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W ostatnich dniach setne urodziny świętowało kilka osób z naszego 
terenu:

Bielsk Podlaski – Włodzimierz Gryciuk
Czyże – Wiera Sapieżyńska
Orla – Aleksandra Dęboróg-Leligdowicz
Wszystkim stulatkom gratulujemy dożycia tak sędziwego wieku i życzymy 

kolejnych 100 lat.                                                                                           Redakcja.

Obrodzili 100 latkowie

Rozmowa z Maciejem Żywno, 
Wojewodą Podlaskim 

 Panie Wojewodo, jak ocenia 
Pan szanse rozwojowe powiatów 
bielskiego, hajnowskiego i siemia-
tyckiego, które – nie da się ukryć 
– leżą nieco na uboczu kraju?

 To prawda, położenie geogra-

„Internetowa autostrada” 
dla mieszkańców regionów 

przygranicznych 
ficzne  tych powiatów  i ważnych dla 
nich miast  –  Bielska  Podlaskiego, 
Hajnówki,  Siemiatycz  i  Białowieży 
–  jest wyjątkowe,  ponieważ  stano-
wi  jednocześnie  olbrzymi  atut,  jak 
i  utrudnienie. Weźmy  na  przykład 
Hajnówkę,  to  naturalna  brama  do 
Puszczy Białowieskiej, miasto ma 
więc wspaniały potencjał  turystycz-
ny, który ciągle można wykorzystać. 
Turyści chętnie przyjeżdżają właśnie 
do  takich  oddalonych  od  centrum 
miejsc. Szukają tutaj nie tylko pięk-
nych krajobrazów, ale także pewnej 
autentyczności, śladów historii i tra-
dycji,  niewymuszonej gościnności.  I 
Hajnówka, Białowieża, a także wiele 
mniejszych miejscowości  tej  części 
regionu  to wszystko posiadają. Mu-
zyka  cerkiewna  nigdzie  indziej  nie 
brzmi tak pięknie jak w Hajnówce, o 
czym przekonywałem się wiele razy 
osobiście  podczas organizowanego 
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Tegoroczny Dzień Edu-
kacji Narodowej obchodzono 
w  Zespole  Szkół w Orli  10 
października 2014 r. Ten dzień 
jest znakomitą okazją do po-
dziękowania nauczycielom za 

ich trud oraz codzienną pracę 
dydaktyczną i wychowawczą. 

Na uroczystość przy-
byli: Piotr Selwesiuk  - Wójt 
Gminy Orla, Aleksander Klin - 
Przewodniczący Rady Gminy 
Orla,  nauczyciele,  emeryto-
wani nauczyciele, pracownicy 
administracji. Nie  zabrakło 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
W ZESPOLE SZKÓŁ W ORLI 

części artystycznej przygoto-
wanej przez uczniów szkoły, 
którą  podziękowali  peda-
gogom za codzienną pracę  i 
serce wkładane każdego dnia 
w ich wychowanie. 

 Tradycyjnie wyróżnia-
jący  się  nauczyciele  otrzy-
mali z rąk Wójta Gminy Orla 
oraz Dyrektora  Szkoły  na-
grody. W  tym roku nagrodę 
Wójta  otrzymali:  Pani Ma-
ria  Tomczuk Alina Sawicka  
i Pan Jerzy Nazarewicz 

 PI UGm. Orla

„Za dar najpiękniejszy, 
za wiedzę i serce”- to słowa 
przewodnie  apelu  z  okazji 
Dnia  Edukacji  Narodowej, 
który odbył się 13.10.2014r. 
w Zespole Szkół w Grodzisku. 

Program uroczystości 
okazał się niezwykle różno-
rodny. Na wstępie najmłodsi 
uczniowie  z  klasy  II  b  zło-
żyli  wierszowane  życzenia 
wszystkim nauczycielom. Ich 
starsi  koledzy  –  piątoklasi-

ści- zaśpiewali skoczną pio-
senkę o grodziskiej  szkole. 
Najwięcej  sensacji  i  uśmie-
chów wzbudził  pokaz mody 
nauczycielskiej w wykona-
niu  uczniów. Nie  obyło  się 
bez  tańców nowoczesnych. 

