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„Przez 7 lat rz¹dzenia i æwieræ wieku obecnoœci w

polskiej polityce Donald Tusk nauczy³ siê, ¿e mo¿na k³a-

maæ, oszukiwaæ, obiecywaæ, wprowadzaæ w b³¹d i to

wszystko mo¿e ujœæ bezkarnie, je¿eli tylko bêdzie siê to

wszystko jak mantrê powtarzaæ w kó³ko z du¿ym przeko-

naniem. Wtedy ludzie uwierz¹ we wszystko”

Ewa Ostasiuk - „Hipokryzja Polityków”

25 - 27.07.2014r. - XVIII Dni Kleszczel

Nasz patronat:

W ¿yciu pojedynczego cz³owie-
ka 35 lat to nie jest a¿ tak wiele bior¹c
pod uwagê statystyczny czas ¿ycia
Polaków, ale trwanie inicjatywy spo-
³ecznej przez 35 lat zas³uguje na praw-
dziwy szacunek.

Pod koniec lat siedemdziesi¹-
tych w Rajsku wybudowano Wiejski
Dom Kultury. Na ówczesne czasy by³
to okaza³y piêtrowy budynek, w któ-
rym zlokalizowano m.in. Klub „Ruch”
gdzie mo¿na by³o przyjœæ poczytaæ pra-

Rajsk
„Zgodne Maki” maj¹ 35 lat

sê, obejrzeæ program telewizyjny i
wypiæ kawê. I w³aœnie wtedy wœród
cz³onkiñ miejscowego Ko³a Gospodyñ
Wiejskich zrodzi³ siê pomys³ utworze-
nia zespo³u, który by kultywowa³ miej-
scowe tradycje i uchroni³ je przed za-
pomnieniem.

Pierwszy publiczny wystêp mia³
miejsce 28 maja 1978r w Litwinowi-
czach, a potem by³y kolejne wystêpy
na terenie województwa, kraju oraz
Bia³orusi, Ukrainy i obwodu Kalinin-
gradzkiego  w Rosji. Wszêdzie tam
promowa³ swoja wieœ i bielska gminê.

W sk³ad zespo³u wchodzi aktu-
alnie 10 osób. S¹ to: Eugenia Czernak,
Maria D¹browska, Antonina Do-
mbrowska , Wiera Fiedoruk, Zinaida
Fiedoruk, Barbara Hryniewicka, Na-
dzieja Korolko, Nina Szczerbiñska,
Eugenia Szumska. Zespo³owi szefuje
Alina Niegierowicz. Wœród nich tylko
5 osób œpiewa w zespole od pocz¹tku.

W minionych 35 latach œpiewa³y
w nim tak¿e: Nadzieja Bie³ach,  Maria
Czerwiñska, Halina Czyrynda, Maria

Cd. str. 3

Cd. str. 2

W dniu 28 czerwca w gminie Grodzisk odby³a siê uroczystoœæ jubileuszu
50 - lecia po¿ycia ma³¿eñskiego par zamieszkuj¹cych na terenie gminy.

Uroczystoœæ odby³a siê w Zespole Szkó³ w Grodzisku. Wójt Gminy Gro-
dzisk wrêczy³ jubilatom pami¹tkowe medale i drobne upominki. Uroczystoœæ
zaszczycili obecnoœci¹ ksiê¿a tutejszych parafii, a m³odzie¿ szkolna pod kierun-
kiem nauczycieli Zespo³u Szkó³ uœwietni³a jubileusz przygotowanym wystêpem
artystycznym.                                                       (Portal Gminy Grodzisk)

Z³ote Gody
Grodzisk



Szanowni Pañstwo,
Z ogromn¹ radoœci¹ w sercu, ale i nadziej¹ na

dalsz¹ wspó³pracê, gor¹co dziêkujê wszystkim miesz-
kañcom naszego okrêgu, którzy wziêli udzia³ w tych
wyborach. Jeszcze serdeczniejsze wyrazy wdziêcz-
noœci i podziêkowania kierujê do tych z Pañstwa, któ-
rzy oddali g³os bezpoœrednio na moj¹ osobê. Ten nasz
wspólny sukces to dopiero wstêp do ciê¿kiej pracy,
jaka mnie czeka. Wyborcza wygrana to pocz¹tek.
Nadchodzi czas realizowania projektów.

Obiecujê, ¿e bêdê siê staraæ nie zawieœæ Pañstwa zaufania, zaœ moje
obowi¹zki w Parlamencie Europejskim bêdê zawsze stara³ siê wykonywaæ su-
miennie oraz nale¿ycie, maj¹c na uwadze przede wszystkim dobro naszego
regionu oraz pamiêtaj¹c o s³u¿ebnej roli z jak¹ wi¹¿e siê reprezentowanie miesz-
kañców pó³nocno-wschodniej Polski w instytucjach unijnych.

Jeszcze raz dziêkujê z g³êbi serca wszystkim osobom odda³y na mnie
swój g³os zaufania.                                                   Do zobaczenia wkrótce,

prof. Karol Karski
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„Zgodne Maki” maj¹ 35 lat
Fiedoruk, Maria Iwaniuk, Wa-

lentyna Momotko, Eugenia Niko³ajuk,
Nadzieja Niko³ajuk, Zofia Niko³ajuk,
Zofia Rzepniewska, Eugenia Siemie-

niuk, Eugenia Szymañska, Irena Ti-
szuk, Iwona Zielinko oraz dwóch pa-
nów: Miko³aj Czerwiñski i W³odzimierz
Iwaniuk.

Uroczystoœæ 35-lecia zespo³u
„Zgodne maki” zainaugurowa³ zespó³
„Kopalinka” z Miñska, który sw¹

¿ywio³ow¹ muzyk¹ porwa³ do tañca
licznie zgromadzona publicznoœæ.

„Na przestrzeni 35 lat zespó³
ZGODNE MAKI by³ jednym z lep-
szych ambasadorów kulturalnych na-
szej bielskiej gminy w województwie,
kraju, jak równie¿ za granic¹. W na-
szym œrodowisku lokalnym trudno dzi-
siaj wyobraziæ sobie jakakolwiek uro-
czystoœæ bez wystêpu Zespo³u” - po-
wiedzia³a Wójt Gminy Raisa Rajecka
dziêkuj¹c  i gratuluj¹c aktualnym i by-
³ym cz³onkom. „Maki to kwiaty, które
szybko przekwitaj¹ – powiedzia³ wi-
ceprzewodnicz¹cy Rady Gminy – lecz
te maki kwitn¹ ju¿ 35 la i niech kwitn¹
kolejne lata”. I zespó³ redakcyjny
„Wieœci” do tych ¿yczeñ siê do³¹cza.

Wies³aw Soko³owski

W  Hajnówce   na   ulicach 
jest  du¿o  szerokich  i  równych  chod-
ników.  Ale  s¹  równie¿  takie  niedo-
patrzenia  jak  to,  ¿e  przy  jednej  i 
tej  samej  ulicy  po  jednej  stronie  -
przy  okazji  remontu  nawierzchni 
ulicy - u³o¿ono  nowy  chodnik,  a  po 
drugiej  stronie  nie.  Tak  jest  na  uli-
cy  Armii  Krajowej  w  centrum  mia-
sta. Na  tej  ulicy od  strony  budyn-
ków  mieszkalnych  chodnik  jest   nie-
równy,  ze  zniszczonymi  p³ytkami.
 £atwo  tu  o  skrêcenie  nogi.  

 W  2008  roku   nowy  chod-
nik  wybudowano    tylko   od   stro-
ny  parku  i  amfiteatru.  Uznano   pew-
nie,  ¿e  potrzebny  jest  on  tylko    tu. 
Po  co   po   drugiej  stronie  ulicy?..  
To¿  to przesada.   No  i    ca³kiem 
zbytecznie  wtedy,  kiedy  mo¿na  cho-
dziæ   po   jednej   stronie  drogi.   Jed-
noczeœnie    jedna  osoba   nie   idzie 
po   obu  stronach  ulicy.   To  fizycz-

Hajnówka

Chodnik  do  remontu
nie  niemo¿liwe.

A¿  siê  prosi,  aby  obok  jezd-
ni  na  ulicy  Armii  Krajowej   powsta-
³a  œcie¿ka  rowerowa.  Stanowi³aby 
ona  przed³u¿enie  istniej¹cej  ju¿ 
œcie¿ki   przy    d³ugiej  nowej  ulicy 
Rakowieckiego.  Wtedy  mo¿na  by 
by³o   rowerem  dojechaæ  têdy   do
  szpitala  przy  ulicy  Lipowej  i  pod-
miejskich  wsi   Lipin,  Posto³owa  i
 Dubin.   Bêdzie   to   najkrótsza   tra-
sa   rowerowa    do   szpitala,  bo  na 
prze³aj.

 Warto  dodaæ,  ¿e  by³aby  to 
najd³u¿sza  œcie¿ka   rowerowa  w  
tym   mieœcie.  Zaczyna³aby  siê   od 
 stacji   kolejowej,  sprzed  k³adki  nad 
torami.  Cykliœci  z  czêœci  miasta 
oddalonej  od  jego  centrum  mieliby 
lepszy  dojazd  do  amfiteatru,  w  któ-
rym  latem  organizowanych  jest  wie-
le  imprez   kulturalno-rozrywkowych.

      (jc) 

KALENDARIUM

18 lipca - 70 rocznica wyzwolenia Hajnówki

30 lipca  - 70 rocznica wyzwolenia Kleszczel

W ostatni¹ sobotê i niedzielê
czerwca Podlaski Oœrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie by³ rolnicz¹
stolic¹ nie tylko Podlasia, ale i Polski
– powiedzia³ na otwarciu VIII Ogól-
nopolskiej Wystawy Byd³a Hodowla-
nego i XXI Regionalnej Wystawy
Zwierz¹t Hodowlanych i Dni z Do-
radztwem Rolniczym Marek Sawicki,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agroarenê PODR w Szepieto-
wie, przez dwa dni (28 i 29 czerwca)
odwiedzi³o ponad 100 tys. osób. To
rekord w historii szepietowskich im-
prez.

Szepietowo goœci³o hodowców,
rolników, instytucje i firmy dzia³aj¹ce
w rolnictwie i jego otoczeniu. Przyje-
cha³o oko³o 200 hodowców z ca³ej
Polski, którzy zaprezentowali swój
dorobek hodowlany, prawie 800 szt.
zwierz¹t.

Po raz drugi zosta³a zorganizo-
wana Ogólnopolska Wystawa Króli-
ków Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Do Szepietowa przyjechali pro-
ducenci maszyn rolniczych, wyposa-
¿enia budynków inwentarskich, urz¹-
dzeñ udojowych oraz firmy paszowe,
nawozowe, finansowe i doradcze oraz
instytucje obs³uguj¹ce rolnictwo. W
sumie na powierzchni ponad 10 hek-
tarów swoj¹ ofertê przez 2 dni zapre-
zentowa³o ok. 350 wystawców.

Natomiast towarzysz¹ce tar-
gom Dni z Doradztwem Rolniczym
da³y odwiedzaj¹cym Szepietowo wie-
le nowych i praktycznych rozwi¹zañ
w sferze organizacji gospodarstw rol-
nych.

W tum roku zwiedzaj¹cy pod-
czas Wystawy mieli okazjê zobaczyæ
wyniki pracy uczestników Podlaskiej
Szko³y M³odych Hodowców organizo-
wanej po raz pierwszy przez Podlaski
Zwi¹zek Hodowców Byd³a i Produ-
centów Mleka przy wspó³pracy z

Pad³ rekord w Szepietowie
Polsk¹ Federacj¹ Hodowców Byd³a i
Producentów Mleka.

Tradycyjnie zobaczyliœmy nie-
zwykle widowiskowy konkurs M³o-
dych Hodowców.

Na przestrzeni lat wystawy w
Szepietowie zawsze wyró¿nia³y siê im-
ponuj¹c¹ frekwencj¹, rekordow¹
liczb¹ wystawców, atrakcyjnoœci¹
wyk³adów i wspania³¹ atmosfer¹.

Klimat szepietowskich wystaw
doceniaj¹ wystawcy i zwiedzaj¹cy, któ-
rych z roku na rok jest co raz wiêcej.

Regionalna Wystawa Zwierz¹t
Hodowlanych to bez w¹tpienia naj-
wiêksza rolnicza impreza w regionie i
jedna z najbardziej licz¹cych siê im-
prez w bran¿y rolniczej w kraju.

Tradycyjnie wybrano Hit Wy-
stawy, Najatrakcyjniejsze stoisko, Hit
publicznoœci.

Hitem Wystawy zosta³a zinte-
growana prasoowijarka McHale. Ce-
chuje j¹  bezpoœredni przerzut beli z
komory prasy do owijarki w pionowy
pierœcieñ owijania. Maszyna poleca-
na do gospodarstw utrzymuj¹cych po-
nad 30 szt. byd³a. Maszyna posiada
bardzo wysok¹ wydajnoœæ - 60 bel na
godz. co ma istotny wp³yw na jakoœæ
uzyskiwanej sianokiszonki.

Polska Federacja Hodowców
Byd³a i Producentów Mleka otrzyma-
³a puchar za najatrakcyjniejsze stoisko.

W kategorii „Hit Publicznoœci”
zwyciê¿y³o GAGATKOWO – zaba-
wa po byku – Polskie Stowarzyszenie
Pedagogów i Animatorów – KLAN-
ZA, Oddzia³ Bia³ystok. Stoisko, gdzie
pod okiem fachowców uczestniczy³y
dzieci i m³odzie¿. Zaprezentowano sto-
iska: cyrkowe, du¿ych gier, malowa-
nych twarzy, plastyczne a tak¿e bañki
mydlane. By³a to fantastyczna zaba-
wa i przygoda, co docenili zwiedzaj¹-
cy.

(Katarzyna Jamio³kowska)
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Kontynuujemy dalsz¹

czêœæ przeprowadzonego

ponad miesi¹c temu wywia-

du z Miko³ajem Szarejko

cz³owiekiem, który po latach

ciê¿kiej pracy dziœ jest eme-

rytowanym bankowcem.

Zanim padnie to za-

sadnicze pytanie chcia³bym

kontynuowaæ w¹tek  zwi¹-

zany z bankowoœci¹. Jak do

tego dosz³o i kiedy?

- Moja zawodowa
przygoda z bankowoœci¹ roz-
poczê³a siê 16 stycznia 1978r.,
kiedy to zaproponowano mi
objêcie stanowiska dyrektora
Banku Spó³dzielczego w Gro-
dzisku. Na tym stanowisku
pracowa³em do 30 listopada
1981r., bo wzi¹³em urlop bez-
p³atny by udaæ siê do USA.

Szczêœliwie,  bo 6 grud-
nia 1981r. na tydzieñ przed
wprowadzeniem w Polsce sta-
nu wojennego wylecia³em za
„wielk¹ ka³u¿ê”, gdzie przeby-
wa³em pó³tora roku, do 22 lip-
ca 1983r.

Jako, ¿e mia³em urlop
bezp³atny, po powrocie do kra-
ju nie mia³em k³opotu z prac¹,
wróci³em do Banku w Grodzi-
sku oczywiœcie ju¿ nie na sta-
nowisko dyrektora, a inspek-
tora kredytowego. Po pó³tora
roku pracy postanowi³em po-
nownie udaæ siê do USA, co

Co mi da³ PRL, co mi da³a III RP…?

Z wielodzietnej rodziny do bankowych milionów (cz. II)
uczyni³em w lutym 1985r. W
Stanach Zjednoczonych prze-
bywa³em wraz z ¿on¹ Ja-
dwig¹, która w miêdzyczasie
do mnie do³¹czy³a.

W ¿yciu mojej rodziny,
gdy przebywa³em w USA za-
sz³y powa¿ne zmiany – o¿eni³
siê syn, urodzi³a siê wnuczka.
Po trzyletnim pobycie posta-
nowiliœmy wróciæ do kraju, co
sta³o siê w grudniu 1988r.

