trasach w Supraślu. Bardzo dobrze na dystansie
1000 m zaprezentowała się Maja
Noskowicz, uczennica Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, która zwyciężyła z dużą przewagą i zapewniła
sobie tytuł Mistrzyni Województwa
Podlaskiego klas VII. Zwycięstwo
zapewniła sobie również Małgorzata Karpiuk - uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce, która

w podobnym stylu zwyciężyła na
dystansie 1500 m klas trzecich
Gimnazjum i zapewniła sobie złoty
medal. Uczeń ósmej klasy Szkoły
Podstawowej w Narewce Łukasz
Klimiuk znakomicie zaprezentował
się na dystansie 2000 m. Ponad połowę dystansu biegł on w czołówce
i doskonałym finiszem, na ostatnich
dwustu metrach zapewnił sobie
zwycięstwo i zdobył złoty medal.
Start na tych zawodach okazał się
być potwierdzeniem wysokiej formy
i dobrego przygotowania sportowego czołowych zawodników Klubu
Sportowego PARKIET HAJNÓWKA
i dobrą prognozą na zbliżający się
sezon lekkoatletyczny.
Roman Sacharczuk

XXIV Podlaski Festiwal Piłki Ręcznej
W ostatni marcowy weekend
(29-31 marca) odbył się w Siemiatyczach XXIV Podlaski Festiwal Piłki
Ręcznej Dziewcząt. W zawodach
uczestniczyło ponad 200 zawodniczek z 17 zespołów z województw:
lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego,warmińsko-mazurskiego i
Litwy. Organizatorem zawodów
byli: UKS Kangur, Towarzystwo
Sportowe Siemiatycze, Podlaski
Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej,
MOSiR Siemiatycze i siemiatycki
samorząd.
Klasyfikacja końcowa:
rocznik 2008
1. UKS Dwójka Małkinia Górna
2. KMKS Kraśnik
3. SP 50 Bialystok

6. SP 3 Siemiatycze
Najlepsza zawodniczka - Michalina
Gąska (MKS Kraśnik)
Najlepsza bramkarka -Alicja Łabieniec (SP 50 Białystok)
Król strzelców - Michalina Zyśk
(UKS Dwójka Małkinia Górna) - 27
bramek
rocznik 2006
1. SP 50 Białystok
2. UKS Jaćwingowie Gołdap
3. SRC Alytus (Litwa)
6. UKS Kangur Siemiatycze
Najlepsza zawodniczka - Nikola Bugajewska (SP 50 Białystok)
Najlepsza bramkarka - Sylwia Zając
(UKS Jaćwingowie Gołdap)
Król strzelców - Lukne Adzgauskaite (SRC Alytus) - 41 bramek. (cec)

Ułański hołd pomordowanym
- wiceprzewodniczący. Rady Komisa- Mińskiem). Większość z nich stanowi- Starobielska i Ostaszkowa ocalała
rzy Ludowych i komisarza handlu za- li aresztowani działacze konspiracyj- grupa 448 osób (według innych źródeł
granicznego, a także ręczna notatka: nych organizacji, oficerowie nie zmo- 395). Byli to ci, których przewieziono
„Kalinin - za, Kaganowicz - za”. (Michaił
bilizowani we wrześniu 1939 r., urzęd- do utworzonego przez NKWD obozu
Kalinin - przewodniczący Prezydium
nicy państwowi i samorządowi oraz przejściowego w Pawliszczew Borze,
Rady Najwyższej ZSRS - teoretycznie „element społecznie niebezpieczny” a następnie przetransportowano do
głowa państwa sowieckiego; Łazar z punktu widzenia władz sowieckich.
Griazowca.
Kaganowicz - wiceprzewodniczący
Spośród jeńców z Kozielska,
Wiesław Stanisław Sokołowski
Rady Komisarzy Ludowych i komisarz
transportu i przemysłu naftowego).
3 kwietnia 3 kwietnia 1940 r
rozpoczęto likwidacji obozów.
Od poniedziałku, 9 kwietnia, czenie majątkowe z 2017 r. (najnowZ Kozielska 4 404 osób prze- trwa strajk nauczycieli. Jest on efek- sze za 2018 r zostanie opublikowane
wieziono do Katynia i zamordowano tem braku porozumienia między na stronie internetowej Sejmu pod
strzałami w tył głowy. 3 896 jeńców rządem a dwoma związkami zawo- koniec kwietnia).
ze Starobielska zabito w pomiesz- dowymi: Związkiem Nauczycielstwa
Dziennikarze „Super Expresczeniach NKWD w Charkowie, a ich
Polskiego i Forum Związków Zawo- su” twierdzą, że „słowa o pracy dla
ciała pogrzebano na przedmieściach
dowych. Między związkami i straj- idei stoją w sprzeczności z rzeczymiasta w Piatichatkach. 6 287 osób
kującymi nauczycielami a rządem wistością” Wg. wyliczeń dziennikarzy
z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu od dawna iskrzy, a oliwy do ognia „Super Expressu” „marszałek wyższej
NKWD w Kalininie, obecnie Twer, a po- dolał jeszcze marszałek Senatu,któ- izby parlamentu w ciągu roku zarochowano w miejscowości Miednoje. ry w czwartek (11 kwietnia) stwier- bił ponad 200 tys. złotych. Stanisław
Łącznie zamordowano 14 587 osób.
dził „Ja pracowałem, pracuję i będę Karczewski zainkasował dodatkowo
Na mocy decyzji z 5 marca
pracował dla idei (...) dla dzieci tym 30 tys. złotych nieopodatkowanej
1940 r. wymordowano również około
bardziej wszyscy powinni pracować diety oraz 5 tys. dodatku na wyjaz7 300 Polaków przebywających w róż- dla idei” i dodał, ze jeżeli nauczyciele dy służbowe. Ponadto, z pieniędzy
nych więzieniach na obszarze przed- podjęli decyzję o strajku, to chyba
podatników w zeszłym roku wydano
wojennych wschodnich województw zupełnie świadomie i z wiedzą, że za
blisko 8 tys. złotych na portret StaRzeczypospolitej.
okres w którym się nie pracuje , nie
nisława Karczewskiego.
Na Ukrainie rozstrzelano 3 405 uzyskuje się wynagrodzenia.
Marszałek wynajmuje także
osób (ich groby prawdopodobnie
Nie była to pierwsza wypo- rządową willę, pomimo tego że uroznajdują się w Bykowni pod Kijowem), wiedź marszałka o pracy dla idei więc dził się i mieszka w Warszawie”.
a na Białorusi 3 880 (pochowanych „Super Express” podsumował zarobki
prawdopodobnie w Kuropatach pod
Marszałka w oparciu o jego oświad(źródło wp. 13 kwietnia 2019 r.)