Dzień Edukacji Narodowej  
w Zespole Szkół w Grodzisku

Gimnazjalistki przebrane za 
kucharki  tańczyły  w  rytm 
utworu „Chocolate”, miesza-
jąc  czekoladę  drewnianymi 
łyżkami.  Chór  szkolny wy-
konał piosenki „Wszystkiego 
najlepszego” oraz „Samba dla 
Pani i Pana”. 

Całość  przygotowali 
nauczyciele  i wychowawcy: 
Marta Uściniak, Małgorzata 
Ewa Kosińska, Izabela Lew-
kowska. O oprawę muzyczną 

zadbał  tradycyjnie Mariusz 
Obrycki. Jak co roku wspól-
nie  świętowali  nauczyciele, 
pracownicy oraz  zaproszeni 
emeryci.

(Izabela Filipczuk)

Na  nowo  odkrywamy  
cudowne   właściwości    ziół.  
Dobrych  niemal   na   wszyst-
ko,  a  przy  wielu  dolegliwo-
ściach    najskuteczniejszych  
leków.   Popyt  na  zioła,  ich  
mieszanki    i    preparaty    jest  
duża.   Chętnie    czerpiemy    z  
wiekowej  mądrości  medycyny  
ludowej.

Zioła  są  także  szeroko  
wykorzystywane  w  przemyśle  
kosmetycznym  i  spożywczym  
(w  tym  ostatnim m.  in.  w  za-
kładach  mięsnych,  przetwór-
czych  i  w  cukrowniach)  oraz  
w    gospodarstwach    domo-
wych  --  jako  przyprawy  do  
potraw  i  napary  na  napoje.

Mamy  jesień  i  zbieraj-
my  zioła,  bo  to  się  opłaca.  
W  wielu  wsiach  w  powiecie  
bielsko-podlaskim  i   w   haj-
nowskim  czynne  są  punkty  
skupu.    Wytrawni    zbiera-
cze    ziół   mają   możliwości  
zarobkowania.    Wystarczą  
dobre    chęci,    trochę   wiedzy  
o   roślinach    leczniczych    i   o  
sposobie  ich  suszenia.  Pora-
dy  udzielane  są  również   w  
punktach  skupu  ziół.   Zioła  z  
pól,  łąk  i  lasów  w  powiecie  
hajnowskim    są    najlepszej  
jakości.  Słusznie  uważa  się,  
że  tu  „trawa  zielona  i  woda  
czysta”. 

   Za   kilogram   suszo-
nych  kwiatów  ślazu w  punk-

Zbierajmy  zioła
cie    skupu    ziół   w    Plancie  
(gmina    Narewka)    można  
zarobić    40    zł    i    stokrotki  
30    zł    oraz    płatków    bła-
watka   --     100   zł!     W    tym  
roku   za  kilogram  suszonego  
kwiatu    ślazu    znana    haj-
nowska   firma   „Runo”  pła-
ciła    40    zł.      Za    kilogram  
suszonego   ziela   krwawnika  
można  było  zarobić  4  złote,  
ziela  dziurawca  6  zł,  prze-
wrotnika  12  zł  i  pięciornika  
13  zł   oraz   za  suszone  ko-
rzenie  mniszka  12  zł  i   łopia-
nu  10  zł.  Za  kilogram  kory  
dębu   płacono  1  zł  oraz  za  
kilogram  liści  maliny  3  zł. 

   Wyżej    wymienione  
są  to  te  zioła,  których   do  
12  października   br.  (w  tym  
dniu    odwiedziłem    punkt  
skupu)  najwięcej   kupiono  w  
punkcie    „Runa”   w   Plancie,  
prowadzonym  od  wielu   lat  
przez   Halinę  Birycką.   To  nic,  
że  jest  już  po  sezonie  wiosen-
no-letnim.  Punkt  jest  czynny  
codziennie.    Zioła      zebrane  
jeszcze   latem  i  odpowiednio  
wysuszone   wciąż   przywożą  
zbieracze zamieszkali  w  Plan-
cie   i   w  okolicznych  wsiach  
i    przysiółkach,    położonych  
na    niewielkich      wzniesie-
niach    w    rozległych    doli-
nach   rzek   Narew  i  Narewka.    