W 1990r. otworzy³em
swoj¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹. Wybudowa³em budy-
nek, w którym na pocz¹tku
mia³em sklep obuwniczy, a
póŸniej przekszta³ci³em sw¹
dzia³alnoœæ w ma³¹ gastrono-
miê. W prywatnym biznesie
nie trwa³em d³ugo, jako ¿e na
pocz¹tku listopada 1992r. za-
proponowano mi powrót do
Banku Spó³dzielczego w Gro-
dzisku. Praca w bankowoœci
mnie poci¹ga³a, dlatego te¿
bez zastanowienia propozycjê
przyj¹³em i od 9 listopada
1992r. obj¹³em w nim stano-
wisko prezesa Zarz¹du.

Bankiem w Grodzisku,
jako prezes, kierowa³em  do
grudnia 1998r.

Coœ mi siê nie zga-

dza. Mówi Pan, ¿e pod Pana

kierownictwem Bank pra-

cowa³ do 1998r., a odszed³

Pan z niego na emeryturê

w roku 2013.

- Nie powiedzia³em
przecie¿, ¿e tego roku rozsta-
³em siê z Bankiem, ale wyja-
œniam.

Z powodu braku wy-
starczaj¹cych funduszy w³a-
snych by przetrwaæ i istnieæ
na rynku Rada Banku wraz z
Zarz¹dem Banku w Grodzisku
podjê³a decyzjê o po³¹czeniu
siê z wiêkszym, i maj¹cym
renomê w regionie, Bankiem
Spó³dzielczym w Brañsku.

Zreszt¹ podobnie post¹pi³y -
dotychczas jak my samodziel-
ne – Banki Spóldzielcze z
Narewki, Bociek, Wyszek i.
Fuzja ta mia³a miejsce 1 stycz-
nia 1999r. Powsta³ jeden silny
Bank Spóldzielczy w Brañsku
z  oddzia³ami miejscowo-
œciach, które przed chwil¹
wymieni³em.

Dyrektorem grodzi-
skiego oddzia³u Banku by³em
od czasu jego powstania do 30
wrzeœnia 2013 roku, kiedy to
odszed³em na emeryturê.

Na zas³u¿on¹ emery-

turê.

- Nie mnie to oceniaæ,
przepracowa³em odpowiedni¹
iloœæ lat i osi¹gn¹³em wyma-
gany wiek emerytalny, po co
wiêc mia³em blokowaæ miej-
sce pracy m³odym. Muszê jed-
nak przyznaæ, ¿e mile wspo-
minam chwile zwi¹zku z ban-
kowoœci¹, wspó³pracê z pra-
cownikami i klientami – spó³-
dzielcami.

Nie wierzê ¿e wszyst-

ko by³o cacy, by³y te¿ za-

pewne momenty mniej

przyjemne?

- Macie racjê, bywa³y.
Dla przyk³adu podam jeden z
sprzed lat. Obejmuj¹c stano-
wisko prezesa Banku w Gro-
dzisku przej¹³em go ze sporym
d³ugiem przedsiêbiorcy, który
zaci¹gn¹³ kredyt na budowê
stacji CPN (miejscowoœci nie
bêdê podawa³). W nied³ugim
czasie kredytobiorca popad³ w
problemy finansowe i posta-
wi³ nasz¹ placówkê w trudnej
sytuacji. Na szczêœcie uda³o
mi siê œci¹gn¹æ ca³y d³ug oraz
po³owê oprocentowania kre-
dytu, które wówczas wynosi-
³o 65 proc. W ramach tej ope-
racji sprzedaliœmy nale¿¹cy do
d³u¿nika CPN, 12 ha gruntów
oraz zabudowania gospodar-

cze. W nastêpstwie tej licyta-
cji d³u¿nik zmuszony zosta³ do
udania siê wraz z rodzin¹ za
chlebem do USA. Nie mam z
tego tytu³u satysfakcji, a raczej
do dziœ drêczy mnie smutek.
Có¿ nie zawsze obowi¹zki
s³u¿bowe s¹ zgodne z naszym
³agodnym sumieniem.

By³y te¿ sytuacje bar-
dziej dramatyczne. W 2001r.
podczas transportu gotówki z
BS w Brañsku do naszego
oddzia³u nasz samochód w
drodze przez las zosta³ celo-
wo zepchniêty do rowu, gdzie
„zaparkowaliœmy” na drze-
wie. Za chwilê zaatakowa³o
nas trzech bandytów w komi-
niarkach z pistoletami i ³omi-
kami w rêku, powybijali szy-
by w samochodzie i wyci¹gnê-
li nas rzucaj¹c na przys³o-
wiow¹ glebê. Dwóch trzyma³o
nas g³ow¹ do ziemi, a trzeci
pl¹drowa³ samochód. Zabrali
przewo¿one pieni¹dze, banko-
we i osobiste dokumenty, port-
fele i komórki, po czym mnie
ciê¿ko pobili i uciekli. Na
szczêœcie ¿yjemy. To by³o dla
nas traumatyczne prze¿ycie.

Rodzina zapewne siê

cieszy siê z Pana przejœcia

na emeryturê?

- Oj tak szczególnie
ma³¿onka i najm³odsza, 3-let-
nia wnuczka Madzia, któr¹ nie
mo¿emy siê nacieszyæ. Mam
wiêcej czasu dla synów Bog-
dana, Darka, córki Beatki i ich
rodzin w tym szczególnie dla
czterech wnuczek i dwóch
wnuków. Rodzina trzyma siê
razem i zamieszkujemy obok
siebie w promieniu 2 km.
Wszystkie œwiêta te¿ spêdza-
my w gronie rodzinnym.

PrzejdŸmy, wiêc do

pytania kluczowego - co da³

Panu PRL?

- Przede wszystkim

mo¿liwoœæ bezp³atnego kszta³-
cenia siê. O pracê te¿ nie
musia³em zabiegaæ jak dzisiejsi
absolwenci szkó³. Na zakoñ-
czenie nauki w Zasadniczej
Szkole Mechanizacji Rolnic-
twa w Micha³owie zjawi³o siê
siedmiu dyrektorów POM
przedstawiaj¹c oferty pracy, w
których mo¿na by³o  przebie-
raæ, jak siê, komu podoba³o.
PóŸniej pracuj¹c kszta³ci³em
siê. Skoñczy³em Technikum
Mechanizacji Rolnictwa w
Supraœlu oraz wiele kursów i
szkoleñ uzyskuj¹c niezbêdne
certyfikaty z zakresu banko-
woœci i zarz¹dzaniem jednost-
kami spó³dzielczymi. Nikt z
nas nie zosta³ bez pracy. Ka¿-
dy te¿ mia³ zapewnion¹ bez-
p³atn¹ opiekê zdrowotn¹ i so-
cjaln¹.

A co da³a Panu III

RP…?

- A mo¿e pytanie po-
winno brzmieæ, co odebra³a?
 Odebra³a m³odoœæ, bo to w III
RP przeszed³em na emerytu-
rê. ¯artowa³em (œmiech).

Mówi¹c szczerze ja nie
odczuwam wiêkszej ró¿nicy.
Po prostu uczciwie i sumien-
nie pracowaæ trzeba by³o w
PRL-u i obecnie w III RP, je-
œli oczywiœcie ma siê pracê.

Dziêkuj¹c za t¹ krótk¹
¿yciow¹ sentencjê ¿yczymy
Panu du¿o zdrowia, rodzinne-
go miru i d³ugich lat ¿ycia przy
rosn¹cej emeryturze.

PS. Miko³aj Szarejko za
sw¹ rzeteln¹ pracê i dzia³al-
noœæ spo³eczn¹ odznaczony
zosta³ wieloma odznaczeniami
szczebla pañstwowego regio-
nalnego, resortowego oraz
odznakami organizacji i insty-
tucji, z którymi wspó³praco-
wa³.

Ryszard Œwierczewski
Wies³aw Soko³owski
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W dniach 6-8 czerwca w ra-
mach obchodów 95. lecia bielskiego
harcerstwa w Bielsku Podlaskim odby³
siê Zlot Hufca. W jubileuszowym Zlo-
cie wziê³y udzia³ zuchy, harcerze, in-
struktorzy i seniorzy z Hufca ZHP  im.
W³adys³awa Wysockiego w Bielsku
Podlaskim. Na zakoñczenie Zlotu jego
uczestnicy uczestniczyli we Mszy œw.
sprawowanej przez ks. rektora Tade-
usza Syczewskiego i ks. proboszcza
Zbigniewa Niemyjskiego w koœciele
Matki Bo¿ej z Góry Karmel.

Z historii bielskiego

harcerstwa
Pocz¹tki powstania bielskiego

harcerstwa siêgaj¹ 1919 r. i wi¹¿¹ siê
z osob¹ ks. Fabiana Szczerbickiego,

komendanta Harcerskiego Okrêgu
Brzeskiego, który przyby³ do Bielska i
rozpocz¹³ organizowanie dru¿yny
skautowo-harcerskiej w Gimnazjum
im. Tadeusza Koœciuszki.

Harcerstwo w szkole zainicjo-
wa³ 6 marca 1919 r. Kazimierz Inoje-
wicz wraz z dh Janem Koseckim, Le-
opoldem Wróblewskim i Micha³em
Burzyñskim. Pierwszym dru¿ynowym
I MDH im. Romualda Traugutta zo-
sta³ Zygmunt K³opotowski, urzêdnik
miejscowego starostwa. ̄ eñsk¹ Dru-
¿ynê Harcersk¹ im. Emilii Plater 1
kwietnia 1919 r. za³o¿y³a Bronis³awa
Burzyñska, 17-letnia uczennica gimna-
zjum.

Przez trzy dni w Bielsku Podlaskim goœci³ harcerski kr¹g szarych i zielonych mundurów

95 lat Hufca w Bielsku Podlaskim
Pracê organizacyjn¹ obu dru¿yn

harcerskich koordynowa³ ks. dr Bro-
nis³aw Zaleski, pierwszy dyrektor gim-
nazjum, w oparciu o powo³an¹ przez
ksiêdza Giedrojcia Radê Opiekuñcz¹
Dru¿yn Harcerskich

Dziœ hufiec ZHP w Bielsku
Podlaskim swoim terenem dzia³ania
ponownie obejmuje powiat bielski, haj-
nowski i siemiatycki. Dzia³aj¹ w nim
gromady zuchowe, dru¿yny m³odszo-
harcerskie, dru¿yny starszoharcerskie,
dru¿yny wêdrownicze i dru¿yny wie-
lopoziomowe. Prac¹ hufca kieruje ko-
menda hufca na czele z komendantem
hm Dariuszem Koœko.
Rozkaz specjalny, raport,

ognisko
W pi¹tek, w godzinach popo³u-

dniowych zostali zakwaterowani har-
cerze, zuchy i ich opiekunowie w Ze-
spole Szkó³ nr 3 im. W. S. Reymonta
przy ul. Widowskiej. Na placu rozbito
3 namioty,  Podczas apelu, rozkazem
specjalnym skierowanym do zuchów,
harcerzy i instruktorów Hufca zainau-
gurowano obchody Zlotu 95-lecia biel-
skiego harcerstwa. Wieczorem przy
akompaniamencie gitary i p³on¹cym
ognisku œpiewano piosenki.

W sobotê, przed po³udniem
wyznawcy prawos³awia uczestniczyli
w  nabo¿eñstwie, odby³ siê te¿ wspól-
ny bieg patrolowy.

- Wychowujemy poprzez kszta³-
towanie postaw m³odego pokolenia, w
Bielsku nawi¹zujemy do bogatych tra-
dycji harcerstwa powsta³ego w 1919
r., do pierwszej dru¿yny Gimnazjum i
Liceum im. Tadeusza Koœciuszki –
mówi³ komendant ZHP Chor¹gwi Bia-
³ostockiej hm Andrzej Bajkowski. - To
w bielskim hufcu wyros³a i ukszta³to-
wa³a siê zaanga¿owana kadra instruk-
torska krzewi¹ca harcerskie idea³y
s³u¿by Bogu i Polsce. Wielu uczniom
gimnazjum i liceum harcerstwo pomo-
g³o w odkryciu przysz³ej drogi, tym
kap³añstwa.

Dlatego te¿ wa¿nym akcentem
Zlotu by³o oddanie czci i ho³du pamiê-
ci zmar³ym harcmistrzom, spoczywa-
j¹cym na bielskim cmentarzu. Komen-
dant Bajkowski wraz z przedstawi-
cielk¹ chor¹gwi hm Jolant¹  Kitlasz
zaci¹gnêli wartê na grobach ks. hm
Kazimierza Ku³akowskiego i ks. hm
Eugeniusza Borowskiego. Nawiedzili
te¿ groby prof. Wiktora Bobrowskie-
go i grób zmar³ej w dniu otwarcia Zlo-
tu (4 czerwca 2014)  phm Eleonory
Dro¿yñskiej.

Centralnym punktem jubileuszu
by³ apel przy pomniku kpt. W³adys³a-
wa Wysockiego. Przy pomniku patro-
na bielskiej komendy ZHP zebrali siê 
harcerze z komendantem Hufca  Cho-
r¹gwi Bia³ostockiej hm Andrzejem
Bajkowskim, przedstawiciele w³adz

samorz¹dowych, dyrektorzy szkó³ i
przedstawiciele wielu instytucji, gdzie
po zaci¹gniêciu warty zosta³y z³o¿one
wieñce, wi¹zanki kwiatów i zapalone
znicze.

Nastêpnie uroczystoœci przenio-
s³y siê do Miejskiego Amfiteatru w
Parku Królowej Heleny, gdzie swoje
wystêpy zaprezentowa³y œrodowiska
harcerskie z Hufca ZHP Bielsk Pod-
laski. Zawi¹za³ siê kr¹g,  tañce na p³y-
cie muszli.

Podczas apelu na boisku Zespo-
³u Szkó³ nr 3 im. W³. Reymonta w Biel-
sku Podlaskim zebranych goœci przy-
wita³ komendant hufca hm Dariusz
Koœko. Nawi¹zuj¹c do historii powsta-
nia harcerstwa na ziemiach bielskich
mówi³, ¿e harcerstwo opiera siê na nie-
przemijaj¹cych, trwa³ych wartoœciach.
ZHP wychowuje ju¿ prawie od stu lat.
Przypomnia³, ¿e w dniu jubileuszu po-
wróciliœmy do dawnych granic hufca,
które to ponownie obejmuje trzy po-
wiaty: bielski, siemiatycki i hajnowski.
¯yczy³ zuchom i harcerzom wytrwa-
³oœci w zdobywaniu idea³ów, a zapro-
szonym goœciom wsparcia, aby w ka¿-
dym mieœcie, wsi naszego powiatu i

gminy powstawa³y œrodowiska harcer-
skie.

Komendant  Bajkowski przyj¹³
obietnicê zuchow¹, którzy otrzymali
znaczki „ZUCH” i ksi¹¿eczki.

Za okazywan¹ troskê i zaanga-
¿owanie w sprawy wychowania dzie-
ci i m³odzie¿y komendant Bajkowski
wrêczy³ Odznaki Przyjació³ Harcer-
stwa.

Z³ot¹ Odznakê Przyjació³ Har-
cerstwa otrzyma³ starosta S³awomir
Snarski, wójt Gminy Raisa Rajecka, 
dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 3  Alina
Baranowska,  prezes Firmy UNIBEP
Jan Miko³uszko i prezes Firmy SUEM-
POL Monika Sieciñska Jaworowska.

Srebrne Odznaki Przyjació³
Harcerstwa otrzymali m.in.: burmistrz
Miasta Bielsk Podlaski Jaros³aw Bo-
rowski, Dorota i Albert Murawscy,

w³aœciciele firmy ABA Plus, “Zofia
Tymiñska, dyrektor Szko³y Podstawo-
wej nr 5 im. Szarych Szeregów.“   In-
struktorom Komendant Chor¹gwi wrê-
czy³ srebrne i z³ote odznaki za zas³ugi
dla ZHP na Bia³ostocczyŸnie.