Ile kosztuje praca dla idei?

Ułani z siemiatyckiego Ochot- rokującymi poprawy wrogami władzy
niczego Szwadronu Kawalerii uczest- sowieckiej”, wnioskował o rozpatrzeniczyli w XII Katyńskim Marszu Cieni, nie ich spraw w trybie specjalnym,
który w niedzielę 7 kwietnia prze- „z zastosowaniem wobec nich najwyższedł ulicami Warszawy. Marsz jest szego wymiaru kary - rozstrzelanie”.
organizowany dla uczczenia pamięci Dodawał, że sprawy należy rozpatrzyć
polskich oficerów, którzy znaleźli się bez wzywania aresztowanych i bez
w niewoli radzieckiej i zostali zamor- przedstawiania zarzutów, decyzji o zadowani w kwietniu 1940 roku.
kończeniu śledztwa i aktu oskarżenia.
Po radzieckiej agresji na Polskę Formalnie wyroki miały być wydawa17 września 1939 r. w niewoli zna- ne przez Kolegium Specjalne NKWD,
lazło się 240-250 tys. polskich jeń- w składzie: Iwan Basztakow, Bogdan
ców, w tym ponad 10 tys. oficerów. Kobułow i Wsiewołod Mierkułow. Po5 marca 1940 r. Biuro Polityczne KC wyższe wnioski przedstawione przez
WKP (b) na podstawie pisma, które lu- Berię zostały w całości przyjęte, a na
dowy komisarz spraw wewnętrznych jego piśmie znalazły się aprobujące
Ławrentij Beria skierował do Stalina
podpisy Stalina - sekretarza genepodjęło decyzję o likwidacji obozów ralnego WKP(b), Klimenta Woroszydla polskich oficerów w Kozielsku, Sta- łowa - marszałka Związku Sowieckierobielsku i Ostaszkowie.
go i komisarza obrony, Wiaczesława
W piśmie do Stalina, szef Mołotowa - przewodniczący Rady KoNKWD, oceniając że wszyscy wymie- misarzy Ludowych, komisarza spraw
nieni Polacy „są zatwardziałymi, nie- zagranicznych i Anastasa Mikojana
Wieści Podlaskie
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Ob� c�ąs��a ra��ści i po���c�a w��ól�o�y to���z��ząca
oc����wa��� Wi�l��e� Noc� po���t�ła w na��y�� se���c�
p��ez re��tę ro��.
Wes�łeg� Al�e��j�!
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Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe
napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Radosnych Świąt Wielkanocnych życzą
Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka

Sta���t� Ha���w���
An��ze� S���p�o

Burmistrz Miasta Hajnówka

Ireneusz Roman Kiendyś

Jerzy Sirak

Pr�e��d���ząc� Ra�y ���a��
Eug���u�z S���k�

Wic����ro��� J�an�� K��ło

Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka
Walentyna Pietroczuk

Powiat Hajnowski pozyskał kolejne fundusze na scalenia
Hajnowski kompleks sportowo-kulturalny
wkrótce zyska nowe oblicze
Niebawem mieszkańcy Hajnówki odczują zmiany w przestrzeni miejskiej, wynikające
z rozpoczynających się pierwszych inwestycji
związanych z rewitalizacją miasta – „Hajnówka OdNowa”.
Kompleks sportowo-kulturalny Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz Hajnowskiego Domu Kultury będzie miał nowe oblicze. Władze miasta
liczą na poprawę jakości życia w mieście oraz
wizerunku Hajnówki na zewnątrz. Gruntownej
modernizacji zostanie poddany stadion sportowy – powstanie nowy stadion lekkoatletyczny (bieżnia dł. 400 m
z nawierzchnią syntetyczną, dwuścieżkowa skocznia do
skoku w dal i trójskoku, rzutnia do
pchnięcia kulą, dwa
rozbiegi do rzutu
oszczepem, boisko
piłkarskie główne
z nawierzchnią z trawy naturalnej), twz.
„mały Orlik”, dwa
korty tenisowe, będą
dwa nowe boiska do piłki siatkowej plażowej.
Rozgrywki na zmodernizowanym kompleksie
będzie można podziwiać z nowych trybun, zostanie też ustawiona przeszklona wiata dla komentatora zawodów sportowych i sędziów oraz
wiaty dla zawodników rezerwowych. Ponadto
w miejscu istniejących basenów powstaną dwa
nowe. Kompleks po modernizacji będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób
poruszających się na wózkach.
Zagospodarowany i uporządkowany zostanie teren na całym kompleksie. Przy HDK
powstanie wydzielony plac do organizacji plenerowych potańcówek. Najmłodszych mieszkańców Hajnówki oraz ich rodziców z pewnością ucieszy nowa rodzinna strefa w mieście,

zlokalizowana na nieruchomości obok HDK,
z wyjątkowym placem zabaw na bezpiecznym
podłożu. Niewątpliwie hajnowskie dzieci będą
mogły się pochwalić największym placem
zabaw w całym województwie. Wyposażony
będzie w duże, wielofunkcyjne urządzenia do
zabaw oraz mniejsze urządzenia dla młodszych
dzieci (m.in. urządzenia zabawowo-sprawnościowe typu sterowiec, typu stadion, z punktem
widokowym, karuzela z elementami wspinaczki,
podwójne huśtawki, huśtawki okrągłe, huśtawki
4-osobowe, huśtawki bocianie gniazda, bujaki
– sprężynowce), stoły do
gry w szachy. Dla rodziców i opiekunów znajdą
się ławki, leżaki parkowe
do odpoczynku, stoliki
parkowe i stojaki na rowery. Dodatkowo zostaną
zamontowane ławki (wiata) z systemem zasilania
solarnego, umożliwiająca
ładowanie urządzeń mobilnych i turystycznych
podczas odpoczynku.
Strefa rodzinna ma być
gotowa do użytku już z początkiem tegorocznych wakacji. Pozostałe działania zostaną ukończone do końca czerwca 2020 r. Odnowiony
kompleks może stanowić atrakcyjną przestrzeń
dla lokowania tam aktywności gospodarczej,
głównie branży usługowej, do czego zachęcają
władze miasta.
Samorząd Hajnówki pozyskał środki na
realizację tych inwestycji z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 w kwocie 9372619,16 zł.
Wszystkie działania zostaną zrealizowane dzięki złożonemu i dofinansowanemu projektowi
pn. „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy
urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta
Cd. str. 4