 
Jan  Ciełuszecki

Piąta w  tym  roku,  a 
czterdziesta w całej historii 
edycja  festynu „I  tam żywuć 
ludzi”  odbyła  się w  Jagod-
nikach  (gmina Dubicze Cer-
kiewne)  dnia  20 września 
2014 roku. Jagodniki to wieś 
założona między 1566 a 1569 
rokiem, której nazwa w lokal-
nych gwarach oznacza krzew 
czarnych jagód. 

Późna godzina rozpo-
częcia festynu nie przeszko-
dziła  licznie  zgromadzonym 
mieszkańcom wsi,  którzy 
ochoczo wychodzili na parkiet 

-I TAM ŻYWUC LUDZI
Jagodniki

oddając  się  w wir muzyki 
zaproszonych zespołów. Na 
scenie w gminnej  świetlicy 
wystąpiły STRUMOK (Dubicze 
Cerkiewne), Axel (Białystok), 
Lailand  (Białystok)  i  ART. 
PRONAR (Narew). 

Nie  mogło  również 
zabraknąć muzealnego kra-
miku z  literaturą białoruską 
i rękodziełem ludowym. Im-
prezę  poprowadziły  nieza-
wodne Mariola German oraz 
Paulina Pawluczuk-Kośko.
Tekst: Anna Wawreszuk, 
Fot. Agnieszka Tichoniuk

Powstanie  tam  Od-
dział Intensywnej Opieki Me-
dycznej. W poniedziałek  (29 
września) została podpisana 
umowa  na  dofinansowanie 
tej inwestycji z Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

Aby  mógł  powstać 
Oddział  Intensywnej Opieki 
Medycznej,  budynek  sie-
miatyckiego szpitala  zosta-
nie  zmodernizowany. Nowy 
oddział  będzie wyposażony 
w wysokiej  klasy  aparaturę 
medyczną,  zapewniającą 
kompleksową  opiekę  nad 
ciężko chorymi. Wartość  tej 
inwestycji  to  2,66 mln  zł, 
a  dofinansowanie  z  Regio-
nalnego  Programu Opera-
cyjnego wyniesie  1,67 mln 
zł. Pierwsi pacjenci  zostaną 
przyjęci  na  tym oddziale w 
pierwszym  kwartale  przy-
szłego roku.                         (JK)

Opieka nad 
ciężko chorymi  

w Siemiatyczach 

W okresie zima 2014 - 
wiosna 2015,  IKEA  Industry 
Poland Sp. z o.o. Oddział Orla 
z siedzibą w Koszkach, planu-
je rozbudowę istniejącego już 
Centrum Rozwoju Produktu 
(Product Development Cen-
ter). Budowa obiektu o wy-
miarach 100 na 30 metrów, 
służyć ma  badaniom  nad 
nowymi procesami, materia-
łami oraz produktami. 

Należy  podkreślić,  że 
będzie  to  jedno  z  najnowo-
cześniejszych  laboratoriów 
na świecie. 

NOWA 
INWESTYCJA 

IKEA W GMINIE 
ORLA

W  dniu  30  września 
2014 r. Gmina Orla odebrała 
nowy samochód  ratowniczo 
- gaśniczy MAN. Samochód 
zakupiono w ramach projektu 
„Wspólnie  chronimy  Pusz-
czę Białowieską”, współfi-
nansowanego  ze  środków 
Unii Europejskiej w  ramach 
Programu Współpracy Tran-
sgranicznej Polska-Białoruś-
-Ukraina 2007-2013. Wartość 
samochodu  -  to 751 755,56 
zł, w tym wkład Gminy Orla 
- 75 138,25 zł. 

W  pełni wyposażony 
wóz bojowy otrzymała Ochot-
nicza Straż Pożarna w Orli.