Komendant Kosko z r¹k hm
Bajkowskiego odebra³ statuetkê ma-
³ego harcerza, niezwyk³e wyró¿nienie
przyznawane przez Chor¹giew w  po-
dziêkowaniu za zas³ugi dla ZHP.

¯yczenia harcerzom z³o¿y³ p.o
burmistrza Jaros³aw Borowski, wójt
Gminy Brañsk Krzysztof Jaworowski
oraz wójt Gminy Bielsk Podlaski Ra-
isa Rajecka. Po apelu wszyscy udali
siê na s³odki poczêstunek oraz jubile-
uszowy tort.

Niedzieln¹ Eucharystiê w ko-
œciele Matki Bo¿ej z Góry Karmel
sprawowa³ ks. rektor WSD w Drohi-
czynie prof. Tadeusz Syczewski, nowo
mianowany wikariusz generalny die-
cezji, ks. hm. Zbigniew Niemyjski, pro-
boszcz z Narwi. Przyby³ych na Eucha-
rystiê powita³ ks. Henryk Polak, pro-
boszcz parafii wskazuj¹c na wartoœci
p³yn¹ce z krzy¿a i przyrzeczenia  har-
cerskiego. Ks. hm Niemyjski wyrazi³

wdziêcznoœæ wszystkim, którzy  w³¹-
czyli siê w przygotowanie Zlotu.

Po b³ogos³awieñstwie harcerze
powrócili do bazy na podsumowanie
Zlotu i apel koñcowy.

Organizatorzy serdecznie dziê-
kuj¹ Alinie Baranowskiej, dyrektor
Zespo³u Szkó³ nr 3 za serdeczne przy-
jêcie w szkole, sponsorom za pomoc
w obchodach jubileuszu bielskiego har-
cerstwa.       Tadeusz Szereszewski

 

25.07 – NAREWKA

26.07 –MICHA£OWO

27.07 – CZEREMCHA

31.07 – POLICZNA

1.08 – ORLA

2.08 – BIA£OWIE¯A

3.08 – HAJNÓWKA

MFT WERTEP 2014
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W czerwcu br 47-osobowa gru-
pa diabetyków z Hajnówki korzysta³a
z 2-tygodniowego turnusu rehabilita-
cyjnego w Oœrodku  po³o¿onym w cen-
trum Mielna, ok 100 m od morza i nie-
co dalej od jeziora Jamno.

Program pobytu niezwykle bo-
gaty. Codzienna poranna gimnastyka
nad morzem, miêdzy œniadaniem a
obiadem zabiegi, po obiedzie wyciecz-
ki, a po kolacji imprezy rozrywkowe.
Czasu na nudê nie zaplanowano.

     Niew¹tpliwie najcenniejszy-
mi walorami gminy Mielno s¹: morze i
przestronna pla¿a. Jednak w czerwcu
temperatura wody w Ba³tyku nie za-
chêca do k¹pieli, dlatego stale wyko-
rzystywany by³ basen oœrodka.

Nie najlepsza pogoda towarzy-
szy³a nam podczas rejsu statkiem
„Mila” po jeziorze Jamno, zimny wiatr
zepsu³ uroki wycieczki wielu osobom,
które do morsów siê nie zaliczaj¹ i po
prostu marz³y.

Pobyt wykorzystywaliœmy nie
tylko na poznawanie uroków Mielna
lecz tak¿e zwiedzanie bli¿szych i dal-
szych okolic. M.in. byliœmy w Ogro-
dach Tematycznych w Dobrzycy.
Docelowo Ogrody Hortulus Spectabilis
bêd¹ zajmowaæ obszar 30 ha, ale ju¿
mo¿na siê zachwycaæ Ogrodami Ma-
gii, Energii, Czasu i Przestrzeni, miesz-
cz¹cych siê na 6 ha. Z 20-metrowej
wie¿y widokowej rozpoœciera siê za-
chwycaj¹ca panorama na labirynt gra-
bowy, angielskie rabaty bylinowe, ogro-
dy „cztery pory roku”, „kalendarz cel-
tycki”, rosarium z parterami bukszpa-
nowymi, ogrody wêz³owe, kamienny
kr¹g oraz dolmen, czyli budowla me-
galityczna o charakterze grobowca.
Kwitnie kilkanaœcie tysiêcy bylin ra-
batowych skomponowanych kolory-

stycznie w sposób zapieraj¹cy dech w
piersiach.

Zwiedziliœmy Domacyno. po-
dziwiaj¹c Statuê Matki Boskiej Kró-
lowej Narodu, która jest  darem naro-

du filipiñskiego jako wyraz szacunku
dla papie¿a Jana Paw³a II z racji jego
pobytu w tym kraju w 1995 roku. Ini-
cjatorem daru by³ pan Stefan Master-
nak, by³y mieszkaniec Australii, o¿e-
niony z Filipink¹, obecnie mieszkaniec
Domacyna.

Zwiedzaliœmy tak¿e Koszalin i
Ko³obrzeg.

Z turnusu rehabilitacyjnego w
„Anastazji” korzysta³y jednoczeœnie
trzy grupy: z £odzi, z terenu Warmii i
nasza, z Hajnówki.

Wieczorek zapoznawczy
spodoba³ siê szczególnie paniom, a ¿e
taniec jest dobrym sposobem na spa-
lanie t³uszczyku, po dwóch dniach na-
st¹pi³a powtórka.

Zas³yszane: pan w wieku raczej
senioralnym zaprasza³ partnerkê do
pokoju: „mo¿e zechce Pani ogl¹dn¹æ
moje lekarstwa?”. Chyba nie skorzy-
sta³a z zaproszenia, poniewa¿ póŸniej
widywano tê pani¹ w towarzystwie
innego pana – widocznie mia³ leki d³u-

¿ej dzia³aj¹ce.
Kolejne wspólne wieczorne

spotkanie to biesiada przy kie³basce.
Raczej nieudana. Mo¿e dlatego, ¿e
kie³baska mia³a byæ z grilla, lecz oœro-

dek nie zd¹¿y³ ze zorganizowaniem
odpowiedniego miejsca.

Natomiast koncert piosenek
biesiadnych w wykonaniu zespo³u „Ja-
rzêbinki” pod kierownictwem Joanny
Polechoñskiej zachwyci³ s³uchaczy.
„Bia³e ³abêdzie, „Emilia”, „Helunia”,
„Krasnoludki”, „Polskie kwiaty”, „Z³o-
ta kareta” to tytu³y tylko czêœci piose-
nek uroczego zespo³u. D³ugo trwa³y
owacje, a¿ w koñcu wszyscy zostali
porwani do wspólnego tañca.

Wieczór karaoke wprawdzie
rozœpiewa³ wczasowiczów, ale by³y
wy³¹cznie œpiewy wspólne, zabrak³o
chêtnych do solowych popisów.

Indywidualne zdolnoœci pokaza-
³y panie w czasie balu przebierañców.
Ujrzeliœmy parê w strojach maryna-
rzy, siostry zakonne, muzu³mankê, In-
dian, wiosnê w papilotach, Peruwian-
kê w poncho, Stañczyka w damskim
wydaniu, nocn¹ zjawê w przezroczy-
stym szlafroczku (tylko dlaczego pod
nim coœ w rodzaju munduru?) oraz

 Bia³e ³abêdzie
œmieræ uœmiechniêt¹ z niewiadomego
powodu.

Najd³u¿ej trwa³ wieczorek po-
¿egnalny, w czasie którego kierownic-
two Oœrodka wielu wczasowiczom
wrêczy³o dyplomy za uœmiech i czyn-
ny udzia³ w imprezach. By³ szampan i
toasty.  Sekretarz hajnowskiego Za-
rz¹du Oddzia³u PSD w imieniu uczest-
ników w serdecznych s³owach podziê-
kowa³ Prezesowi, Lechowi Michala-
kowi za pobyt w Mielnie, ¿ycz¹c jed-
noczeœnie zdrowia i si³ do dalszych
dzia³añ na rzecz œrodowiska diabety-
ków. Z kolei L. Michalak wrêczy³
kwiaty Pani Gra¿ynie, niestrudzonej
rehabilitantce, przewodniczce i orga-
nizatorce wieczornych spotkañ.

Jaednak nie wszystko w „Ana-
stazji” by³o idealne. Powa¿ne manka-
menty to   bardzo d³ugie oczekiwanie
na podanie drugiego dania (co w przy-
padku diabetyków przyjmuj¹cych in-
sulinê jest niedopuszczalne) oraz mo-
notonia œniadañ i kolacji. Denerwowa-
³o te¿ nielogiczne pobieranie op³at za
wydanie drugiego klucza do pokoju.
Trzeba by³o równie¿ uciekaæ od od-
g³osów remontu otoczenia oœrodka.
Ten ostatni mankament mia³ jednak
zaletê: mieszkañcy ka¿d¹ woln¹ chwilê
spêdzali na pla¿y, co zaowocowa³o
piêkn¹ opalenizn¹. Pogoda – marze-
nie, tylko przez dwa dni niebo nad Miel-
nem by³o zachmurzone.

W przeddzieñ wyjazdu odby³o
siê jeszcze wieczorne po¿egnanie z
morzem. Puszczaliœmy lampiony, a bia-
³e ³abêdzie po¿egna³y nas trzepotaniem
skrzyde³.

Stanis³aw Siwek
foto: Witalis Wo³kowycki,

Zygmunt Wróbel.

W  poprzednim  numerze 
„Wieœci  Podlaskich”   pisaliœmy   o 
aktywnym  Stowarzyszeniu  „Kryni-
ca”  w  Lipinach   (gmina  Hajnów-
ka).   Obecnie  realizuje  ono   projekt 
„Gotowanie  zdrowej   ¿ywnoœci  
³¹czy   pokolenia”.   Zaczêli   od   pie-
czenia   zdrowego  razowego  chleba.

Przewodnicz¹ca   „Krynicy”  i 
zarazem  so³tys  so³ectwa  Lipiny  od-
wiedzi³a  gospodarstwo  agroturystycz-
ne  W³adys³awa  Gryki  w  Suszczym 
Borku  (gmina  Narewka),  które  
wyspecjalizowa³o  siê   w   pieczeniu 
¿ytniego  chleba  w   tradycyjnym 
wiejskim  piecu.  Gmina  Hajnówka 
i  Narewka  to  s¹siednie  gminy.  Z 
Lipin  do  Suszczego  Borku  niedale-
ko.  Domówili  siê  na  14  lipca  br. 
z  tym,  ¿e  pan   W³adys³aw  zapla-
nowa³  jeszcze   w  tym  samym  dniu  
¿niwa  na  swoim  polu  w  Lewkowie 
Nowym  i  dopiero  po  po³udniu  wy-
piek   chleba.  Do  pieczenia  u¿ywa

„Krynica” z Lipin
  on  m¹ki  z  w³asnego  zbo¿a.  Ziar-
no  miele  w  ¿arnach  we  w³asnej 
zagrodzie. 

         Rankiem  w   piêkny  s³o-
neczny  dzieñ  14  lipca  br.  do   pusz-
czañskiej  wsi   Suszczy  Borek 
  przyjecha³  autobus  z  35  osobami 

chêtnymi  zaraz  wyruszyæ  do  prac 
¿niwnych.   Pojechali  z  sierpami  i 
kosami.   Kosili  i  ¿êli    ¿yto   oko³o
  dwóch  godzin.  Nastêpnie   zestawi-
li  snopy   w   „dziesi¹tki”  i  przykry-
li   tzw.   „czapkami”   czy   „kapelu-
szami”,   zrobionymi  ze   snopów  

¿yta.   Zrobili  pami¹tkowe  zdjêcia.
         Pan  W³adys³aw  zawcza-

su  przygotowa³   tzw.   zakwaskê, 
niezbêdn¹  do  pieczenia  chleba.  Cia-
sto  zamiesi³y  niewiasty  i  dziewczê-
ta.   Zapalono  w  chlebowym   piecu  
na   osiem  blach.  Ciasta  wystarczy-
³o  na  szeœæ  i  tyle  wstawiono  do 
pieczenia.  Pieczono  na  liœciach  ta-
taraku.

Kiedy  chleb  by³  upieczony, 
zostawiono  go  do  wystygniêcia.  A 
w  tym  czasie  rozpalono  ognisko  i 
pieczono  kie³baski  na  patyku.  Nad-
chodzi³  wieczór   i   trzeba  by³o  od-
je¿d¿aæ  do  Lipin.  Gospodarz  podziê-
kowa³  za  pomoc  przy  ¿niwach  i 
obdzieli³  „kryniczan”  bochnami  pach-
n¹cego  gruboziarnistego pieczywa. 
Wrócili  do   domu   pe³ni   wra¿eñ. 

We  wrzeœniu  tego  roku  w 
Lipinach  odbêdzie  siê  Œwiêto  Pie-
czonego  Ziemniaka.  Bêdzie  ognisko 
i  zabawa.                                 (JC)

        
Zdjêcie  udostêpnili  cz³onkowie  Stowarzyszenia  „Krynica”
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Tegoroczne Dni Pola doradcy
firmy PROCAM  z  Bia³ymstoku zor-
ganizowali w gospodarstwie Tadeusz 
Bieniasza w Husakach. Na spotkanie
przybyli w³odarze powiatu i gminy
Bielsk Podlaski, duchowieñstwo obu
wyznañ, prezes Banku Spó³dzielcze-
go i liczni rolnicy z woj. podlaskiego,
mazowieckiego i warmiñsko – mazur-
skiego.

Po krótkim otwarciu rolnicy
odwiedzili perfekcyjnie przygotowane
poletka doœwiadczalne Bieniasza, z
ró¿nymi odmianami pszenicy, rzepaku
i bobiku., gdzie  poznawali warianty
uprawy, nawo¿enia i ochrony roœlin
wdra¿ane przez doradców PROCAM.

- Zapowiada siê tu dobry zbiór.
Aby osi¹gn¹æ wysokie plony trzeba
ogl¹daæ uprawy, upewniæ siê, czy nie
ma szkodników, chorób - podkreœli³
Zdzis³aw S³oma, rolnik z Krynek z po-
nad 400 ha area³em upraw. zwiedza-
j¹cy poletko bobiku.

Po powrocie z poletek,  w ba-
zie Bieniasza  rolnicy wys³uchali wy-
k³adu  dr Dariusza Wyczlinga, Dyrek-
tora Dzia³u Sprzeda¿y i Agronomii.
Chêtnie  uczestniczyli w konkursach
z nagrodami prowadzonymi przez Ja-
nusza £anczkowskiego i Marcina Szy-
mañskiego. Rozmawiali o ochronie
roœlin. Od organizatorów otrzymali
materia³y i drobne upominki.

- Celem spotkania jest przedsta-
wienie nowoczesnego rolnictwa, któ-
re na Podlasiu goœci ju¿ od dawna,
choæ na co dzieñ nie zauwa¿a siê tego
a¿ tak szczegó³owo, dlatego trzeba siê
temu przyjrzeæ z bliska. S¹ tu najwiêksi
rolnicy prowadz¹cy gospodarstwa
wyspecjalizowane, które produkuj¹
zbo¿e, rzepaki, kukurydzê i  roœliny
motylkowe - mówi³  Janusz £ancz-
kowski, kierownik oddzia³u Bia³ystok

DNI POLA PROCAM 2014  w Husakach, w powiecie bielskim

 W trosce o wysokie plony
PROCAM..

 - Spotkanie ma tak¿e charak-
ter szkoleniowy, zalecamy jakie zasto-
sowaæ technologie, aby osi¹gn¹æ bar-
dzo wysokie plony – mówi³ Marcin
Szymañski,  przedstawiciel. handlowy
z Ciechanowa. - Dobieramy roœlinê w
zale¿noœci struktury œrodowiska gleb
s³abych. Niektóre odmiany pszenic s¹ 
bardziej wra¿liwe na  ró¿nego rodzaju

choroby. Po zebranym rzepaku sieje-
my pszenicê, która ma mniejsz¹ po-
datnoœæ na choroby -  wyjaœnia³ Szy-
mañski. 