Kolejne miliony zł trafią do Powiatu Hajnowskiego. Powiat Hajnowski pozyskał
17 962 450,56 zł na operację typu scalanie
gruntów w gminie Dubicze Cerkiewne. Umowa
o finansowaniu inwestycji została podpisana
przez Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepko
oraz Wicestarostę Joannę Kojło w dniu 1 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowego.
Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentowali Wicemarszałek Stanisław Derehajło oraz
Członek Zarządu Województwa Wiesława Burnos.
Inwestycja będzie realizowana w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Dubicze –
Istok” to 1958, 48 ha.
To już czwarty projekt scaleniowy realizowany przez samorząd powiatu hajnowskiego. Na mocy umowy podpisanej pomiędzy
Powiatem Hajnowskim a Urzędem Marszałkowskim w 2016 r., samorząd pozyskał 6 569
836,93 zł na scalanie gruntów obiektu „Kotłówka
i inne” w gminie Narew oraz 7 869 802,49 zł na
scalanie obiektu „Tarnopol” w gminie Narewka.
Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem
scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne” w gminie
Narew wynosi 834,1620 ha, operacja jest realizowana w miejscowościach: Kotłówka, Koweła,
Łopuchówka. Z kolei powierzchnia obiektu „Tar-

nopol” w gminie Narewka to 1046,9598 ha, prace
scaleniowe obejmują miejscowość Tarnopol.
Z kolei 10 sierpnia 2018 r. podpisano umowę o realizacji inwestycji dot. scalenia na obiekcie
„Eliaszuki i inne” w gminie Narewka. Całkowita
wartość projektu to 19 234 241,66 zł, z czego 12
mln zł to kwota przyznana w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.
Operacja scalenia w gminie Narewka obejmie
wsie Eliaszuki, Miłaszewo i Planta. Obiekt Eliaszuki i inne wynosi 2514,9856 ha.
Powiat Hajnowski jest liderem w zakresie realizacji projektów scaleniowych
w województwie podlaskim. Scalenia gruntów
są istotne z punktu widzenia gospodarki powiatu,
zważywszy, że użytki rolne stanowią ok. 39 %
jego powierzchni. Scalenia wpływają na eliminacje niekorzystnego zjawiska, jakim jest duże
rozdrobnienie użytków rolnych a które charakteryzuje nasz powiat. Ponadto w ramach projektu
scalenia przeprowadza się prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzględniające wymogi środowiska naturalnego - prace
te obejmują m.in. zapewnienie niezbędnych dróg
dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych – tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
Katarzyna Miszczuk
Fot. Urząd Marszałkowski

Wizyta przedstawicieli
Ambasady USA w Hajnówce

Dnia 9 kwietnia 2019 r. miasto odwiedzili przedstawiciele Sekcji
Politycznej Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie.
Reprezentowali ją Brian W.Teplica
Sekretarz ds. Politycznych (sprawuje swoją funkcję dyplomatyczną
w Polsce od 7 miesięcy) oraz Barbara Rawińska-Pietras Specjalista ds.
Politycznych. Wizyta miała charakter
zapoznawczy.
W spotkaniu z nimi uczestniczyli: Ireneusz Kiendyś Zastępca
Burmistrza Miasta Hajnówka, Andrzej Skiepko Starosta Powiatu Hajnowskiego, Lucyna Smoktunowicz
Wójt Gminy Hajnówka, Walentyna
Pietroczuk Przewodnicząca Rady
Miasta Hajnówka, Jarosław Grygo-

ruk Sekretarz Miasta Hajnówka. Podczas wspólnej rozmowy poruszano
zagadnienia związane z sytuacją
polityczną w Polsce i Stanach Zjednoczonych, wzajemnych relacjach,
stosunkach dyplomatycznych. Goście podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu w mieście, podkreślając
jego wyjątkowość kulturową i przyrodniczą. Wyrażali chęć ponownego
zagoszczenia w nasze strony, by dogłębniej poznać jego atuty.
Mimo, iż Stany Zjednoczone
i region Puszczy Białowieskiej dzielą
tysiące kilometrów, to siła procesów
globalizacyjnych dociera do nas zza
oceanu prawie w każdej dziedzinie
życia, czego często nie jesteśmy
świadomi.
Emilia Korolczuk

VII EDYCJA MIEJSKIEGO KONKURSU
MATEMATYCZNEGO „MŁODY MATEMATYK”