  PI UGmOrla

NOWY WÓZ 
STRAŻACKI  

W GMINIE ORLA
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Mateusz Damian Gu-
towski,  lat  29,  absolwent 
Technikum Leśnego w Bia-
łowieży  i Akademii  Peda-
gogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej  w War-
szawie  (magister),  język 

rosyjski  i  angielski,redak-
tor naczelny „Głosu Biało-
wieży”. Po studiach podjął 
pracę w Domu Dziecka w 
Białowieży, obecnie dyrek-
tor Białowieskiego Ośrodka 
Kultury. Działacz Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych i Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Puszcza Bia-
łowieska”. Po raz pierwszy 
kandyduje do Rady Powiatu 
Hajnowskiego w  najbliż-
szych wyborach  samorzą-
dowych  2014  z  ramienia 
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Kandyduję do Rady Powiatu Hajnowskiego
Platformy  Obywatelskiej 
.Pełnomocnik  wyborczy 
Platformy  Obywatelskiej 
powiatu hajnowskiego.

Czy decyzja o kandy-
dowaniu do Rady Powiatu 
Hajnowskiego jest efektem 
Pana pracy zawodowej, 
czy również działalności 
politycznej ?

Urodziłem się w Haj-
nówce, ale od pieluszek moje 
życie  związane  jest  z  Bia-
łowieżą.  Tu    uczyłem  się 
w  Technikum Leśnym,stąd 
wyjechałem  na  studia  do 
Warszawy  i  tu wróciłem do 
pierwszej w życiu pracy  za-
wodowej  w  białowieskim 
Domu Dziecka. Od trzech lat 
dyrektoruję Białowieskiemu 
Ośrodkowi Kultury,  z  zami-
łowaniem  redaguję  „Głos 
Białowieży”,działam w OSP 
i Lokalnej Organizacji  Tury-
stycznej. Mogę wiarygodnie 
stwierdzić,  że wszelkie pro-
blemy lokalnej społeczności, 
również  w  skali  naszego 
powiatu nie są mi obce. A w 
szczególności bogatej, lokal-
nej  kultury,  bardzo ważnej 
w rozwoju regionu. Regionu  
posiadającego światowe do-
bro,  jakim jest w globalnym 
wymiarze Puszcza Białowie-
ska. Startując do Rady Powia-

tu,  uzyskałem poparcie  nie 
tylko  struktur  powiatowych 
Platformy Obywatelskiej, ale i 
jako jedyny również naszego, 
obecnego wójta.

Jeśli zostanie Pan 
radnym, co chciałby Pan 
zdziałać dla powiatu haj-
nowskiego ?

Mój   program wybor-
czy  zakreśliłem  w  pięciu 
płaszczyznach :

- opracowanie spójne-
go  planu  rozwoju  turystyki 
i  agroturystyki dla poszcze-
gólnych gmin puszczańskich 
powiatu hajnowskiego,

-  zacieśnianie  stałej 
współpracy między  staro-
stwem powiatowym a gmi-
nami powiatu

-  opracowanie  sce-
nariusza  i  wypromowanie 
imprezy  ( mam pomysł  )  o 
charakterze ponadregional-
nym, która tworzyłaby nową 
historię naszego regionu,

- promocja  intensyw-
nego  rozwoju wychowania 
dzieci  i młodzieży  poprzez 
sport,

-  efektywna walka  z 
wykluczeniem  społecznym 
osób starszych.

Jaki jest Pana stosu-
nek do „walki” ekologów i 
zielonych o rozszerzenie 

Białowieskiego Parku Na-
rodowego na teren całej 
Puszczy Białowieskiej ?