PROCAM prowadzi komplek-
sowe  doradztwo agrotechniczne. Rol-
nik  musi przejœæ cykl szkoleñ. Przed-
stawiciele  PROCAM - u  ogl¹daj¹
pola rolników, zalecaj¹c im najlepsze
technologie.

  -. Dziêki wspó³pracy z PRO-
CAM –em w swoim gospodarstwie
stosujê nowoczesn¹ technologiê. Osi¹-
gam wysokie zbiory. W pracy mogê
liczyæ na pomoc synów, którzy dosko-
nale znaj¹ siê  na rolnictwie – mówi³ 
Tadeusz Bieniasz. - Rolnicy woj. pod-
laskiego  ok. 70 % area³u ziemi zasie-
waj¹ zbo¿em. W dalszej kolejnoœci
uprawiaj¹ rzepak i roœliny str¹czkowe
groch i bobik.

- Cz³owiek musi byæ uczciwy
wobec ziemi, której nie mo¿na oszu-
kaæ.  To, co w³o¿ysz, to otrzymasz -
mówi³ proboszcz ks. Zbigniew Karo-
lak, proboszcz parafii Najœwiêtszej
Opatrznoœci Bo¿ej w Bielsku Podla-
skim. - Wa¿ne jest ile  serca wk³ada-
my w nasz¹ pracê. Wszystkim ¿yczy³ 
jak najlepszych zbiorów.

Niedaleko dobrze zaopatrzonej
kuchni, obs³ugiwanej przez mi³e panie
mo¿na by³o obejrzeæ sprzêt rolniczy
Bieniasza.

(SZET)

Tradycyjne wyroby rêkodzielnicze mo¿na ju¿ tylko znaleŸæ w przepast-
nych babcinych szafach. A przecie¿ jeszcze nie tak dawno wiejskie kobiety w
zimowe wieczory tka³y dywany i chodniki, przygotowywa³y weselne wyprawy
a latem bieli³y len z którego szyto póŸniej piêkne ludowe ubrania. Dziœ to ju¿
sztuka obca wiêkszoœci mieszkañców podlaskiej wsi. Dlatego tez cz³onkinie
Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Dubinach postanowi³y przypomnieæ sztukê tkania
na krosnach dwuosnowowych i realizuj¹ projekt „Krosna rzecz prosta” , które-
go koordynatorem jest Gra¿yna Sacharczuk.

Natomiast panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Starym Berezowie po-
stanowi³y przypomnieæ tradycje wypieku chleba w tradycyjnym wiejskim piecu
i pod kierunkiem pani Heleny Dzikiewicz realizuj¹ projekt „Warsztaty tradycyj-
nego wypieku  pieczywa w Starym Berezowie”                                         (m.b)

Gospodynie z gminy Hajnówka dbaj¹ o tradycje

5 lipca £om¿a by³a gospoda-
rzem Wojewódzkich Igrzysk LZS.
Nasza reprezentacja uplasowa³a siê na
IV miejscu ulegaj¹c tylko £om¿y, Su-
wa³kom i Grajewu. Wynik by³by lep-
szy, ale w ostatniej chwili w zawodach
nie mogli wystartowaæ si³acze w prze-
ci¹ganiu liny i wyciskaniu odwa¿nika.
Nie mieliœmy swoich przedstawicieli w
koszykówce, ale i tak wynik jest zna-
komity. Po raz kolejny siatkarze i siat-
karze pla¿owi byli najlepsi. Z³ote me-
dale zdobyli: Dawid Skiepko, Micha³

Kolejny sukces reprezentantów
Powiatu Hajnowskiego

w Wojewódzkich Igrzyskach LZS

Dekoracja najlepszych zespo³ów samorz¹dowców

Suchodo³a, Andrzej Ignaciuk, Janusz
Ignaciuk, Jaros³aw Szpilko i Tomasz
Androsiuk. To oni bêd¹ reprezentowaæ
nasze województwo w Ogólnopolskich
Igrzyskach LZS pod koniec sierpnia
w Gubinie (woj. Lubuskie). Nie zawie-
dli równie¿ samorz¹dowcy: Andrzej
Skiepko, Mieczys³aw Gryc, Jan Ja-
nuszkiewicz. Zdobyli oni br¹zowe
medale ulegaj¹c minimalnie kolegom
z £om¿y i Suwa³k. Siatkarki pla¿owe i
pi³karze uplasowali siê na pi¹tym miej-
scu.                                              (as)

Przed S¹dem Okrêgowy w Bia³ymstoku odby³a siê siê pierwsza rozpra-
wa z powództwa fotoreportera Leona Stankiewicza przeciwko pos³owi Jacko-
wi ¯alkowi. Chodzi o zap³atê za prawa autorskie i z³amanie prawa prasowego
przez pos³a.

Proces jest o tyle ciekawy, ¿e na wokandzie œcieraj¹ siê znany krajowy
fotoreporter, jego zdjêcia publikuj¹ najpowa¿niejsze polskie media, i popularny
pose³, który w swojej nied³ugiej karierze politycznej zd¹¿y³ zmieniæ kilka partii.

Dla pos³a przegrana w s¹dzie mo¿e mieæ brzemienne skutki. Na pierw-
szy rzut oka wydawa³oby siê, ¿e ca³a sprawa jest „nadmuchana”. Fotoreperter
przynosi do s¹du fotkê z 2007 r., na której uwieczni³ J. ¯alka w towarzystwie
Jerzego Buzka i Bronis³awa Komorowskiego. Obaj ci panowie ju¿ wtedy byli z
najwy¿szej „pó³ki” polskiej polityki. Lat temu kilka tê fotkê Leon Stankiewicz
przekaza³ pos³owi ¯alkowi, zastrzegaj¹c prawa autorskie. To znaczy tyle, ¿e
pose³ móg³ zdjêcie ogl¹daæ w rodzinnym albumie lub wykleiæ nim œciany swoje-
go domu. Pose³ zdjêcie przechowywa³, przechowywa³, a jego wartoœæ kolek-
cjonerska ros³a z ka¿dym dniem. W miêdzyczasie Jerzy Buzek zosta³ przewod-
nicz¹cym Parlamentu Europejskiego, a Bronis³aw Komorowski najwa¿niejsz¹
osob¹ w Polsce. I zapewne wtedy pose³ pomyœla³, ¿e z takim portretem daleko
zajedzie bo w 2011 r. Wykorzysta³ je hurtowo. Trwa³y bowiem kolejne igrzyska
polityczne, i rzeczonym zdjêciem wyklejone zosta³y billboardy w iloœci porów-
nywalnej  do rozmachu Madonny z okazji promocji nowej p³yty w Nowym
Yorku.

Tymczasem fotoreporter przez kilka lat wysy³a³ faktury do pos³a, sejmu i
tam, gdzie diabe³ mówi dobranoc. Bez skutku. Faktura opiewaj¹ca na kilkana-
œcie tysiêcy z³. trafia wreszcie do s¹du. Kurtyna posz³a w górê, na scenie g³ów-
ni aktorzy odgrywaj¹ swoje role.

Leon Stankiewicz /fotoreporter/ : „To jest najbardziej oburzaj¹ce; je¿eli
mamy do czynienia z ustawodawcami, którzy tworz¹ prawo i sami go nie prze-
strzegaj¹; to w jakim pañstwie ¿yjemy? To jest pañstwo bezprawia, a przyk³a-
dem tego jest pose³  ¯alek.”

Jacek ̄ alek /pose³/ : „To jest naci¹gacz i chce wy³udziæ pieni¹dze. ...Czym
innym jest praktyka, czym innym jest prawo.”

Wysoki S¹d : „ S¹d jest przera¿ony t¹ otwartoœci¹, powszechn¹ praktyk¹
³amania prawa -to mówi pose³ „.

Dalej pose³ stwierdzi³, ¿e ma immunitet i tak naprawdê to nie powinien
byæ s¹dzony. I znów sprawdza siê stare przys³owie : Jak nie wiadomo o co
chodzi, to o kasê chodzi.

S¹d odroczy³ sprawê do wrzeœnia.                                                (wald)

K³opoty pos³a ¯alka
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Ju¿ ósmy raz pod koniec czerw-
ca zebraliœmy siê nad zbiornikiem wod-
nym Otapy- Kiersnówek na festynie
rodzinnym.  Has³em tegorocznego by³y
s³owa „ Rodzina jest przysz³oœci¹ Pol-
ski”.

Jan Pawe³ II w adhortacji apo-
stolskiej „ChristifidelesLaici” pisze
nastêpuj¹ce s³owa skierowane do nas
wszystkich:„Rodzina jest kolebk¹ ¿ycia
i mi³oœci, gdzie cz³owiek „rodzi” siê i
„wzrasta”, jest pierwsz¹ i podstawow¹
komórk¹ spo³eczeñstwa(…). Cywili-
zacja i trwa³oœæ narodów zale¿y od
stanu ich rodzin”.  Ta myœl œwiêtego
papie¿a –Polaka rozpoczê³a nasze
dwudniowe spotkanie. ̄ adne miejsce
na ziemi nie jest nam tak drogie jak
dom, pe³en wspomnieñ o przesz³oœci,
szczêœciu, o mi³ych i radosnych prze-
¿yciach. Najwa¿niejsze jest to, aby
gdzieœ istnia³o miejsce, w którym siê
¿y³o, gdzie spêdza³o siê œwiêta, spo-
tkania rodzinne, gdzie panowa³y utar-
te od pokoleñ zwyczaje.

W sobotnie popo³udnie g³ówne
uroczystoœci odby³y siê na uroczysku
Komat znajduj¹cym siê przy drodze
Brañsk- Kalnica. To historyczne miej-
sce bitwy wojsk dowodzonych przez
ksiêcia Boles³awa Wstydliwego z Ja-
æwingami pod dowództwem Komata.
W tym roku mija 750 la³ od tamtych
wydarzeñ.  Mszy œwiêtej, która odby-
³a siê w tym dniu przewodniczy³ Jego
Ekscelencja Ksi¹dz Biskup Antoni

„Rodzinnie, choæ przy nienajlepszej pogodzie”
Dydycz. Zaszczycili nas tak¿e swoj¹
obecnoœci¹ goœcie z ró¿nych stron
œwiata, którzy uwa¿aj¹ siê za potom-
ków Komata. Dalsza czêœæ spotkania
odby³a siê przy zbiorniku wodnym,
gdzie przygotowano ognisko, gry i za-

bawy dla dzieci, oraz dyskotekê z ze-
spo³em EMDANCE. Sobotni¹ noc nad
zbiornikiem spêdzi³a grupa zuchów i
harcerzy ze Szko³y Podstawowej w
Holonkach wraz ze swoimi druhnami
i przybocznymi.

Niedzielne spotkanie rozpoczê-
liœmy od wys³uchania przemówienia
Wójta Gminy Brañsk Krzysztofa Ja-

worowskiego, który mówi³ o roli ro-
dziny w ¿yciu ka¿dej spo³ecznoœci, o
aktualnych wydarzeniach i inwesty-
cjach, które s¹ realizowane na terenie
Gminy Brañsk.

Nastêpnie Pan Wójt wrêczy³
nagrody najlepszym absolwentom
szkó³ z terenu gminy Brañsk. Ucznio-
wie otrzymali upominki i dyplomy, ich

rodzice listy gratulacyjne. Sylwetki
nagrodzonych i ich osi¹gniêcia przed-
stawili dyrektorzy poszczególnych
szkó³. Nagrody Wójta Gminy Brañsk
wrêczono nastêpuj¹cym uczniom: Pa-
trycja Kobus – Publiczne Gimnazjum
w Oleksinie , Ewelina Kiersnowska –
Publiczne Gimnazjum w Oleksinie,
Olga Matysiak – Publiczne Gimnazjum
w Oleksinie, Magdalena Jaroszewicz
– Publiczne Gimnazjum w Glinniku,
Honorata Piekutowska – Publiczne
Gimnazjum w Glinniku, Jolanta Mar-
czuk - Publiczne Gimnazjum w Glinni-
ku, Mateusz Muczyñski – Publiczne
Gimnazjum w Glinniku, Micha³ Wró-
blewski – Szko³a Podstawowa w Do-
manowie, Daniel Odachowski – Szko³a
Filialna w Œwirydach, Natalia Kosiñ-
ska-  Szko³a Podstawowa w Holon-
kach, Natalia Malinowska - Szko³a
Filialna w Chojewie, Weronika Gatz-
Szko³a Podstawowa w Mniu.

Przyby³y na festyn Ksi¹dz Dzie-
kan Janusz £oniewski poœwiêci³ wodê
i nowo wybudowany odcinek drogi
Majorowizna – Kiersnowo.

Podczas festynu odby³ siê tak-
¿e fina³ konkursu „Mam talent”, do
którego po wczeœniejszych elimina-
cjach zakwalifikowali siê: Mateusz
Jarosz, znawca pañstw i ich stolic na

ca³ym œwiecie, Bart³omiej Paprocki,
który gra na keyboardzie, Karolina
Kwiatkowska œpiewaj¹ca podczas fi-
na³u piosenk¹ „Nadzieja” i grupa ta-
neczna z Publicznego Gimnazjum w
Glinniku w sk³adzie:Paulina D¹brow-
ska, Honorata Piekutowska, Magda-
lena Szpakowska, Magdalena Jarosze-
wicz, Oliwia Czarkowska, Aleksandra
Wasilewska.  Zwyciêzc¹ pierwszego
organizowanego w naszej gminie kon-
kursu „ Mam talent” zasta³ Mateusz
Jarosz.

Wszyscy, którzy spêdzali nie-
dzielne popo³udnie na festynie mogli
bezp³atnie korzystaæ ze sprzêtu wod-
nego, dzieci i m³odzie¿ z weso³ego mia-
steczkai innych przygotowanych atrak-
cji. To w³aœnie dla naszych najm³od-
szych uczestników teatr „Maska” z
Krakowa przygotowa³ spektakl.

Na boiskach przy zbiorniku
wodnym zosta³y rozegrane mecze fi-

na³owe pi³ki no¿nej i siatkowej o pu-
char Wójta Gminy Brañsk.

Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ „
Forti”. Dobra zabawa pod chmurk¹
trwa³a niemal do pó³nocy.

Dziêkujemy serdecznie wszyst-
kim sponsorom, bo to dziêki nim te 2
dni mog³y mieæ  w³aœnie taki charak-
ter.                                           (a.p.)
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W pi¹tek, 25 lipca br. w Amfiteatrze w Narewce (po-
wiat hajnowski) odbêdzie siê VII Miêdzynarodowy Festiwal
Muzyki, Sztuki i Folkloru PODLASKA OKTAWA KULTUR.
W programie wyst¹pi¹ zespo³y: VOLKSTANZEGRUPPE
WAGRAM ( Austria) oraz WIAZANKA ( Bia³oruœ). Pocz¹-
tek o godzinie 17:00.                                                       (AS)

Narewka

Podlaska Oktawa Kultur
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do „Wieści Podlaskich”

W pi¹tek, 27 czerwca br. w Pa³acu Prezydenckim Anna i Bronis³aw Ko-
morowscy spotkali siê z przedstawicielami samorz¹dów, które wprowadzi³y 
Kartê Du¿ej Rodziny oraz instytucji partnerskich Ogólnopolskiej Karty Du¿ej 
Rodziny. Wœród zaproszonych na spotkanie by³ równie¿  Jerzy Sirak - Burmistrz 
Miasta Hajnówka. 