W roku szkolnym 2018/2019
odbyła się VII edycja Miejskiego
Konkursu Matematycznego „Młody
Matematyk”-pod patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka. Tradycyjnie
konkurs składał się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie wzięło udział
45 uczniów- w miesiącach styczeń-luty uczniowie w domu rozwiązywali zestaw zadań.
Do drugiego etapu zostało
zakwalifikowanych 25 uczniów, którzy najlepiej rozwiązali otrzymane
zadania. Dnia 19 marca w Szkole
Podstawowej Nr 2 odbył się II etap,
gdzie uczniowie klas IV, V i VI mieli do rozwiązania zestawy zadań.
W czasie sprawdzania prac przez
nauczycieli, uczniowie brali udział
w warsztatach przygotowanych
przez uczniów naszej szkoły Jakuba
Gadomskiego i Gabrysię Bartoszewicz. Uczniowie pokazali uczestnikom konkursu jak ułożyć sześcian
„sonobe” z kwadratowych kolorowych karteczek. Do złożenia sześcianu-wariant z mankietami- potrzebne
było 6 modułów. Uczniowie cierpli-
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wie składali moduły pod kierunkiem
oraz przy pomocy Kuby i Gabrysi.
Nie mniejszej cierpliwości wymagało
złożenie sześcianu.
Po zakończeniu warsztatów
nastąpiło wręczenie nagród sponsorowanych przez Burmistrza Jerzego Siraka. Nagrody wręczył dyrektor szkoły Adam Jerzy Chudek.
W siódmej edycji konkursu zwycięzcami zostali:
Kl. VI
1.Justyna Ostapkowicz SP1
2.Jan Strzelecki SP1
3.Maja Krysztofik SP1
KL. V
1.Bartosz Siemieniaka SP3
2.Wiktor Wappa SP1
3.Gabriel Litwiniuk SP4
KL. IV
1.Aleksander Nikiciuk SP2
2.Zuzanna Frankowska SP4
3.Jan Lewczuk SP2
Gratulujemy uczestnikom konkursu wspaniałych wyników.
Organizatorki konkursu:
Lija Grosz
Małgorzata Szumarska

POWER szansą na zdobycie nowych doświadczeń
W dobie postępującego procesu globalizacji państwa członkowskie UE, takie jak Polska stawiają
nacisk na dynamiczny rozwój kluczowych kompetencji swoich obywateli podnosząc ich wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe
Większość z nas kojarzy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) z projektami
miękkimi dotyczącymi podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych,
przekwalifikowaniem osób poszukujących pracy, czy też projektami
służącymi podnoszeniu kompetencji
kluczowych. Tymczasem POWER pod
auspicjami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działając na zasadach
Erasmus+ stworzył bogatą ofertę dla
różnych obszarów edukacji. Nasza
kadra skorzystała z mobilności nauczycieli w ramach tegoż programu.
   Siedemnastu pracowników Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Władysława
Jagiełły w Hajnówce wykorzystało
swój czas wolny na podniesienie
własnych kwalifikacji. Podczas ferii
zimowych w dniach 21-25.01.2019 r.
uczestniczyliśmy w projekcje pt. Mobilność kadry z SP2 w Hajnówce
realizowanego w ramach projektu
Ponadnarodowa mobilność kadry
edukacji szkolnej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu
Erasmus+, sektor Edukacja szkolna,
w ramach którego odbyliśmy mobilność na Malcie.
Podczas wyjazdu nauczyciele
korzystali z formy doskonalenia zawodowego w postaci kursów. Tego
typu wyjazd miał na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz podwyższenie kompetencji
kadry.
Realizację projektu poprzedziło
złożenie wniosku do FRSE. Zebraliśmy chętnych nauczycieli do udziału
w projekcie, a p. Anna Maria Bowtruczuk zgodziła się być jego koordynatorem. Dzięki niej na bieżąco otrzymywaliśmy informacje o kolejnych
etapach projektu. Dopiero po otrzy-

Izabela Pietroczuk
ze Studia Piosenki HDK
laureatką Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki

maniu pozytywnej oceny złożonego
przez nas wniosku ruszyły przygotowania, w tym takie kwestie formalne
jak podpisywanie umów i porozumień, gromadzenie dokumentów,
etc. Przed wyjazdem na mobilność
nasza kadra odbyła cykl szkoleń
w ramach tzw. przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego,
których celem było m.in. podniesienie kompetencji językowych i społecznych. Zajęcia realizowane były
w małych grupach, podobnie jak mobilność, tj. uczestnictwo w kursach.
Każda z grup uczestniczyła w innym
kursie, tak by osiągnąć efekt synergii

A były to:
- San Andrea School
- Maria Regina College Mosta Primary
- Maria Regina College Naxxar Primary School
- St. Pauls Missionary College
- St. Nicholas College, Mgarr Primary
School.
Malta to kraj ludzi życzliwych,
kulturalnych i otwartych na innych.
Najbardziej spodobały nam się
uśmiechnięte twarze dzieci różnego
pochodzenia. Po rozmowach z trenerami prowadzącymi kursy, z przedstawicielami partnera, z dyrektorami

i zapewnić jak najbardziej efektywną
wymianę doświadczeń:
Osoby uczestniczące w kursach na Malcie pozyskały praktyczne
doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym. Zapoznały
się z kulturą, odmiennymi zwyczajami, poszerzając swoje horyzonty
oraz poznając nowoczesne systemy
działania placówek edukacyjnych
w tym kraju. Kluczowym jednak
aspektem,a tym samym efektem
naszego projektu jest wiedza i umiejętności, które nabyliśmy w obszarach tematycznych kursów, tj. trudności w uczeniu się, nauczanie wielokulturowe oraz kreatywność i innowacyjności w nauczaniu i uczeniu.
Dzięki uprzejmości partnera i jednocześnie organizatora kursów, tj.
Paragon Europe w czasie wolnym od
zajęć mieliśmy możliwość odbycia
nieformalnych wizyt w kilku maltańskich placówkach edukacyjnych.

i nauczycielami szkół dowiedzieliśmy się, jak bardzo wielokulturowy
jest to kraj, jak wiele narodowości
uczniów jest w jednej szkole (Hiszpanie, Włosi, Wenezuelczycy, Francuzi, Japończycy, a także Polacy).
Wszyscy traktują siebie z szacunkiem, są otwarci, chętni do dialogu
i współpracy. Mieliśmy możliwość
zaobserwowania ciekawych metod
i technik nauczania. Oprócz zaplecza
metodycznego mieliśmy przyjemność poznać nauczycieli, wymienić
z nimi doświadczenia zawodowe,
poznać ich charakter pracy, zarobki, zarówno w szkołach prywatnych
jak i państwowych. Nauczyliśmy się
i poszerzyliśmy zasób słownictwa
z zakresu aktywności szkolnych,
kultury maltańskiej i systemu edukacyjnego.
Małgorzata Wiszniewska
Joanna Kierdelewicz
Anna Maria Bowtruczuk