Przede  wszystkim 
uważam,  że  należałoby 
stworzyć  nową  ustawę  o 
funkcjonowaniu Parków Na-
rodowych w kraju, a przede 
wszystkim wskazać  środki 
i  skalę  ich  finansowania  .W 
chwili  obecnej  Białowieski 
Park Narodowy nie posiada 
środków  umożliwiających 
stworzenie  struktur  obej-
mujących całą Puszczą Bia-
łowieską.  Takie  struktury  i 
środki  finansowe posiadają 
Lasy  Państwowe,profesjo-
nalnie zajmujące się Puszczą, 
ograniczając wyręby, prowa-
dząc nasadzenia ochraniając 
unikatowe siedliska. Z pew-
nością LP powinny wzmoc-
nić  finansowo puszczańskie 
Nadleśnictwa w Białowieży, 
Browsku  i  Hajnówce.  Nie 
powinno  być  złudzeń,  że 
Puszcza Białowieska – matka 
polskich  lasów –  bezcenna 
dla  światowego  przyrodni-
czego dziedzictwa nie powin-
na pozostawać w rękach eko-
logów. A właśnie leśników !

 
rozmawiał:  

Wiesław Pietuch

Po  raz  pierwszy we 
wszystkich  gminach  (poza 
miastami  na  prawach  po-
wiatu) wybierzemy radnych 
w  okręgach  jednomanda-
towych. Co  to  zmieni? Kto 
na  tym zyska? Jakie  to ma 
znaczenie dla wyborców? 

W wyborach  samo-
rządowych,  które  odbędą 
się 16 listopada każda gmina 
zostanie  podzielona  do-
kładnie  na  tyle  okręgów 
wyborczych, ilu jest radnych. 
Jeżeli w gminie wybieranych 
będzie  15  radnych,  gmina 
podzielona  będzie  na  15 
okręgów  wyborczych.  W 
każdym z nich komitety wy-
borcze  zgłoszą  po  jednym 
kandydacie. Wyborcy  za-
głosują też tylko na jednego 
kandydata. Mandat  uzyska 
kandydat,  który  otrzyma 
największą  liczbę  głosów. 
Nie musi  to  być więcej  niż 
połowa wszystkich głosów. 
Wystarczy najwyższa  liczba 
głosów spośród wszystkich 
kandydatów, nie obowiązuje 
również próg wyborczy. 

WYBORY 2014

Nowe zasady 
wyboru radnych  

w gminach

Cd. str. 7
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  Gmina Brańsk po raz kolejny wykorzystała swoją szansę, aby znaleźć 
się w czołówce najlepszych gmin wiejskich. W rankingu „Rzeczpospolitej” w 
2014 roku zajęła 32 miejsce w kraju w kategorii „Innowacyjne gminy wiejskie”. 

Jest to docenienie pracy władz gminnych na rzecz rozwoju Małej Ojczy-
zny – Gminy Brańsk. Ten sukces to efekt wielkiego zaangażowania i współ-
pracy wielu osób: pracowników urzędu gminy i jednostek podległych, radnych, 
strażaków, sołtysów, mieszkańców, a przede wszystkim wójta Krzysztofa 
Jaworowskiego. Gminą zarządza od 24 lat i zna jej problemy „od podszewki”. 
Jego wieloletnie działania w pozyskiwaniu środków spoza budżetu gminy na 
inwestycje przynoszą efekty i są widoczne gołym okiem.

W ostatniej kadencji również zostało wykonanych wiele ważnych, po-
trzebnych inwestycji, na ogólną kwotę ponad 17 mln zł, w tym ponad 4,6 mln 
zł pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Wizytówką są nowoczesne systemy 
grzewcze wykorzystujące energię geotermalną  i  słoneczną w 7 obiektach 
użyteczności  publicznej  – budynkach szkolnych  i  ośrodka kultury. Pięknie 
prezentuje się Izba Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach. W odremon-
towanym drewnianym budynku po byłej szkole podstawowej zgromadzono 
wiele przedmiotów użytkowanych na podlaskiej wsi na przełomie XIX i XX w. 
Mieści się tam również biblioteka gminna. Atrakcją dla mieszkańców i turystów 
odwiedzających Gminę Brańsk stanowi zbiornik wodny OTAPY-KIERSNÓWEK, 
przy którym w ostatnim okresie powstał stylowy drewniany budynek rekre-
acyjny oraz plac zabaw dla dzieci.