Na pi¹tkowym spotkaniu Prezydent Bronis³aw Komorowski podziêko-
wa³ wszystkim samorz¹dom, które dotychczas wprowadzi³y Kartê Du¿ej Ro-
dziny, zaapelowa³ równie¿, by zachêcaæ do wprowadzania kart przez kolejne 
samorz¹dy. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej W³adys³aw Kosiniak-Kamysz 
podczas spotkania wrêczy³ pierwsze, symboliczne ogólnopolskie Karty Du¿ej 
Rodziny z numerami 1 i 2 dla Pary Prezydenckiej: Bronis³awa i Anny Komo-
rowskich, którzy s¹ rodzicami piêciorga dzieci.

W naszym mieœcie Kartê Du¿ej 
Rodziny posiada 102 rodziny (538 
osób). Najliczniejsza hajnowska rodzi-
na liczy osiem osób. Posiadanie Karty 
uprawnia do darmowych przejazdów 
miejskimi œrodkami lokomocji oraz 
50% zni¿ki na wejœcie do Parku Wod-
nego i udzia³u w zajêciach organizo-
wanych w Hajnowskim Domu Kultry 
i Oœrodku Sportu i Rekreacji. 

Jest to tylko jeden z przyk³adów 
dzia³añ zmierzaj¹cych do polepszenia 
warunków ¿yciowych rodzin wielo-
dzietnych zamieszka³ych na terenie 
naszego miasta.

“Kartê Rodzinn¹ 3+ mog¹ uzy-
skaæ rodzice maj¹cy na utrzymaniu 
troje i wiêcej dzieci w wieku do 18 roku 
¿ycia lub 24 roku ¿ycia w przypadku, 
gdy dziecko uczy siê lub studiuje. 
Wniosek w sprawie wydania karty 

nale¿y z³o¿yæ w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Hajnówce. Wiêcej 
na www.hajnowka.pl                                                               

autor: Emilia Rynkowska
fot. WOJCIECH OLKUŒNIK Fotograf Prezydenta RP 

“KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Burmistrz Miasta Hajnówka odebra³  
z r¹k Prezydenta podziêkowanie  

za wprowadzenie Karty Du¿ej Rodziny 

Salê konferencyjn¹ Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 30 czerw-
ca po raz kolejny wype³ni³ g³oœny gwar. Jego sprawcami byli mieszkañcy 
Hajnówki, którzy w siedmioosobowych grupach pracowali nad dokonaniem 
kolejnego kroku ku budowie strategii zrównowa¿onego rozwoju na lata 
2015 - 2020. 

Kolejny krok ku budowie strategii 
zosta³ poczyniony 

- owocne spotkanie z mieszkañcami

Cd. str. 8

Zarz¹d Powiatu Hajnowskiego 
uzyska³ absolutorium

Rada Powiatu udzieli³a absolutorium Zarz¹dowi  Powiatu Hajnow-
skiego. Decyzja zapad³a na XXXIV sesji rady powiatu w dniu 17.06.2014r. 
Ponadto, Rada zapozna³a siê z dzia³alnoœci¹ Zarz¹du oraz dzia³alnoœci¹ 
powiatowych jednostek organizacyjnych, podjê³a te¿ kilka wa¿nych uchwa³.

Obradom XXXIV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego przewodniczy³ 
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Hajnowskiego Miko³aj Michaluk. To by³a 
najwa¿niejsze sesja w kadencji samorz¹du lokalnego, bowiem Rada Powiatu 
dokona³a oceny wykonania bud¿etu za 2013 r. Najwa¿niejszym punktem po-
rz¹dku obrad by³o udzielenie Zarz¹dowi Powiatu absolutorium. Po zapoznaniu 
siê ze sprawozdaniem z realizacji bud¿etu powiatu za 2013 r., przedstawion¹ 
przez Komisjê Rewizyjn¹ pozytywn¹ opini¹ oraz wnioskiem o udzielenie 
Zarz¹dowi absolutorium, a tak¿e pozytywn¹ opini¹ Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Bia³ymstoku, Rada jednog³oœnie podjê³a uchwa³ê o udzieleniu 
Zarz¹dowi Powiatu absolutorium. Dlaczego ta sesja by³a tak wa¿na, wyjaœni³ 
w rozmowie z GH Starosta Hajnowski W³odzimierz Pietroczuk: Ka¿da sesja, na 
której podejmowana jest uchwała Zarz¹du o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium 
jest wa¿na, bo jest to podsumowanie rocznej dzia³alnoœci Zarz¹du, ale tak¿e ocena 
tej pracy. Fakt, ¿e absolutorium zosta³o udzielone jednog³oœnie œwiadczy o tym, ¿e 
wszyscy radni pozytywnie ocenili pracê Zarz¹du. Myœlê, ¿e jest to te¿ pozytywna 
ocena stylu pracy Zarz¹du, który stara³ siê informowaæ radnych o wszystkich swoich 

Cd. str. 8
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Dzieñ Dziecka w KuŸni to ju¿ tradycja. W tym roku na spotkanie z ko-
walem – panem Stanis³awem Mierzwiñskim przybyli uczniowie trzeciej klasy 
Szko³y Podstawiwej Nr 5, wraz z wychowawczyni¹. 

Podczas spotkania zaproszeni goœcie dowiedzieli siê, i¿ kowalstwo 
by³o zawodem, nie tylko najbardziej po¿¹danym i dobrze p³atnym, ale przede 
wszystkim najcie¿szym do wykonywania. Jak to pan Stanis³aw mawia: „ga-
gadki, które nie chcia³y siê uczyæ musia³y machaæ cie¿kim m³otem od œwitu 
do zmierzchu...”

Pan Stanis³aw opowiedzia³ nie tylko o historii powstania muzeum, o 
przemijaj¹cym zawodzie kowala, ale i takich szczegó³ach jak zachowanie siê 
nagrzewanego metalu, zmianie jego koloru, i potrzebie hartowania. Uczniowie 
dowiedzieli siê równie¿ jakie s¹ rodzaje podkowy i kiedy by³y u¿ywane. Po 
czêœci teoretycznej s³uchacze posilili siê s³odkoœciami ufundowanymi przez 
Urz¹d Miasta Hajnówka, Piekarniê „Podolszyñscy” i PPH Karmel Import 
Export Sp.j. Kiedy nabrali ju¿ si³ do pracy – kowal zaprosi³ ich do swojej kuŸni, 
gdzie wszyscy chêtni mogli spróbowaæ swoich mo¿liwoœci w kuciu m³otkiem 
rozgrzanego do czerwonoœci ¿elaza. A to ju¿ nie by³a taka lekka praca, jak siê 
zdawa³o niektórym œmia³kom....

Prywatne Muzeum Kowalstwa i Œlusarstwa istnieje od 25 lipca 2003 r. 
Powsta³o z inicjatywy Pana Stanis³awa Mierzwiñskiego na bazie rodzinnej 
kuŸni, za³o¿onej w 1927 r. Pan Stanis³aw zgromadzi³ kilkaset eksponatów. S¹ to 
miêdzy innymi podkowy dla konia, narzêdzia, wyroby i urz¹dzenia kowalskie, 
maszyny rolnicze, modele pieców, urz¹dzenia niezbêdne do wytopu ¿elaza z 
rud darniowych, ¿u¿le po piecowiskach z okresu prehistorycznego, maszyny i 
urz¹dzenia rolnicze. Na podwórku obok kuŸni znajduje siê miniaturowy model 
staro¿ytnego pieca hutniczego, tzw. dymarki, gdzie mo¿na przeœledziæ ca³y 
proces wytopu ¿elaza.                                         autor: Emilia Rynkowska

fot.: Emilia Kazimiruk

Dzieñ Dziecka w KuŸni 

Kiermasze rêkodzie³a ludowego, koncerty zespo³ów z Polski i Bia³orusi, 
ziemniaczane przysmaki, warsztaty lepienia w glinie, plecionki ze s³omy czy 
rzeŸba w drewnie  - to wszystko mo¿na by³o zobaczyæ w niedzielê 8 czerwca 
2014 roku na 10. Bia³oruskim Festiwalu Etnograficznym w Muzeum i Oœrodku 
Kultury Bia³oruskiej w Hajnówce.

Festiwal otworzy³y dwie urocze konferansjerki Paulina Pawluczuk – 
Koœko i Mariola German oraz dyrektor Centrum Kulturalnego Bia³orusi –Edu-
ard Szwajko a tak¿e gospodarz Muzeum Bia³oruskiego – Tomasz Tichoniuk. 

Festiwal to jedno z najwa¿niejszych i najwiêkszych corocznych wydarzeñ 
organizowanych przez hajnowskie Muzeum. W tym roku obchodziliœmy 10. 
edycjê. Przez 10 lat wiele siê zmieni³o, przede wszystkim miejsce - pocz¹tkowo 
scen¹ by³y schody wejœciowe, które ust¹pi³y miejsca profesjonalnej scenie na 
placu. Zaczynaliœmy te¿ od tematycznych festynów, poœwiêconych jednemu 
rzemios³u, dziœ wszystkie one dostêpne by³y jednoczeœnie na placu. Mo¿na by³o 
obejrzeæ pokazy dawnych zawodów i wzi¹æ udzia³ w warsztatach garncarskich, 
tkania na krosnach, rzeŸbienia w drewnie,  wyrobu s³omianych przedmiotów. 
Dzieci, które 10 lat temu przychodzi³y popatrzeæ z ciekawoœci¹ na krosna- dziœ 
zasiada³y i samodzielnie tka³y chodnik. Niezmiennie najwiêkszym zaintereso-
waniem cieszy³o siê stoisko kulinarne, gdzie mo¿na by³o spróbowaæ gor¹cych, 
pachn¹cych placków ziemniaczanych, babki oraz kiszki ziemniaczanej a tak¿e 
„swojskich” wêdlin, wyrabianych wg tradycyjnych receptur. 

Oprócz warsztatów i degustacji przez ca³y dzieñ odbywa³y siê koncerty 
bia³oruskich zespo³ów zró¿nicowanych pod wzglêdem wieku jak i rodzaju 
muzyki. Rozpiêtoœæ wiekowa wykonawców siêga³a od 7 do 70 lat, zaœ gatunki 
muzyczne przechodzi³y od folkloru, poprzez estradê, nowoczesne rockowe 
aran¿acje ludowych pieœni bia³oruskich i ¿ywy folk/rock.

Na festiwalowej scenie wyst¹pi³y dzieci ucz¹ce siê jêzyka bia³oruskiego 
w szkole w Bia³owie¿y, zespó³ Skowronki z Mochnatego, Chutar z Gródka, 
Art. PRONAR z Narwi, Hay z Bia³egostoku, Dekada Band z Bia³egostoku, 
Narva z Narwi oraz Haradnica z Bia³orusi.“Wyj¹tkowym wydarzeniem by³ 
koncert w wykonaniu gwiazdy sceny rockowej z Miñska na Bia³orusi zespo³u 
„Re1ikt”, który harmonijnie ³¹czy ze sob¹ muzyczn¹ energiê i ¿ywio³owoœæ z 
oryginalnym brzmieniem.

Swoje specjalne stoisko prezentowa³a równie¿ Fundacja Oni to My 
dzia³aj¹ca na rzecz budowy otwartego spo³eczeñstwa. Tradycyjnie by³a rów-
nie¿ prezentowana najnowsza i antykwaryczna literatura bia³oruskojêzyczna 
i rêkodzie³o ludowe  na stoisku Muzeum i Oœrodka Kultury Bia³oruskiej w 
Hajnówce. Goœciem specjalnym by³ tutaj Wies³aw Rozbicki- pisarz, cz³onek 
Zwi¹zku Literatów Polskich, autor takich ksi¹¿ek jak: „¯urawiejka”, „Jak tu 
pachnie Czeremch¹”, Hej, tam Podlasiem”.

Organizatorzy dziêkuj¹ przyby³ej licznie publicznoœci, bez której Festiwal 
nie móg³by siê odbyæ. Dziêkujemy równie¿ partnerom:  Centrum Kulturalnemu 
Bia³orusi przy Ambasadzie Republiki Bia³oruœ, Urzêdowi Gminy Narewka, 
Hajnowskiemu Domowi Kultury, oraz Aresztowi Œledczemu w Hajnówce a 
tak¿e wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali przy obs³udze Festiwalu.

Festiwal zrealizowano dziêki dotacji Ministra  Administracji i Cyfryzacji 
oraz Urzêdu Miasta Hajnówka.

Agnieszka Tichoniuk

Jubileuszowa KULTURA  
NA SCHODACH MUZEUM 

Samorząd Miasta Hajnówka rozpoczął realizację mikroprojektu pn. „Haj-
nówka – Kamieniec. Poznajemy, promujemy”, który jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Jest to inicjatywa realizowana w ramach 
projektu parasolowego pn. „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności 
lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, którego liderem jest Stowa-
rzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Partnerem Gminy 
Miejskiej Hajnówka w mikroprojekcie jest Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 
Kamienieckiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego na Białorusi. Mikropro-
jekt będzie realizowany przez 12 miesięcy, od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. 

Całkowita wartość mikroprojektu jest szacowana na kwotę 49 600,00 
EURO, z czego dofinansowanie wynosi 44 640,00 EURO, czyli 90% łącznych 
kosztów kwalifikowanych, a wkład własny partnerów 10 %.

Główne działania mikroprojektu, planowane przez samorząd miasta 
Hajnówka, obejmują promocję i rozwój oferty turystycznej miasta Hajnówka i 
Kamieniec poprzez organizację dwóch sesji warsztatów strategicznych w Haj-
nówce dla przedstawicieli branży turystycznej, uatrakcyjnienie oferty on-line 
miast partnerów (m.in. poprzez uruchomienie usługi kamer on-line i aplikację 

Samorząd Miasta Hajnówka 
rozpoczął realizację mikroprojektu 

pn. „Hajnówka – Kamieniec. 
Poznajemy, promujemy.” 

Cd. str. 6
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Wieczorem 13.07  ze sceny hajnowskiego amfiteatru popłynęły spoko-
jne dźwięki gitar z rożnych stron Polski  oraz zagranicy. I Międzynarodowy 
Festiwal im. Bułata Okudżawy „Wiara, Nadzieja, Miłość” zgromadził wielu 
słuchaczy. Gościem specjalnym była Olga Okudżawa, żona zmarłego poety. 

W słoneczną niedzielę 13.07 o godzinie 19.00 rozpoczął się Koncert 
galowy zorganizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. Bułata 
Okudżawy „Wiara, Nadzieja, Miłość”. Udział w Festiwalu stanowił doskonałą 
okazję do poznania piękna muzyki poetyckiej znanego na świecie barda – Bułata 
Okudżawy. Ze sceny hajnowskiego amfiteatru popłynęły najpiękniejsze pieśni - 
Tiomnaja nocz, Wańka Morozow, Modlitwa, Piesnia pra sabaku. Dźwięki lirycznych, 
niezwykle sentymentalnych pieśni wypełniły przestrzeń hajnowskiego parku. 

Festiwal będący świętem kultury wykroczył daleko poza granice regionu – 
podczas koncertu ze sceny hajnowskiego amfiteatru popłynęły liryczne wiersze 
Bułata Okudżawy z charakterystyczną, sentymentalną nutą w wykonaniu 
laureatów konkursu, który odbył się 07.06.2014 r. oraz artystów zaproszonych 
z kraju i zagranicy.  Cicha Hajnówka na chwilę zamieniła się w mapę świata 
– spotkać tu można było ludzi z różnych stron Polski oraz zagranicy: miasto 
gościło plejadę gwiazd piosenki poetyckiej m.in. z Rosji, Ukrainy i Armenii. 
Jedną z uczestniczek była Stella Zubkova, która przyjechała z Ukrainy: jestem 
pierwszy raz w Hajnówce, bardzo mi się tu podoba, to piękne miasto. Twórczością 
Bułata Okudżawy interesuję się ponad 30 lat. Występuję na różnych festiwalach pieśni 
poetyckiej – Rosji, Ukrainy i Mołdawii. Natomiast na festiwalach ku pamięci Bułata 
Okudżawy, ostatnio brałam udział w ubiegłym roku – był to Festiwal „Na Bajkale”.