Studio Piosenki HDK laureatem
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Rozrywkowej w Warszawie
W dniach 30-31 marca w Warszawie odbył się stojący na bardzo
wysokim poziomie artystycznym
Ogólnopolski Festiwal Piosenki FIRALEJA. Nasze Studio reprezentował
zespół Małe HDK oraz solistki: Izabela Karczewska i Marysia Sawicka.
Jury po wysłuchaniu 39 wykonawców ogłosiło werdykt:
I miejsce - zespół Małe HDK (Iza

Karczewska, Ola Romaniuk, Maria
Sawicka, Wanda Ginszt, Dorota
Sztyler i Kasia Drużba)
wyróżnienie - Iza Karczewska
wyróżnienie - Maria Sawicka
Gratulujemy.
Rodzicom Marysi oraz Wandy
dziękujemy za pomoc w organizacji
wyjazdu.
Marta Gredel-Iwaniuk

30 marca w Łukowie odbył
się Ogólnopolski Festiwal Piosenki
WESOŁE NUTKI, w którym wystąpiła nasza reprezentantka - Izabela
Pietroczuk.
Piosenką „Raz Barbara szła do
baru” Iza wyśpiewała III nagrodę.
Gratulujemy.
Rodzicom Izy dziękujemy za
organizację wyjazdu.
Marta Gredel-Iwaniuk
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Prezentacja Planu Energetycznego dla Powiatu Hajnowskiego
Odnawialne źródła energii to
ogromny potencjał energetyczny i finansowy - przyszłość pozyskiwania
energii elektrycznej oraz cieplnej.
Wykorzystanie energii wiatrowej,
słonecznej czy biomasy to także
szansa ochrony środowiska przyrodniczego oraz rozwoju gospodarczego. Zastosowanie najnowszych
technologii jest opłacalne również
z perspektywy każdego z nas –
wykorzystanie OZE w gospodarstwach domowych przekłada się
na oszczędność pieniędzy i energii.
Dostrzegając realne korzyści wynikające z energii odnawialnej, Powiat
Hajnowski w porozumieniu z Fundacją EuroNatur i stowarzyszeniem
Energievision Frankenwald e.V. od
2016 r. realizuje projekt „Zasobooszczędny rozwój regionalny na
Podlasiu” finansowany przez Ministerstwo Środowiska Niemiec. W ramach tego powstał „Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu
Hajnowskiego” - Powiat Hajnowski
jako jedyny samorząd w kraju posiada tego typu szczegółową analizę
zasobów i perspektyw energetycznych w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł energii.
1 kwietnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Hajnówce miała miejsce prezentacja założeń planu energetycznego. W spotkaniu uczestniczyli:
Dyrektor Fundacji EuroNatur Lutz
Ribbe, przedstawiciel EuroNatur
Christine Coellejan, przedstawiciel
stowarzyszenia Energievision Frankenwald Martin Kastner, przedstawiciel Energievision Franken GmbH
Ralf Deuerling, pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego

ds. OZE Krzysztof Jan Stawnicki,
przedstawiciel Politechniki Białostockiej dr hab. Piotr Banaszuk -prof.
nzw. PB, przedstawiciele samorządów, jednostek podległych, nadleśnictw, inspekcji i straży.
Podstawą planu energetycznego jest integracja rozwoju gospodarczego z postępem OZE dających
możliwość produkcji energii na miejscu. Wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii pozwoli ograniczyć
import energii z zewnątrz, co realnie wpłynie na stan naszych portfeli
(w ramach „przyziemnego” przykładu weźmy rachunek za prąd – jedną
z najdroższych składowych faktury jest opłata przesyłowa, która ze
względu na położenie województwa
do tanich nie należy).
 	 Podczas prezentacji
przedstawiciel wykonawcy dokumentu Ralf Deuerling przedstawił
sytuację energetyczną regionu,
z uwzględnieniem aktualnego stanu oraz omówił potencjał efektywności energetycznej wynikający
z wykorzystywania OZE. Na dzień
dzisiejszy szacunkowe koszty energii w Powiecie Hajnowskim wykorzystywanej na potrzeby przemysłu,
instytucji publicznych i mieszkańców
pochłaniają aż 327 mln zł rocznie na zakup energii obejmującej prąd,
ciepło i mobilność wydajemy więc
1 mln dziennie! Ta ogromna kwota
może być zmniejszona nawet o 40
% poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii! Jak dowodzą
przeprowadzone wyniki badań odnośnie zasobów i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w Powiecie Hajnowskim, tj.
instalacji solarnych, fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz

biomasy mamy ogromny potencjał
w tym zakresie. Dokument wskazuje
również, jakie działania należy przeprowadzić w obecnych budynkach
użyteczności publicznej, oświetleniu
ulicznym, żeby zaoszczędzić dużą
ilość obecnie traconej energii.
Powyższych kalkulacji dokonano po wnikliwej analizie uwarunkowań przyrodniczych, geograficz-

acja współpracy - w styczniu br.
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko
oraz prezes Energievision Frankenwald e.V. Wolfgang Degelmann podpisali umowę powołującą Centrum
Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej w Powiecie Hajnowskim i Powiecie Białostockim. Projekt zakłada
wsparcie funkcjonowania Centrum

nych a także intensywnej, obopólnej
współpracy polegającej na wymianie
informacji.
„Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza i ochrony
klimatu dla Powiatu Hajnowskiego”
ma być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie
wdrażania inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania
się o ich dofinansowanie ze środków
unijnych i krajowych. Dokument potwierdza, że możemy stać się regionem samowystarczalnym energetycznie, a zastosowanie odnawialnych źródeł energii może przyczynić
się do rozwoju regionu i podniesienia jakości życia mieszkańców. Stąd
naturalnym krokiem jest kontynu-

do 2020 r., jest finansowany przez
niemieckie Ministerstwo Środowiska,
w ramach Europejskiej Inicjatywy na
rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu jest stowarzyszenie
Energievision Frankenwald, partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki Obszar funkcjonalny.
Utworzone Centrum Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej
ma za zadanie promować technologię OZE w regionie, będzie również stanowić platformę wymiany
doświadczeń z niemieckim partnerem – podczas organizowanych
otwartych spotkań oraz wyjazdów
studyjnych do Niemiec. W praktyce
będzie to wyglądało tak, że przed-