Ważną dziedziną, w którą  inwestuje gmina  jest ochrona środowiska. 
Zostały wybudowane 3  zbiorcze oczyszczalnie ścieków wraz z kanalizacją 
sanitarną miejscowościach Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna. W trakcie 
realizacji jest zadanie budowy około 250 przydomowych oczyszczalni ścieków 
dla mieszkańców oraz budynków gminnych: szkół, świetlic i innych. Progra-
mem objęto wszystkich chętnych właścicieli domów mieszkalnych.

   Jak ważna jest dzisiaj ciągła dostawa dobrej jakości wody pitnej wiedzą 
doskonale rolnicy hodowcy zwierząt gospodarskich. Dlatego do wszystkich hy-
droforni zostały zakupione agregaty prądotwórcze, zapewniające nieprzerwaną 
dostawę wody w przypadkach awarii i przerw w dostawie energii elektrycznej.

Oczkiem w głowie wójta jest stan dróg gminnych, poza tym oczekiwania 
mieszkańców w tej dziedzinie są bardzo duże. Udało się zrealizować przyjęte 
przed czterema latami założenie, aby każda wieś mająca drogę gminną miała 
asfaltową ulicę oraz dojazd drogą asfaltową do drogi wyższej kategorii. Każ-
dego roku nową nawierzchnią bitumiczną pokrywanych jest kilka kilometrów 
dróg, w części  są  to  już kolejne warstwy. W ostatniej kadencji wykonano 
remonty dróg: od Brańska (ul. Boćkowska) do Kiersnowa, w tym przez wieś 
Kiersnówek i do zbiornika wodnego, w miejscowości Pruszanka Baranki do 
drogi krajowej, od drogi powiatowej do wsi Popławy, Puchały Stare – Widź-
gowo, Markowo – Glinnik, Kiersnowo – Pace, we wsiach Ferma, Olszewek, 
Olszewo – do granicy gminy, Chojewo, Pietraszki, Glinnik, Brzeźnica, Płonowo. 
Przy dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Podlaskim i 
wspólnym finansowaniu wykonano asfaltowanie dróg powiatowych: Brzeźni-
ca – Szmurły, Oleksin – Burchaty, Koszwo –Nowosady do granicy gminy, ul. 
Sienkiewicza we wsi najważniejsze inwestycje zrealizowane Mień, przez wieś 
Poletyły wraz z przebudową mostu.

Gminne obchody Dnia Strażaka 2014,
 przekazanie samochodu strażackiego dla OSP

 
 Są to tylko wybrane lub będące na ukończeniu inwestycje. Poza tym dopo-
sażono  i odremontowano obiekty szkolne oraz  remizy  i  świetlice wiejskie. 
Obecnie trwają intensywne przygotowania do budowy kolektorów słonecznych 
na budynkach prywatnych mieszkańców. Umowa o dofinansowanie unijne jest 
już podpisana, gmina jest na etapie przygotowania przetargu do wyłonienia 
wykonawcy zadania.

   Mimo realizacji wielu kosztownych inwestycji gmina nie jest zadłużona 
(na 30.09.2014r. dług wynosi 1,27 % wielkości budżetu przy dopuszczalnym 
długu do 60 %). Pozwala to na utrzymywaniu podatków lokalnych na średnim 

GMINA BRAŃSK

Dobry gospodarz inwestuje w przyszłość 
poziomie w porównaniu do innych gmin. Jest to również dobry zwiastun na 
nowy okres dofinansowania środkami unijnymi 2014 – 2020, na możliwość 
zabezpieczenia wkładu własnego na realizowane inwestycje.

Uroczystości 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej 
oraz bitwy pod Domanowem,odsłonięcie pamiątkowego obelisku

Oprócz zadań  inwestycyjnych wójt gminy pamięta o podtrzymywaniu 
i pielęgnowaniu tradycji narodowych oraz ducha patriotyzmu. Każdego roku 
organizowanych jest kilkanaście uroczystości patriotycznych, niektóre z nich 
o zasięgu ogólnopolskim.  Władze dbają również o potrzeby kulturalne miesz-
kańców organizując między innymi cieszące się dużą popularnością festyny: 
Rodzinny oraz Rolnika i Przedsiębiorcy połączony z dożynkami gminnymi.