Gościem specjalnym była żona zmarłego poety Olga Okudżawa, która 
objęła honorowy patronat nad Festiwalem: ten Festiwal to podarek od losu. Dla 
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Międzynarodowy Festiwal im. Bułata Okudżawy „Wiara, Nadzieja, Miłość” 
Bułata Polska zawsze była przyjaznym krajem. Jestem mile zaskoczona, że Polacy 
dalej odnoszą się do Bułata tak ciepło, że jest pamiętany mimo, że zmarł dawno temu.  
Bułat uważał Polaków za swoich przyjaciół, podziwiał ich poczucie godności, uważał  
za ludzi bardzo utalentowanych. To wyjątkowe, że rosyjski poeta stał się na tyle 
znany po drugiej stronie granicy. Za sukcesem Bułata w Polsce stoją polscy poeci, 
którzy tłumaczyli jego teksty. Ci poeci – Drawicz, Dąbrowski opisali to, co Bułat 
chciał powiedzieć, umieli wyrazić jego poezję – powiedziała wzruszona wdowa. 

Swój udział w hajnowskim festiwalu zapowiedział również Aleksander 
Cyrkiel – dyrektor generalny wielu festiwali piosenki autorskiej w Rosji i na 
Ukrainie (w tym dyrektor Festiwalu Bułata Okudżawy w Moskwie).

Koncert galowy poprzedziło uroczyste sadzenie „Dębu pamięci” – artyści 
wraz z Olgą Okudżawą wspólnymi siłami zasadzili dąb poświęcony       imieniu 
Bułata Okudżawy. Z kolei sama uroczystość należała do udanych – dopisała 
pogoda i frekwencja. Myślę, że osiągnęliśmy podwójny sukces frekwencyjny – na 
scenie, przed licznie zgromadzoną widownią zaprezentowała się duża liczba znakomi-
tych wykonawców, obok laureatów konkursu hajnowskiego festiwalu. Z kolei Pani 
Olga Okudżawa jest oczarowana Hajnówką, jest oczaro- wana Puszczą Białowieską. 
Festiwal jest dobrym elementem promocyjnym, a w związku z tym – jest też czynni- 
kiem, który wpłynie na rozwój miasta. Dlatego też tego rodzaju przedsięwzięcia warto 
orga- nizować. Jeszcze dziś siądziemy i ocenimy to, co udało nam się zrobić w tym 
roku i mam nadzieję, że za rok ten festiwal, być może w nieco innej formule, również 
się odbędzie – powiedział w rozmowie z GH Starosta Hajnowski Włodzimierz 
Pietroczuk. 

Koncert w Hajnówce otworzył cykl występów – piękna muzyki poetyckiej 
będą mieli okazję posłuchać mieszkańcy Bielska Podlaskiego, Sokółki, Białegos-
toku i Warszawy. W ramach Festiwalu odbędą się koncerty towarzyszące w 
tych miastach. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Społeczno – Kul-
turalne: "GRANIE BEZ GRANIC", które wspólnie ze Starostwem Powiatowym 
w Hajnówce, Urzędem Miasta w Hajnówce oraz Hajnowskim Domem Kultury 
podjęło się organizacji imprezy. Festiwal nie odbyłby się jednak, gdyby nie 
wsparcie Marszałka Województwa Podlaskiego, ludzi dobrej woli – miłośników 
muzyki poetyckiej oraz parterów. 

I Międzynarodowy Festiwal im. Bułata Okudżawy „Wiara, Nadzieja, 
Miłość” to prawdziwa muzyczna uczta. Pozwolił nawiązać międzynaro-
dowe przyjaźnie, poznać piękno kultury, jej różnorodność ponad granicami 
państwowymi. Festiwal pokazał, że kultura jest w stanie zatrzeć tysięczno- 
kilometrowe granice, zaś narodowe i etniczne pochodzenie przestaje mieć 
znaczenie. Udany debiut Festiwalu pozwala mieć nadzieję, że na trwale zagości 
on w kulturowym planie imprez odbywających się w regionie. 

Katarzyna Nikołajuk

29 maja 2014 roku w Hajnowskim Domu Kultury odby³ siê IV Przegl¹d 
Talentów Osób Niepe³nosprawnych „Hajnowskie Prezentacje Artystyczne”  
zorganizowany przez uczniów i nauczycieli SOSW w Hajnówce. “W spotka-
niu udzia³ wziêli uczniowie Zespo³u Szkó³ Nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi 
w Hajnówce, uczniowie Specjalnego Oœrodka Szkolno- Wychowawczego w 
Hajnówce, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej, podopieczni Powiatowego 
Oœrodka Wsparcia, dzieci z Przedszkola Nr 3 z Oddzia³ami Integracyjnymi 

wHajnówce. Goœcinnie wyst¹pi³y równie¿ dzieci z ko³a teatralnego „Bajkolan-
dia” z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce. “G³ównym celem przegl¹du jest integracja 
œrodowiska osób niepe³nosprawnych, prezentacja talentów i osi¹gniêæ uczniów 
i podopiecznych, rozwijanie umiejêtnoœci komunikacyjnych oraz kszta³towanie 
postaw spo³ecznych poprzez uczestniczenie w wydarzeniu kulturalnym. “Za 
ofiarowan¹ pomoc w organizacji Przegl¹du Talentów dziêkujemy bardzo: 
Starostwu Powiatowemu w Hajnówce, Urzêdowi Miasta Hajnówka, Urzêdowi 
Gminy Hajnówka, PSS „Spo³em”, Parkowi Wodnemu w Hajnówce, Bankowi 
Spó³dzielczemu w Hajnówce Hajnowskiemu Domu Kultury oraz wolontariu-
szom z Szkolnego Klubu Wolontariusza dzia³aj¹cemu przy Zespole Szkó³ z 
DNJB w Hajnówce. “                        Anna Pietroczuk i Gra¿yna Ja³oza 

Hajnowskie Prezentacje Artystyczne

Ka¿dy z nas chce byæ na bie¿¹co z informacjami, ale w ca³odniowym 
kieracie czasem trudno jest wygospodarowaæ chwilê na  wyszukanie newsów 
w Internecie lub relaks przy gazecie. ¯aden problem – dziêki telefonicznej 
us³udze Samorz¹dowy Informator SIMS to informacja przyjdzie do nas.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach realizacji projektu „Platfor-
ma wspó³pracy na rzecz zrównowa¿onego rozwoju rejonu Puszczy Bia³owie-
skiej” w lipcu 2013 uruchomi³o mobilny Komunikator SISMS. Jest to bezp³atna 
aplikacja komórkowa, dziêki której dotr¹ do nas w formie SMS  najwa¿niejsze 
informacje z regionu. Dziêki us³udze ka¿dy zainteresowany bezp³atnie bêdzie 
otrzyma powiadomienia m.in.: o za³amaniach pogody, o bezp³atnych badaniach 
lekarskich i programach zdrowotnych, o lokalnych imprezach kulturalnych, 
terminach p³atnoœci podatków i op³at lokalnych, a tak¿e o pojawianiu siê no-
wego numeru Gazety Hajnowskiej (?). 

Jeœli chcesz byæ na bie¿¹co i wiedzieæ, co siê dzieje w powiecie, wyœlij SMS 
o treœci tak.bha10 na numer 661 000 112. Ten jeden sms generuje nas w systemie  
i od tego momentu bêdziemy otrzymywaæ wszystkie wa¿ne wiadomoœci. Koszt 
korzystania z us³ugi zamyka siê w kwocie ok. 20 gorszy – p³atny jest tylko 
SMS aktywuj¹cy us³ugê; pozosta³e wiadomoœci otrzymujemy ju¿ bezp³atnie. 

Komunikator SISMS to alternatywne, bardzo wygodne Ÿród³o uzy-
skiwania informacji. Redakcja GH zachêca wszystkich mieszkañców do ko-
rzystania z aplikacji. Wiêcej informacji na stronie www.komunikator.sisms.
pl oraz w biurze projektu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce                                   
Tel. 85 682 30 47.                                                               Katarzyna Niko³ajuk 

Komunikator SISMS – b¹dŸ na bie¿¹co 
z informacjami z regionu
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12. edycja ogólnopolskiego konkursu „Przebojem na antenê” ponownie w Hajnówce. 
Niedzielne muzyczne popo³udnie rozpoczê³o siê koncertem HARD GOK 

Micha³owo-Akademia Gitary i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajêciowej. 
Na scenie zaprezentowali siê równie¿ uczestnicy zajêæ wokalno-tanecznych 
prowadzonych w Hajnowskim Domu Kultury. Pierwsz¹ czêœæ zamkn¹³ koncert 
duetu gitarowego Jaros³awa Kowalskiego i Zbigniewa Budzyñskiego.

Tradycyjnie park miejski zamieni³ siê w miasteczko zabaw. Ustawiono 
stoiska promocyjne i gastronomiczne. Nie zawiedli te¿ honorowi dawcy krwi. 
29 czerwca swoj¹ kropl¹ krwi podzieli³y siê 34 osoby, w tym 9 kobiet. Do Cen-
tralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej 
wpisa³o siê 12 osób.

Punktualnie o godzinie 17:00 rozpoczêto zabawê muzyczn¹ „Przebojem 
na antenê”. Prezentacje konkursowych piosenek transmitowane by³y na ¿ywo 
we wszystkich polskich rozg³oœniach radiowych. Prezenterzy wielokrotnie 
podkreœlali urok i goœcinnoœæ naszego miasta. Nie tylko organizatorom podoba 
siê w Hajnówce. Zespo³y, które do nas przybywaj¹ – czêsto kilkaset kilometrów 
– równie¿ twierdz¹, i¿ warto pokonaæ tak d³ug¹ trasê, by poznaæ tajemniczy 
zak¹tek Polski, jakim jest Puszcza Bia³owieska.

W 12. finale ogólnopolskiego konkursu „Przebojem na antenê” wyst¹pi³o 
11 wykonawców. Wczeœniej ich piosenki zosta³y wybrane w eliminacjach prze-
prowadzonych w rozg³oœniach regionalnych Polskiego Radia w ca³ym kraju.

Na scenie hajnowskiego amfiteatru wyst¹pili:
Ewa Kryza „Cisza” Polskie Radio Bydgoszcz
- Œpiewam dziewi¹ty rok. Pierwsz¹ p³ytê nagra³am w wieku piêtnastu lat. W 

chwili obecnej pracujê nad drug¹. Do Hajnówki przyjecha³am z utworem „Cisza”. 
Mam nadziejê dobrze siê bawiæ, a jeœli uda siê wygraæ bêdzie mi bardzo mi³o. 

Grawitacja „W z³otej klatce” Polskie Radio Katowice
- W Hajnówce równie¿ po raz pierwszy. Wczorajszego dnia prze¿yliœmy 

wspania³¹ przygodê - spotkaliœmy siê z Puszcz¹... i z dzikiem.... W chwili obecnej 
koncertujemy i nagrywamy p³ytê.

Fresh&Franki „Dla mamy” Polskie Radio Kielce
- Wspólnie gramy kilka lat, pierwsz¹ p³ytê nagraliœmy w tym roku. Do 

Hajnówki przyjechaliœmy dopiero dzisiaj, ale ju¿ podoba nam siê jej klimat. Mamy 
nadziejê, ¿e powrócimy tu jako laureaci....

Oksana Predko i Nut Cane „Autobus” Polskie Radio Olsztyn
- Trema jest zawsze – wiêksza, lub mniejsza. Jest wynikiem tego, ¿e nam zale¿y. 

Najwa¿niejsze by by³a motywuj¹ca, a nie rozbijaj¹ca nas na atomy. W Hajnówce 
jestem po raz drugi. Dwa lata temu by³am nie na przegl¹dzie, a na wyprawie mo-
tocyklowej. Bardzo chcia³am zwiedziæ te tereny. Ewentualn¹ nagrodê przeznaczê na 
now¹ p³ytê, na miksy i kolejny utwór, który chcia³abym zaprezentowaæ we wrzeœniu. 

Wszyscy startujemy z jednego miejsca i chcemy pokazaæ siê jak najlepiej. Wszyscy 
s¹ cudowni, jako ludzie przede wszystkim. A muzycznie jest wielkie urozmaicenie. 
Wszystkich szanujê i podziwiam...

Martwa Mucha „Piesek” Polskie Radio Lublin
- Przyjechaliœmy poznaæ fantastycznych ludzi, co ju¿ wiemy, ¿e nam siê uda³o. 

Hajnówka to piêkne miejsce. Ca³e Podlasie nam siê podoba. Wczoraj byliœmy na wy-
cieczce w Puszczy Bia³owieskiej – coœ niesamowitego. Jesteœmy tu po raz pierwszy, 
ale nie ostatni. Dziœ zaœpiewamy o malutkim piesku, który zosta³ wyrzucony przez 
swoj¹ pani¹ na samym œrodku ruchliwego skrzy¿owania. Opowiadamy o tym jak 
sobie z tym poradzi³. Zespó³ porówna³ prze¿ycia pieska do cz³owieka, który staje na 
rozstajach dróg i musi sobie sam radziæ...

Kamieñ Kamieñ Kamieñ „Ogieñ nieba” Polskie Radio £ódŸ
- Wspólnie œpiewamy dwa lata. Mamy ju¿ na swoim koncie jedn¹ p³ytê, 

szykujemy siê do drugiej. „Ogieñ nieba”, tak jak wszystkie utwory, mówi o mi³oœci 
– najwa¿niejszej rzeczy na œwiecie. W Hajnówce jesteœmy pierwszy raz. Wczoraj 
zwiedzaliœmy puszczê. Duch puszczy te¿ nas przywita³...

Kacper „Hej lato witamy Ciê” Polskie Radio Opole
Wokalista zespo³u w Hajnówce jest po raz drugi. Poprzednio przyjecha³ z 

zespo³em Karawana, z którym wci¹¿ wspó³pracuje. - Wygraliœmy wówczas nagrodê 
publicznoœci, co przynios³o nam wiele spotkañ  i koncertów na ¿ywo w rozg³oœniach 

Radia Bia³ystok, Kielce, Opole i Rzeszów. Nasza piosenka niesie g³êbokie przes³anie 
– by Polacy ocknêli siê i rozejrzeli siê woko³o siebie. Aby zaczêli oddychaæ nosem i 
poczuli zapach tego, co nas otacza. Zwracamy uwagê, ¿e bawi¹c siê i spêdzaj¹c wa-
kacje w naszym kraju przede wszystkim bêdziemy mieli takie wspaniale atrakcje jak 
w œwiecie. To jest tylko kwestia tego, aby prywatni w³aœciciele hoteli, pensjonatów 
mieli obrót, by mogli inwestowaæ, by kolejne wakacje by³y na wy¿szym poziomie. 
Wiêc wspierajmy to, o polskie, bo nie powinniœmy siê tego wstydziæ... Có¿ z wakacji 
w Egipczie, kiedy piramidy mozemy obejrzeæ jedynie pod eskort¹ wosjka....

Ivo Stars Band „Królowa nocy” Polskie Radio Rzeszów
- Jesteœmy zespo³em dzia³aj¹cym przy Gminnym Oœrodku Kultury. S³owo 

„Iwo” z naszej nazwy pochodzi od Iwonicz – uzdrowiska w Podkarpaciu. Obraliœmy 
nazwê w celu promocji naszego regionu. Do Hajnówki przyjechaliœmy z utworem, 
który opowiada o dziewczynie, która wychodzi sobie w portowej uliczce i szuka ko-
goœ....albo jednego, albo wielu.... 

Alter Etno „Savin voda” Polskie Radio Warszawa
- Alter Ttno – coœ takiego w nas - niby to samo, a jednak inne. Taka nasza 
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ciemna natura...druga twarz. Normalnie przeciêtni ludzie – dok³adnie farmaceutki, 
ale w sercu mamy etniczny klimat (odk¹d pamiêtamy i odk¹d siê znamy). £¹czymy 
tradycjê z wspó³czesnoœci¹, co jest nasz¹ charakterystyczn¹ cech¹, W tekstach pró-
bujemy zawrzeæ uniwersalne przes³ania, trochê stylizuj¹c je na stare, natomiast tak 
naprawdê ponadczasowe. Prezentowany utwór jest o utraconej mi³oœci przy Ÿróde³ku 
Savin voda. Na swoim koncie mamy ju¿ p³ytê. Wydaliœmy j¹ w paŸdzierniku 2013 
roku i nosi nazwê dok³adnie tak¹ sam¹ jak prezentowany dziœ utwór.