stawiciele instytucji, ale również
mieszkańcy i przedsiębiorcy z regionu będą mogli zasięgnąć wiedzy
na temat źródeł energii odnawialnej,
technologii OZE z uwzględnieniem
indywidulanych potrzeb (typowanie
odpowiedniej technologii dostosowanej do warunków gospodarstwa
domowego, symulacja kosztów
opłacalności instalacji itp.) a także
informacji o programach pomocowych. Utworzenie Centrum obsługującego podmioty indywidulane oraz
firmy i instytucje, ułatwi mieszkańcom dostęp do rzetelnych informacji
o technologiach OZE oraz źródłach
finansowania inwestycji – tłumaczy
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
Stawiając na OZE region
Puszczy Białowieskiej wpisuje się
w europejski nurt rozwoju – podczas spotkania Dyrektor Fundacji
EuroNatur i europoseł Komisji Europejskiej Lutz Ribbe podkreślił, że
w nowej perspektywie finansowej UE
25% unijnego budżetu to wydatki na
ochronę klimatu. Co więcej, obowiązywać będą nowe zasady dla rynku
energetycznego – zwiększające prawa obywateli w zakresie korzystania
z OZE. Chcemy wspierać każdą inicjatywę, która z jednej strony przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, z drugiej – realnie
wpłynie na jakość życia mieszkańców regionu. Rozmowy prowadzone
dzisiaj wpłyną na rozwój gospodarki
i przyszłość energetyczną kolejnych
pokoleń – podsumowuje Starosta
Hajnowski Andrzej Skiepko.
Plan dostępny na stronie www.
powiat.hajnowka.pl (menu główne,
zakładka Powiat Hajnowski).
Katarzyna Miszczuk

Prezentacja 12 zasad w walce o dłuższe życie z cukrzycą
Atakuje cicho i podstępnie, dając często niejednoznaczne symptomy. To zmora współczesności,
bo liczba chorych rośnie lawinowo.
Cukrzyca, bo o niej mowa to niebezpieczna choroba cywilizacyjna
– i bardzo agresywna. Od 1980 r.
do 2014 roku niemal czterokrotnie
wzrosła na świecie zachorowalność
na cukrzycę *. Okazuje się, że co 11
dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, a w Polsce 1 na 4 osoby powyżej 60. roku życia. Niestety,
na tym nie koniec smutnych statystyk – prognozuje się, że w 2030
roku na kuli ziemskiej będzie 550
mln diabetyków**! Winne są jakość
odżywiania, stres, brak ruchu oraz
geny. Bo o ile cukrzyca typu I to
choroba autoimmunologiczna, to
cukrzycy typu II możemy nabawić
się na własne życzenie. U jej podłoża
leżą bowiem nadwaga i nieprawidłowa dieta. Cukrzyca zbiera duże
żniwo ale możemy się przed nią
bronić – wystarczy zmienić nawyki
żywieniowe, zacząć się ruszać i regularnie się badać. Te i inne reguły
na miarę życia (dosłownie!) znalazły
się w „Deklaracji 12 zasad w walce
o dłuższe życie z cukrzycą”. Prezentacja dokumentu odbyła się 9 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym
w Hajnówce. Deklaracja powstała
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w 2017 r. w ramach kampanii edukacyjnej „Dłuższe życie z cukrzycą”,
opracowana przez przedstawicieli
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Stowarzyszenia „Aktywni z cukrzycą” oraz portalu mojacukrzyca.
org. Po raz pierwszy została zaprezentowana podczas Światowego
Dnia Cukrzycy w 2017 r.

Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału rejonowego w Hajnówce. Organizacja tego typu inicjatyw jest bardzo
istotna- służy promocji profilaktyki,
ochronie zdrowia. Na spotkaniu rozmawialiśmy, jak żyć z cukrzycą. Jak
społecznie ważny i duży jest to problem wiele mówią liczby. Cukrzyca
jest jedną z najczęściej występują-

się, że Powiat Hajnowski może stać
się częścią tak ważnego przedsięwzięcia. Dołożymy wszelkich starań by wiedza zawarta w deklaracji
dotarła do jak największej liczby
mieszkańców naszego regionu –
mówi Wicestarosta Joanna Kojło,
która podczas spotkania odebrała
Deklarację z rąk przedstawicieli Stowarzyszenia Diabetyków.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce aktywnie wspiera hajnowskich diabetyków w działaniach profilaktycznych. Od kilkunastu lat co
dwa lata samorząd organizuje akcję

społeczną „Zdążyć przed cukrzycą”,
podczas której mieszkańcy gmin
powiatu hajnowskiego mogą wziąć
udział w bezpłatnych konsultacjach
z lekarzem diabetologiem, zmierzyć
poziom cukru we krwi, ciśnienie oraz
wskaźnik BMI. Ostatnia taka akacja
miała miejsce w 2018 r. Tymczasem
zachęcamy do zapoznania się z Deklaracją oraz badań profilaktycznych
– ich systematyczne wykonywanie
to pierwszy krok do kontroli stanu
zdrowia.
Katarzyna Miszczuk
*źródło: twojezdrowie.rmf24.pl

Hajnowski szpital otrzymał kolejne fundusze

Prezentację deklaracji uzupełnił wykład dr n. med. Katarzyny
Wasilewskiej pt. „Cukrzyca typu II
– jak przeciwdziałać jej najpoważniejszym powikłaniom i przedłużać
życie chorym?”. Prelekcji przysłuchiwali się m.in. Wicestarosta Joanna
Kojło, Zastępca Burmistrza Ireneusz
Kiendyś oraz członkowie Polskiego

cych chorób przewlekłych, stanowi
ogromny problem zdrowotny i ekonomiczny wielu krajów. Choć nieuleczana, można z nią żyć. Mam
nadzieje, wielu z nas w prezentacji
„12 zasad w walce o dłuższe życie
z cukrzycą” odnalazło odpowiedź na
nurtujące pytania i wątpliwości dot.
sposobu życia z tą chorobą. Cieszę

Hajnowski SP ZOZ ciągle intensywnie się rozwija, aktywnie pozyskując fundusze unijne. Do mapy
projektów, aktualnie realizowanych
przez szpital dołączył kolejny: w ramach przedsięwzięcia „Godna jesień
życia” zakupiony zostanie sprzęt
i aparatura medyczna na potrzeby
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. 668 852,37 zł na ten cel szpital pozyskał w ramach Regionalnego
Programu Województwa Podlaskiego. Całkowita wartość inwestycji to
786 885, 15 zł. Z dostępnej puli
środków ok. 733 tys. zł szpital wyda
na zakup sprzętu niezbędnego do

codziennej pomocy pacjentom. Na
liście zakupów znajduje się infrastruktura medyczna wspomagająca
leczenie oraz ratująca życie jak defibrylator, respirator, kardiomonitor,
aparaty EKG, pompy infuzyjne oraz
oprzyrządowanie ułatwiające pielęgnację m.in. podnośnik transportowo
– kąpielowy, łóżka, materace przeciwodleżynowe i wanna pielęgnacyjna.
Projekt zakłada także uruchomienie wypożyczalni sprzętu
medycznego – na to szpital planuje
wydać ok. 53 tys. zł.
Cd. str. 4
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Hajnowski kompleks sportowo-kulturalny
wkrótce zyska nowe oblicze
Cd. ze str. 1

Hajnówka. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 13877459,01 zł.
W najbliższym czasie miasto będzie
starało się o pozyskanie środków na kolejne
inwestycyjne działania rewitalizacyjne, w tym
m.in. na utworzenie strefy handlu produktem
lokalnym oraz modernizację skweru przed Urzędem Miasta. Na rozstrzygniecie czeka także

w Urzędzie Marszałkowskim wniosek złożony
w partnerstwie z Gminą Miejską Hajnówka
przez Stowarzyszenie Kulturalne POCZTÓWKA,
dotyczący termomodernizacji obiektu DWORCA
(HAJNÓWKA CENTRALNA). Równolegle są prowadzone i przygotowywane działania i projekty
tzw. nieinwestycyjne z zakresu rewitalizacji.
Magdalena Chirko
fot. Małgorzata Muszkatel

Szkoła Podstawowa nr 4
- nasi laureaci konkursów przedmiotowych

Zakończyły się wojewódzkie konkursy
przedmiotowe w roku szkolnym 2018/2019.
Nadszedł czas podsumowań. Przedstawiamy
naszych laureatów i finalistów.
Ewa Iwaniuk – laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Białoruskiego, opiekun
p. Ludmiła Grigoruk,
Daria Stasinkiewicz - laureatka Woje-

wódzkiego Konkursu Chemicznego, opiekun Elżbieta Stepaniuk,
Paweł Sapiołka – laureat
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, opiekun Małgorzata
Jurczuk,
Damian Iwaniuk – laureat Wojewódzkiego Konkursu
z Języka Białoruskiego, opiekun
Ludmiła Grigoruk,
Róża Jaroszewicz – finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego, opiekun Iwona
Bogdanowicz.
Pragniemy również podkreślić, że uczeń
Paweł Sapiołka osiągnął najwyższy wynik na
etapie wojewódzkim, zaś Ewa Iwaniuk drugi
wynik wśród wszystkich laureatów konkursu
z języka białoruskiego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
nauczyciele SP4

Brązowy medal Małgorzaty Karpiuk
na Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych

Kolejne Mistrzostwa Polski, tym razem
Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych za
nami i kolejny sukces Małgorzaty Karpiuk z KS
PARKIET HAJNÓWKA. Zawody rozegrano w sobotę 23 marca 2019r. w Olszynie (woj. dolno-

śląskie) przy pięknej słonecznej iście
wiosennej pogodzie. Dzięki wsparciu Władz Miasta Hajnówka, Firmy
Parkiet Hajnówka, Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce, Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Hajnówce oraz władz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce i Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku nasi zawodnicy mają tak wysokie efekty sportowe na szczeblu
Mistrzostw Polski. Na dystansie 2 km
juniorek młodszych (U18) Małgorzata Karpiuk przybiegła na trzeciej
pozycji, zdobywając brązowy medal.
Medal w tej kategorii wiekowej to
olbrzymi sukces Małgorzaty Karpiuk, ale też
i sportu hajnowskiego, a szczególnie lekkiej
atletyki. Kolega klubowy Małgorzaty - Marek
Romańczuk na dystansie 3 km juniorów (U20)
zajął 30 miejsce.
Roman Sacharczuk

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem dnia 20 kwietnia 2019 r. Uchwały Nr V/35/19 Rady Miasta Hajnówka w sprawie zmiany Statutu Miasta Hajnówka (publikacja Dz.Urz.Woj.Podl. rocznik 2019 poz. 2035)
informuję, że dyżury Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka od tego dnia będą odbywać
się w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.00 w Biurze Rady Miasta
Hajnówka (Urząd Miasta II piętro pokój 210).
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy dyżur będzie pełniony w następnym
dniu roboczym.
PRZEWODNICZĄCA RADY
WALENTYNA PIETROCZUK

Mammobus w powiecie hajnowskim
Do powiatu hajnowskiego w maju i czerwcu przyjedzie mammobus. Możliwość skorzystania z bezpłatnej mammografii będą miały
panie w wieku 50 - 69 lat. By wziąć udział
w badaniu, nie trzeba mieć skierowania od lekarza. Wystarczy zadzwonić i się zarejestrować,
zaś samo badanie zajmie najwyżej kilka minut.
Wystarczy tylko kilka minut, by zadbać
o swoją przyszłość.
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla pań
w wieku 50 - 69 lat jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie
lekarskie. Wszystkie Panie zainteresowane badaniem powinny się uprzednio zarejestrować
(do rejestracji telefonicznej należy przygotować
numer telefonu i PESEL).
Terminarz bezpłatnych badań mammograficznych:
12.05.2019 - Narew, tel. (42) 254 64 10
16.05.2019 - Narewka, tel. (42) 254 64 10
17.05.2019 - Czeremcha, (42) 254 64 10
24.06.2019 - Hajnówka, (42) 254 64 10
28.06.2019 - Kleszczele, (42) 254 64 10
Bezpłatne badania mammograficzne dotyczą Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu
ostatnich 2 lat nie miały zrobionej mammografii
lub otrzymały pisemne wskazanie do wykonania badania mammograficznego po upływie 12