Implozja „Kropla krwi” Polskie Radio Zielona Góra.
- Zespó³ przyjecha³ do Hajnówki po raz pierwszy. Panowie pokonali 700 km 

by zagraæ i zaprezentowaæ siê przed hajnowsk¹ publicznoœci¹. - „Kropla krwi” jest 
numerem, który próbuje znaleŸæ t¹ chwilê zachwytu, w dosyæ trudnej rzeczywistoœci... 
Do napisania utworu natchnê³o ¿ycie i prze¿ycia...

Hoyraky „Walcz” Polskie Radio Bia³ystok
- ¯ycie i walka o przetrwanie – to sedno naszego utworu. W Hajnówce je-

steœmy po raz pierwszy, chocia¿ mieszkamy tylko 25 km st¹d - w Bielsku Podlaskim. 
Ewentualn¹ wygran¹ przeznaczymy na sprzêt... Ale wiemy, ze bêdzie ciê¿ko. S³y-
szeliœmy inne zespo³y na próbie i ju¿ wiemy, ze œwietnie brzmi¹. Oczywiœcie mamy 
tremê, ale jest to trema motywuj¹ca i jesteœmy dobrej myœli. Nie jest to pierwszy 
powa¿ny konkurs, w którym zespó³ bierze udzia³. W ostatnim czasie Hoyraky zostali 
pó³finalistami „Must be the music”.

Oksana Predko zachwyci³a nie tylko trenerów z The Voice of Poland.  
Jej urokowi ulegli równie¿ dziennikarze muzyczni regionalnych rozg³oœni 
Polskiego Radia, którzy przyznali jej pierwsze miejsce. S³owa zwyciêzkiej 
piosenki „Autobus” napisa³a Zuzanna Wroñska, muzykê skomponowa³ Marek 
Dziedzic. Reprezentantka Polskiego Radia Olsztyn dosta³a 5 tysiêcy z³otych 
ufundowane przez prezesa Polskiego Radia Bia³ystok - W³adys³awa Procho-
wicza. Dodatkowym wyró¿nieniem jest wystêp 30 sierpnia w Bia³ymstoku 
podczas koncertu „Bia³ystok - Miasto Dobrej Muzyki”. - Jest to moja pierwsza 
wygrana. Nie robimy tego dla siebie, ale i dla innych. Nie robimy tego dla nagród, 
ale ka¿dy chce byæ doceniony chocia¿ raz na jakiœ czas. Przy takich wyró¿nieniach 
widaæ, ¿e warto to robiæ. Marzê by wróciæ na scenê. Chcê koncertowaæ regularnie i 
cieszê siê, ¿e za rok wracam do Hajnówki. W chwili obecnej studiujê na muzykologii 
w tym roku równie¿ mam obronê pracy. Podczas swego wystêpu gram na kazu, 
który dzia³a na zasadzie dmuchania i trochê œpiewania. Zastêpujê nim instrument, 
który nazywa siê zurna. Gra³ na nim mój znajomy, kiedy nagrywaliœmy nasz utwór. 

Reprezentant Polskiego Radia £ódŸ Zespó³ Kamieñ, Kamieñ, Kamieñ za 
utwór „Ogieñ nieba” wyœpiewa³ sobie drugie miejsce i cztery tysi¹ce z³otych 
ufundowane przez Burmistrza Miasta Hajnówki - Jerzego Siraka.

Trzecie miejsce i 3 tysi¹ce z³otych od Starosty Powiatu Hajnowskiego 
- W³odzimierza Pietroczuka - to nagroda za piosenkê „Walcz” dla zespo³u 
Hoyraky reprezentuj¹cego Polskie Radio Bia³ystok. 

Równie¿ publicznoœæ wybra³a w g³osowaniu internetowym - najlepsz¹ 
jej zdaniem - piosenkê. Tysi¹c z³otych od Hajnowskiego Domu Kultury i jej 
dyrektora Roœcis³awa Kuncewicza oraz mikrofon ufundowany przez Wojewodê 
Podlaskiego - Macieja ¯ywno dosta³ reprezentant Polskiego Radia Opole - ze-
spó³ Kacper za piosenkê „Hej lato witamy Ciê”.

 Po prezentacji jedenastu zespo³ów na scenie ponownie zaprezentowa³a 
sie ze swoim godzinnym koncertem zwyciê¿czyni poprzedniej edycji – Stash-
ka z zespo³em. Reprezentantka Radia Dla Ciebie z Warszawy zaœpiewa³a nie 
tylko swój przebój z lata 2013 - czyli „Na skraj œwiata”, ale i nowe kompozycje.

- Bardzo du¿o wydarzy³o siê w tym roku. W kwietniu podpisa³am kontrakt 
p³ytowy, nagra³am teledysk, koñczymy nagrania na p³ytê, która wyjdzie we wrzeœ-
niu. Wszystko nabra³o tempa i naprawdê du¿o siê dzieje. W zespole zasz³y niewielkie 
zmiany. Wci¹¿ powstaj¹ nowe utwory – komponujê sama i ze znajomymi. Niestety 
nie by³o w tym roku du¿o koncertów, ale rozkrêci siê to po wydaniu p³yty, któ¹ 
bedziemy promowaæ. Mi³o wspominam Hajnówkê, z przyjemnoœci¹ wracam, gdy¿ 
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Nasz region zaprezentowa³ zespó³ z pobliskiego Bielska Podlaskiego – Hoyraki

by³am i jestem tu bardzo dobrze przyjêta.
 Po uroczystym wrêczeniu nagród, autografach i wspólnych zdjêciach z 

zespo³ami nadszed³ czas na pokaz Teatru Ognia FENIX. Jest to m³oda hajnow-
ska grupa, która swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczê³a w marcu tego roku, w ramach 

realizacji konkursu „M³odzi, aktywni, skuteczni” organizowanego przez Urz¹d 
Miasta Hajnówka. Konkurs mia³ na celu pobudzenie do aktywnego w³¹czenia 
siê w ¿ycie spo³ecznoœci lokalnej, wykorzystanie swoich pomys³ów, a tak¿e 
szukanie w³asnych, samodzielnych sposobów rozwi¹zywania lokalnych proble-
mów, co z pewnoœci¹ wspaniale uchwyci³a grupka uczniów z kl. III Technikum 
Ekonomicznego w sk³adzie: Koj³o Marta, Stepaniuk Ma³gorzata, Tomaszewicz 
Karolina oraz Krutel Rafa³.

Pokaz grupy ognia nieopodal amfiteatru poprzedzi³ jak¿e oczekiwany 
koncert zespo³u IRA. Artur Gadowski nawi¹za³ œwietny kontakt z publicznoœci¹. 
Jego utwory znali i mali i duzi. Wszyscy œpiewali najwiêksze przeboje grupy. 
Zespó³ mia³ wyst¹piæ w 2010 roku, kiedy to przez Hajnówkê przesz³a burza 
i niestety odwo³ano koncert. Ale podobno, co siê odwlecze – to nie uciecze...

Do zobaczenia za rok...
 
ORGANIZATORZY: Polskie Radio Bia³ystok, Hajnowski Dom Kultury, 
Urz¹d Miasta Hajnówka.

Emilia Rynkowska



Street Workout to sport, do 
uprawiania którego jedynymi narzê-
dziami s¹ miêœnie i silna psychika. 
Æwiczenia te zak³adaj¹ rozwój si³y, 
koordynacji, zwinnoœci, osi¹gniêcie 
elastycznoœci cia³a, a tak¿e wzmoc-
nienie stawów. Street Workout jest 
m³od¹, lecz coraz bardziej popu-
larn¹ dyscyplin¹, nie wymagaj¹c¹ od 
æwicz¹cego nak³adu pieniê¿nego, a 
jedynie odpowiedniej infrastruktury. 

Mo¿liwoœæ budowy tego typu 
urz¹dzeñ pojawi³a siê z chwil¹ og³o-
szenia przez Urz¹d Miasta Hajnówka 
konkursu M³odzi Aktywni Skuteczni. 
Jedna ze  zwyciêskich  grup w konkur-
sie,  realizowanym w ramach projektu 
„Decydujmy Razem”, zaproponowa³a 
powstanie Street Workout Parku na 
terenie Oœrodka Sportu i Rekreacji w 
Hajnówce. W sobotê, 31 maja mia³a 
miejsce finalizacja pomys³u grupy 
hajnowskiej m³odzie¿y. Powsta³a 
strefa do æwiczeñ, która sk³ada siê z 
kompleksu dr¹¿ków zamocowanych 
na ró¿nej wysokoœci i porêczy równo-
leg³ych, zapewniaj¹cych mo¿liwoœæ 
wykonywania ca³ego wachlarzu æwi-

otrzymali pami¹tkowe medale. Wszy-
scy zawodnicy zaproszeni zostali na 
poczêstunek.

Równolegle z rywalizacj¹ na 
dr¹¿kach swoje nowo nabyte umiejêt-
noœci zaprezentowa³a tak¿e Grupa 

Ognia FENIX. Ich inicjatywa w ra-
mach konkursu M³odzi Aktywni Sku-
teczni polega³a na przeprowadzeniu 
warsztatów kuglarskich, podczas 
których opanowali podstawy sztuki 
teatru ognia.

W trakcie trwania imprezy 
pan Karol Paszkowski przeprowadzi³ 
wœród uczestników konsultacje na 
temat miejsc w Hajnówce, w których 
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Samorząd Miasta Hajnówka 
rozpoczął realizację mikroprojektu  

pn. „Hajnówka – Kamieniec. 
Poznajemy, promujemy.” 

Cd. ze str. 3
wirtualny spacer) oraz cykl kilkudniowych wyjazdów w formie wizyt studyj-
nych. Ponadto mikroprojekt zakłada również m.in. ustawienie pamiątkowych 
rzeźb zarówno w Hajnówce jak i Kamieńcu nawiązujących do historii i tradycji 
obu miast, wydanie promocyjnych wydawnictw albumowych zawierających 
informacje o atrakcjach turystycznych dostępnych u obu partnerów, przygo-
towanie materiałów promocyjnych.

W rezultacie realizacja mikroprojektu pozwoli na bliższe poznanie 
wspólnych tradycji i kultur oraz stworzy perspektywę dalszej współpracy i 
wspólnego rozwoju miast regionu pogranicza. Ponadto produkty mikropro-
jektu ukażą obszar Euroregionu Puszcza Białowieska jako miejsce atrakcyjne 
turystycznie i wpłynął na popularyzację jego osobliwości.

Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, w 
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. 
Odpowiedzialność za treść tego dokumentu leży wyłącznie po stronie Gminy Miej-
skiej Hajnówka i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie 
stanowiska Unii Europejskiej.

Monika Aleksiejuk Referat Polityki Gospodarczej
Urząd Miasta Hajnówka

Street Workout

W dniach 25 – 30.06.2014 r. Hajnówkę po raz kolejny odwiedziła 
ośmioosobowa delegacja z Niemiec, reprezentująca Urząd Nordsee – Treene 
i Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”: regionu, który od 14 lat prowadzi 
współpracę z Powiatem Hajnowskim. W trakcie pięciodniowego pobytu 
niemieccy partnerzy mieli okazję poznać bogactwo przyrodnicze powiatu, 
funkcjonowanie lokalnego samorządu oraz gospodarki. 

Wizyta miała charakter studyjny, celem polsko – niemieckiego spotkania 
przedstawicieli samorządów oraz mieszkańców zaangażowanych w rozwój 
partnerstwa Powiatu Hajnowskiego i Urzędu Nordsee – Treene była wymia-

Wizyta delegacji z Niemiec w Polsce

Cd. str. 8

czeñ i ewolucji. 
Otwarcie Parku mia³o cha-

rakter uroczysty, a symbolicznego 
przeciêcia wstêgi dokonali Sekretarz 
Miasta – Jaros³aw Grygoruk, Dyrektor 
OSiR – Miros³aw Awksentiuk oraz 
lider grupy Street Workout  Hajnówka 
– Dariusz Surel. 

Cz³onkowie grupy zaprezen-
towali swoje umiejêtnoœci podczas 
pokazu æwiczeñ, po czym rozpoczê³y 
siê I Zawody Street Workout, zorgani-
zowane przez grupê m³odych ludzi, 
inicjatorów przedsiêwziêcia. Autorzy 
pomys³u, wsparci doœwiadczeniem 
pracowników OSiR Hajnówka, prze-
prowadzili zawody w trzech kon-
kurencjach: w kategorii mê¿czyzn: 
podci¹ganie na dr¹¿ku i pompki na 
porêczach równoleg³ych (tzw. dip-
sy) oraz w kategorii kobiet: zwis na 
dr¹¿ku na czas. Wœród uczestników, 
oprócz hajnowian byli zawodnicy z 

Bielska Podlaskiego.
Zwyciêzcy poszczególnych 

konkurencji nagrodzeni zostali pucha-
rami a wszyscy uczestnicy zawodów 

m³odzie¿ najczêœciej spêdza czas 
wolny oraz ich potrzeb i oczekiwañ 
w tym zakresie.

 Zawody cieszy³y siê du¿ym 
zainteresowaniem kibiców. Zarów-
no doroœli jak i m³odzie¿ z uwag¹ 
obserwowali przebieg rywalizacji, z 
aplauzem przyjmuj¹c du¿e umiejêt-
noœci cz³onków hajnowskiej grupy 
Street Workout. 

Mamy nadziejê, ¿e powstanie 
obiektu przyczyni siê do popularyza-
cji tej dyscypliny sportu, a z naszych 
obserwacji na dzieñ dzisiejszy wyni-
ka, ¿e by³y to najbardziej efektywnie 
wykorzystane œrodki. Œwiadczy o tym 
du¿e zainteresowanie nowo powsta³y-
mi urz¹dzeniami.

Warto w tym miejscu pod-
kreœliæ jeszcze raz rolê naszych m³o-
dych kolegów z grupy Street Workout 
Hajnówka z ich liderem Darkiem 
Surelem na czele. ¯yczymy Wam 

dalszych, doskona³ych pomys³ów i 
wytrwa³oœci w tym, co robicie.

 
Ma³gorzata Muszkatel
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Doroœli zmierzyli sobie ciœnie-
nie têtnicze i poziom cukru we krwi. 
32 osoby honorowo odda³o krew. 
15 osób zg³osi³o siê do Centralnego 

Rejestru Niespokrewnionych 
Dawców Szpiku, za co Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa Terenowy 
Odzia³ w Hajnówce wspólnie z 
Zarz¹dem Rejonowym PCK w 
Hajnówce sk³adaj¹ serdeczne 
podziêkowania. 

Jak co roku wielk¹ po-
pularnoœci¹ cieszy³a siê zabawa 
fantowa. Sprzedano 999, spoœród 
1000 losów. Na zakoñczenie 
odby³o siê losowanie g³ównych 

nagród (rowery, karnety na basen, 
zestawy sztuæców i narzêdzi, paro-
war, suszarka do warzyw i owoców, 
wentylator, sêkacz, weekend nad 
zalewem Siemianówka). Warto by³o 
graæ w loteriê, tym bardziej, ¿e nie 
by³o pustych losów. 

Nie zbrak³o te¿ chêtnych na 
bigos, czy kie³baski z grilla z ogórkiem 
ma³osolnym.