miesięcy z powodu obciążenia genetycznego.
Panie, których program nie obejmuje,
mogą wykonać płatne badanie. Uwaga! Panie
przed 35 r.ż, chcące skorzystać z badania, powinny mieć skierowanie lekarskie.
Mammografia polega na zrobieniu 4 zdjęć
rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponieważ
promieniowanie jest nie większe niż przy RTG
zęba. Dlatego też, drogie Panie, nie zwlekajcie z decyzją - te kilka minut może zaważyć
o „zdrowej” przyszłości. Wykonanie mammografii pozwala na wykrycie wczesnego stadium
choroby - wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne
przez kobietę lub lekarza, co zwiększa szansę
całkowitego wyleczenia. Gorąco zachęcamy do
badania mieszkanki powiatu hajnowskiego. Tym
bardziej, że statystyki są nieubłagane – przewiduje się, że co 14 Polka zachoruje na raka
piersi w ciągu swojego życia*. Szczególnie narażone są Panie po 50 roku życia – wśród kobiet
w grupie wiekowej 50-69, które chorują na nowotwory, blisko 50% zachorowań to właśnie rak
piersi. (dane z lat 2011-2013)*. Choć rozwojowi
choroby nie sposób zapobiec, możemy jednak
skutecznie zareagować – wystarczy regularnie
się badać i wykonać badanie mammograficzne.
Zachęcamy do badania!
Katarzyna Miszczuk
*https://portal.abczdrowie.pl/

Hajnowski szpital otrzymał kolejne fundusze
Cd. ze str. 3

Czym jest ZOL?
Oferta Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
przy SP ZOZ w Hajnówce skierowana jest do
osób wymagających całodobowej specjalistycznej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji, a które ze
względu na stan zdrowia nie powinny leżeć
w szpitalu. Celem działalności ZOL jest przywrócenie pacjentowi możliwie jak największej
sprawności fizycznej oraz psychicznej, co w przyszłości pozwoli mu na samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych. Pacjenci w ramach
ZOL mają zagwarantowaną całodobową opiekę
lekarza. Stała obecność lekarza rożni naszą
jednostkę od DPS czy Zakładu Pielęgnacyjno –
Opiekuńczego. Czas pobyt pacjenta uzależniony
jest od jego stanu zdrowia i może trwać nawet
pół roku. Niemniej, obecność rodziny jest bardzo
mile widziana, zwłaszcza gdy pacjent potrzebuje wzmożonej opieki i pomocy pozamedycznej.
Taką grupą są pacjenci po udarach – osoby te
mają zaburzenia połykania, wymagają karmienia. Pracownicy ZOL wspierają pacjentów – np.
dzięki intensywnej pracy rehabilitanta, który uczy
techniki wstawania, poruszania się, niektórzy
nasi pacjenci potrafią samodzielnie skorzystać
z łazienki. Pacjenci otrzymują kompleksową pomoc – mamy terapeutę zajęciowego, psychologa.
A dzięki zakupowi nowego sprzętu jakość opieki
jeszcze się zwiększy – mówi pielęgniarka koordynująca Anna Borowik.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie jest domem pomocy społecznej – do zakładu opiekuńczo-leczniczego kwalifikują się osoby, które mają
zakończony proces leczenia, mające określone
problemy zdrowotne (o przyjęciu decyduje ocena wg skali Barthel) – nie mogą więc trafiać tu
ubezpieczeni kwalifikujący się do domów pomocy
społecznej lub u których jedynym wskazaniem
do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.
Do zakładu nie są przyjmowane również osoby
z rozpoznaną chorobą nowotworową, uzależnione od narkotyków lub alkoholu oraz osoby chore
psychicznie.
Dofinansowanie przyszpitalnego ZOL przy-

czyni się do poprawy i tak już wysokiej jakości
usług - zarówno na poziomie instytucjonalnym
jak też w środowisku życia pacjentów. Tym bardziej, że oferta ZOL cieszy się dużą popularnością wśród pacjentów. Potrzeby są bardzo duże
– niestety mamy ograniczoną liczbę miejsc, stąd
funkcjonuje swojego rodzaju rejonizacja. Niemniej zainteresowanie jest ogromne – z roku
na rok coraz większe. Nasi pacjenci to głównie
osoby starsze – średnia wieku to ok. 80 lat, ale
zdarzają się też starsze – mający 92,97 lat. –
mówi pielęgniarka koordynująca Anna Borowik.
Inwestycja goni inwestycję
– mapa projektów SP ZOZ
Realizacja projektu na potrzeby Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego to kolejny sukces
hajnowskiego SP ZOZ. Przypomnijmy – tylko
w 2018 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego SP ZOZ pozyskał ponad 19 mln zł na inwestycje: przebudowę
i doposażenie SOR, przebudowę i doposażenie
Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz utworzenie Centrum
Zdrowia Psychicznego.
Pula środków powiększyła się z początkiem
2019 r. o blisko 713 tys. zł, jakie na początku
roku zostały przyznane szpitalowi na zakup nowoczesnego aparatu RTG, służącego głównie diagnostyce chorób nowotworowych. Podejmowane
wysiłki na rzecz udoskonalenia oferty medycznej
oraz poszerzenia koszyka świadczeń, procentują:
hajnowski SP ZOZ może pochwalić się Certyfikatem Zarządzania Jakością ISO oraz Certyfikatem
akredytacyjnym przyznanym jest przez Ministra
Zdrowia. Ponadto, hajnowski SP ZOZ od kilku lat
„okupuje” czołówkę rankingu Złotej Setki najlepszych szpitali w Polsce – obecnie hajnowski ZOZ
zajmuje 40 miejsce (a drugie w województwie).
Pracownikom oraz dyrekcji szpitala gratulujemy kolejnego sukcesu i życzymy następnych
– bo służą nam wszystkim.
Więcej o ZOL:
http://spzoz.hajnowka.pl/zaklad-opiekunczo-leczniczy/
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