Nowoœci¹ w tym roku by³a 
kampania ogólnopolska POZNAJ 
SWOJ¥ NATURÊ, której ambasado-
rem jest Andrzej Piaseczny. Chêtni 
dowiedzieli siê o wyj¹tkowoœci ob-
szarów 2000. By³y konkursy z nagro-

Po raz kolejny deszcz sp³ata³ 
figla organizatorom pikniku. Z nieba 
la³o, jednak z ka¿d¹ minut¹ ludzi w 
amfiteatrze miejskim przybywa³o. 

Tradycyjnie podczas pikniku 
nie zabrak³o atrakcji ani dla du¿ych, 

ani dla ma³ych hajnowian. 15 czerwca 
park miejski przerodzi³ siê w mia-
steczko pe³ne atrakcji. 

Najm³odsi mogli liczyæ na 
zrobienie fantastycznej fryzury i 
pomalowanie twarzy. Wielk¹ frajdê 
sprawi³y zabawy z bañkami mydla-
nymi, krêcenie siê na karuzeli, ska-
kanie na trampolinie, czy zje¿d¿anie 
z dmuchanych œlizgawek. Bardziej 
kreatywni zrobili sobie na pami¹tkê 
szmacian¹ kukie³kê. 

dami, mo¿na by³o nagraæ 
sobie teledysk, wcielaj¹c siê 
w postaæ chronionego wilka 
rysia b¹dŸ soko³a. 

Podczas wielogo -
dzinnego pikniku, na scenie 
amfiteatru odbywa³y siê 
liczne pokazy i koncerty. 
Na pocz¹tek – teatrzyk, gry 
i konkursy dla dzieci. Pod-
czas kwadransu dla policji 
poruszono problem oszustw, 
które nasilaj¹ siê szczegól-
nie podczas wakacji. Dr Ma³gorzata 
Zakrzewska pokrótce powiedzia³a 
o zagro¿eniu cukrzyc¹,  a sekcja 
judo zaprezentowa³a swoje umiejêt-

noœci obronne.  Podczas niedzielnej 
imprezy wyst¹pi³ równie¿ zespó³  
ŒPIEWAJMY PANU, Chór Leœników 
oraz grupy dzia³aj¹ce w Hajnow-
skim Domu Kultury:  Zespó³ Tañca 
Ludowego „PRZEPIÓRKA”, Zespó³ 
Tañca Nowoczesnego, Ma¿oretki, 
Zespó³ Tañca HIP – HOP  oraz Studio 
Piosenki Estradowej. Na zakoñczenie 
wyst¹pi³a gwiazda wieczoru – zespó³ 
TRUBADURZY, który w tym loku 
obchodzi 50 lecie pracy artystycznej. 
Chêtni pozostali jeszcze na zabawê 
„POD CHMURK¥”.

VIII Piknik Rodzinny
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SPONSORZY XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI „PRZEBOJEM NA ANTENÊ” - 2014
1. STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE
2. PARKIET HAJNÓWKA – TRADYCYJNE POD£OGI DREWNIANE
3. PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI¥GÓW I KANALIZACJI HAJNÓWKA
4. PRZEDSIÊBIORSTWO US£UG KOMUNALNYCH HAJNÓWKA
5. PRZEDSIÊBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
6. TELEWIZJA KABLOWA HAJNÓWKA
7. TELEWIZJA PODLASIE
8. STW ANDRZEJ KIRYLUK
9. KARMEL IMPORT – EXPORT
10. HOTEL BIA£OWIESKI
11. KANCELARIA NOTARIALNA – MAREK WASILUK
12. BANK SPÓ£DZIELCZY W BIELSKU PODLASKIM
13. NADLEŒNICTWO HAJNÓWKA
14. BOJAR – TRANSPORT KRAJOWY I ZAGRANICZNY
15. RUNO HAJNÓWKA
16. PIEKARNIA PODOLSZYÑSCY
17. RESTAURACJA „LEŒNY DWOREK”
18. STUDIO FOTO – ZBIGNIEW DZWONKOWSKI
19. TARTAK SIEMIANÓWKA – SZYMANIUK
20. HURTOWNIA MANGO
21. US£UGI OGÓLNOBUDOWLANE JAROS£AW SACHARCZUK
22. ANDRZEJ JÓ�WIUK – FIRMA LEWAR – CATERING BIELSK PODLASKI
23. BIURO UBEZPIECZENIOWO-FINANSOWE MIROS£AW BOROWIK
24. PRESSTECH HAJNÓWKA
25. GMINNA SPÓ£DZIELNIA SAMOPOMOC CH£OPSKA W HAJNÓWCE
26. AUTO CZÊŒCI  I MECHANIKA - WILUX

Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej im. Waldemara Grudziñskiego
W s³oneczn¹ sobotê, 21.06.2014 r. w Narewce odby³ siê MIÊDZYNA-

RODOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ IM. WALDEMARA GRUDZIÑSKIEGO 
– nie¿yj¹cego ju¿ dzia³acza sportowego.  Turniej zosta³ zorganizowany przez 
Klub Sportowy LZS w Narewce, Starostwo Powiatowe w Hajnówce i Urz¹d 
Gminy Narewka. 

W turnieju uczestniczy³o 14 dru¿yn, w tym 3 dru¿yny z Bia³orusi (Ka-
mieniec i Pru¿any), reprezentacja samorz¹dowców z Powiatu Œredzkiego oraz 

10 dru¿yn z powiatu hajnowskiego.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y okaza³e puchary i nagrody sportowe ufun-

dowane przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podlaskiego, LZS Narewka 
i Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Nagrodzono statuetkami i upominkami 
najlepszych pi³karzy z ka¿dej reprezentacji, jak równie¿ króla strzelców, a 
tak¿e medalami wszystkich zawodników za zajêcie trzech pierwszych miejsc.

Cd. str. 8

Cd. ze str 1

Piknik Rodzinny zorganizo-
wany zosta³ przez Stowarzyszenia 
Katolickie dzia³aj¹ce w Hajnówce, 
przy wspó³organizacji Hajnowskiego 
Domu Kultury. Impreza odby³a siê w 
ramach XII Podlaskich Dni Rodziny. 
Uroczystego otwarcia dokonali: ks. 
Józef Poskrobko - Proboszcz Parafii 
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, Jerzy 
Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka 
i Roœcis³aw Kuncewicz – Dyrektor 
Hajnowskiego Domu Kultury. 

Piknik Rodzinny odbywa 
siê dziêki zaanga¿owaniu organi-
zatorów i ofiarnoœci sponsorów, 
którym serdecznie dziêkujemy.  

Emilia Rynkowska
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dzia³aniach nie tylko na sesjach, ale tak¿e poprzez œrodki komunikacji elektronicznej. 
Chcia³bym podziêkowaæ radnym za wynik g³osowania. Myœlê, ¿e jeœli osi¹gnêliœmy 
jakieœ sukcesy, to s¹ to nasze wspólne sukcesy. 

W dalszej czêœci radni zapoznali siê tak¿e z nastêpuj¹cymi materia³ami:
- informacj¹ o wykonaniu w 2013 r. planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce;
- informacj¹ o realizacji zadañ powiatowych wynikaj¹cych z ustawy 

o pomocy spo³ecznej z uwzglêdnieniem dzia³alnoœci Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Domu Dziecka, Domu Pomocy Spo³ecznej, Powiatowego 
Oœrodka Wsparcia i Warsztatu Terapii Zajêciowej. 

W trakcie sesji Rada Powiatu jednog³oœnie podjê³a uchwa³y w sprawach: 
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Samo-

dzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce;
- zmian w bud¿ecie na rok 2014 r. (m.in. zwiêkszono dochody i wydatki 

z przeznaczeniem na: organizacjê IV Przegl¹du Osób Niepe³nosprawnych, 
kontynuowanie realizacji projektu „Zatrudnienie i szkolenie pracowników 
w Powiatowym Urzêdzie Pracy”, zwiêkszono dochody i wydatki w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej);

-udzielenia pomocy finansowej samorz¹dowi Województwa Podlaskie-
go (dotacja dla Samorz¹du Województwa Podlaskiego jako pomoc finansowa 
na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 687 na odcinku Juszkowy Gród – Narewka – Zwodzieckie);

- statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce;
-zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Hajnowskiego 

(przeprowadzenie kontroli w sprawie pisma mieszkanki Gminy Miejskiej 
Kleszczele z dnia 6 maja 2014 r.);

- zaopiniowania projektu uchwa³y Sejmiku Województwa Podlaskiego w 
sprawie podzia³u województwa podlaskiego na okrêgi wyborcze w wyborach 
do sejmiku województwa (opiniuje siê pozytywnie projekt uchwa³y Sejmiku 
Województwa Podlaskiego w sprawie podzia³u województwa podlaskiego na 
okrêgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa z sugesti¹, ¿e pe³ne 
spe³nienie wymogów, o których mówi art. 462 § 4 Kodeksu wyborczego na-
st¹pi³oby poprzez w³¹czenie do proponowanego Okrêgu nr 4 zamiast Powiatu 
Wysokomazowieckiego Powiatu Sokólskiego, w którym równie¿ zamieszkuj¹ 
mniejszoœci narodowe);

- wydania zgody na wykonanie cesji wierzytelnoœci.
Wiêcej informacji odnoœnie interpelacji radnych oraz przebiegu sesji 

mo¿na znaleŸæ w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczonego na stronie 
Starostwa Powiatowego.                                                    Katarzyna Niko³ajuk

Zarz¹d Powiatu Hajnowskiego  
uzyska³ absolutorium Cd. ze str 1

Kolejny krok ku budowie strategii  
zosta³ poczyniony - owocne spotkanie  

z mieszkañcami

Starostwo Powiatowe w ramach projektu ”Platforma wspó³pracy na 
rzecz zrównowa¿onego rozwoju rejonu Puszczy Bia³owieskiej” rozpoczê³o 
budowê strategii zrównowa¿onego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 
2015 – 2020.  W ramach tego  30.06 o godzinie 16.00 w MOPS w Hajnówce 
odby³o siê drugie z czterech spotkañ z ekspertami z Dolnoœl¹skiego Centrum 
Rozwoju Lokalnego. W spotkaniu wziê³o udzia³ przesz³o 40 osób: przedsta-
wicieli samorz¹dów lokalnych, samorz¹dowych jednostek organizacyjnych, 
stowarzyszeñ, Nadleœnictwa Browsk, BPN oraz mieszkañcy.

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali siê z efektem prac nad strategi¹ 
–ocenie poddana zosta³a przeprowadzona analiza nad diagnoz¹ sytuacji po-
wiatu hajnowskiego w obszarze spo³ecznym, przyrodniczym, przestrzennym, 
instytucjonalnym i gospodarczym oraz wyniki pracy z pierwszych warsztatów, 
podczas których uczestnicy w siedmioosobowych grupach dokonali komplek-
sowej analizy SWOT–swoistej mapy myœli, w której okreœlano mocne i s³abe 
strony, szanse i zagro¿enia rozwoju regionu Puszczy Bia³owieskiej. W dalszej 
czêœci w ramach tzw. warsztatów strategicznych, przyjmuj¹cych formê pracy w 
grupach zastanawiano siê nad wizj¹ oraz misj¹ rozwoju powiatu hajnowskiego 
– jak chcielibyœmy widzieæ nasz¹ przestrzeñ ¿ycia za kilka/kilkanaœcie lat i w 
jaki sposób powinniœmy do tego d¹¿yæ? Efekty prac zostan¹ przedstawione 
na kolejnym spotkaniu. 

Postêpy z budowy strategii mo¿na œledziæ na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce www.powiat.hajnowka.pl w zak³adce 
„Strategia zrównowa¿onego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020 
oraz www.puszczailudzie.pl. W jej budowie mo¿e wzi¹æ ka¿dy – redakcja GH 
zachêca wszystkich mieszkañców do udzia³u, poniewa¿ strategia bêdzie s³u¿yæ 
nam wszystkich. Kolejne spotkanie – w drugiej po³owie sierpnia. Szczegó³owych 
informacji nale¿y szukaæ na wy¿ej wymienionych stronach. 

Katarzyna Niko³ajuk

Cd. ze str 1

Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej  
im. Waldemara Grudziñskiego

W turnieju g³ównym zwyciê¿y³a dru¿yna samorz¹dowców ze Œrody 
Œl¹skiej. Pe³na tabela wyników dostêpna na stronie www.powiat.hajnowka.pl.

Inicjatorem i pomys³odawc¹ turnieju by³ Wicestarosta Andrzej Skiepko –  
kolega z boiska œp. Waldka. Podziêkowa³ serdecznie wszystkim, którzy pomogli 
w tym roku przy organizacji wspania³ej imprezy: Miko³ajowi Pawilcz – Wójtowi 
Gminy Narewka,  Mieczys³awowi Grycowi, Miros³awowi Krasnopolskiemu, 
Janowi Januszkiewiczowi oraz Kazimierzowi i Jaros³awowi So³owiej. 

W turnieju uczestniczy³a rodzina œw. pamiêci Waldemara Grudziñskiego, 
dla której przygotowano okazjonalne medale, jak równie¿ wrêczono je by³ym 
pi³karzom i dzia³aczom LZS Narewka. Impreza zakoñczy³a siê spotkaniem 
integracyjnym pi³karzy, organizatorów i sponsorów. 

Organizatorzy gratuluj¹ wszystkim zwyciêzcom oraz ¿ycz¹ dalszych 
sukcesów sportowych.                                                               Organizatorzy

Cd. ze str 7

Wizyta delegacji z Niemiec w Polsce
na doświadczeń z realizacji zadań w obszarze przyrodniczym, społecznym i 
gospodarczym. 

Wizyta rozpoczęła się od udziału gości w uroczystym zakończeniu roku 
szkolnego. Z godnie z wieloletnią tradycją, delegacja niemiecka wręczyła nagro-
dy trzem uczniom szkoły średniej, którzy działają społecznie na rzecz innych. 
W tym roku wyróżnieni zostali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w 
Hajnówce: Rafał Krutel, Katarzyna Bołtromiuk i Izabela Antoniuk. Uroczystość 
przebiegała w bardzo przyjaznej i podniosłej atmosferze, goście zapoznali się z 
dziewięćdziesięcioletnią historią szkoły, obejrzeli część artystyczną przygoto-
waną przez uczniów oraz mieli okazję porozmawiać z dyrekcją i nauczycielami. 

Po południu delegacja z Niemiec odwiedziła największy z zakładów 
przemysłowych w regionie – prężnie rozwijającą się firmę „Pronar” w Nar-
wi. Goście zapoznali się z osiągnięciami firmy, jej profilem przemysłowym, 
obejrzeli halę produkcyjną. Delegacja została bardzo ciepło przyjęta przez 
właściciela firmy. 

W trakcie trwania wizyty delegacja niemiecka zapoznała się również 
z funkcjonowaniem i zadaniami powiatowego samorządu lokalnego oraz 
wzięła udział w zajęciach terenowych dotyczących bioróżnorodności Puszczy 
Białowieskiej. Temat zajęć stał się bodźcem do poruszenia trudnego tematu, 
jakim jest pogodzenie ochrony przyrody z rozwojem gospodarczym regionu, 
co dla obu współpracujących regionów jest jednym z ważniejszych problemów 
dnia codziennego. 

Trzydniowy pobyt obfitował w liczne atrakcje. Niemiecka delegacja 
miała okazję poznać kulturę regionu: goście wzięli udział w nabożeństwie w 
cerkwi prawosławnej na Grabarce, zaś po popołudniu w lokalnym festynie. 
Dużo radości dostarczył przejazd koleją drezynową do Miejsca Mocy – jednej 
z charakterystycznych atrakcji turystycznych w regionie. Niemieccy goście z 
żalem opuszczali nasz region. Obie strony rozstały się w przyjaznej atmosferze 
z mocnym postanowieniem doprowadzenia do kolejnego spotkania. Przedsta-
wiciele Powiatu hajnowskiego zostali zaproszeni do wizyty w Nordsee – Treene 
w związku z 10 rocznicą utworzenia Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”.

Pobyt delegacji niemieckiej był współfinansowany przez Fundację 
Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Wydział Promocji i Rozwoju
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