Zapraszamy do inwestowania jak również odpoczynku na terenie gminy 
Brańsk.                                                                 Feliks Aleksander Wróblewski

Przewodniczący Rady Gminy Brańsk

IV spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy strategii już za nami
Po raz czwarty mieszkańcy Hajnówki spotkali się w celu budowy „Strategii zrównowa-

żonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”. Prace nad tym priorytetowym dla 
rozwoju powiatu dokumentem powoli dobiegają końca.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach realizacji projektu „Platforma współpracy 
na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” w ostatnim czasie intensywnie 
pracowało nad dokumentem wskazującym dalszy kierunek rozwoju powiatu – nad  „Strategią 
zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”. 24.09. br. w auli Zespołu 
Szkól Ogólnokształcących z DNJB mieszkańcy regionu wzięli udział w czwartym, ostatnim już 
zebraniu poświęconemu tworzeniu strategii. Podczas spotkania przedstawiciele Dolnośląskiego 
Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia, będący wykonawcą strategii, zaprezentowali projekt 
dokumentu stanowiący efekt wspólnej pracy samorządów,  instytucji oraz mieszkańców. W 
trakcie spotkania podsumowana została część diagnostyczna oraz propozycja celów strategicz-
nych, celów operacyjnych oraz planów zadaniowych. Podczas debaty nad strategią uczestnicy 
wnosili swoje uwagi oraz komentarze. Opracowany projekt dokumentu jest umieszczony na 
stronach: www.powiat.hajnowka.pl oraz www.puszczailudzie.pl, każdy zainteresowany może 
złościć swoje uwagi na adres platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl lub bezpośrednio w 
biurze projektu w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. A. Zina 1, pok. nr 4.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw 
ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie śro-
dowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.                                                                                                   Katarzyna Nikołajuk

IV spotkanie konsultacyjne w sprawie 
budowy strategii już za nami
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GMINA NAREWKA

4   października   br. w  
Galeriii  im.  Tamary  Sołonie-
wicz  w  Narewce    odbył  się  
wernisaż   wystawy malar-
stwa  i  rzeźby.  Ta  ekspozycja  
to   plon    tegorocznego     XIII  

Międzynarodowego   pleneru  
malarsko-rzeźbiarskiego,  
który   przebiegał  pod  hasłem  
„Kwitnące  sady”.  Uczestni-
czyło   w   nim   15   artystów  
malarzy  i  rzeźbiarzy  z  Bia-
łegostoku,  Hajnówki,  Jasła,  
Lublina,    Łęcznej    i    Opola  
oraz   z   Brześcia    (Białoruś)  
i   z   Rygi  (Łotwa).

Malarze      uwiecznili  
na  płótnach  m.  in.  piękne  
panoramy  okolic   nad  dziką  
puszczańską  rzeką  Narew-

Wernisaż   wystawy  w  galerii
ka,  kwitnące  sady  i  w  nich  
kolorowe  ule,   stare  drew-
niane   domy  z   elementami  
rzeźb   nad       oknami      i   na 
węgłach    domów   oraz    na  
tzw.    szczytach,    cerkwie    z   

cebulastymi  kopułami.  Arty-
stów  plastyków  zauroczyły  
dziewicze  zakątki   w  gminie  
Narewka.  Ponadto  w  gminie  
Narewka   mają   dobre   wa-
runki  do  pracy  i   wypoczyn-
ku,  a  także   zawsze  mogą  
liczyć    na    pomoc   władz. 
Malarze    polubili      ciche,  
spokojne    i    urokliwe   wsie  
w    puszczańskiej    gminie.  
Przyjeżdżali  tu  kilkakrotnie  
i  chętnie przyjadą  tu  za  rok.   

Na  wernisaż  wystawy  

przyjechali    niemal   wszy-
scy  uczestnicy  wiosennego  
pleneru    (oprócz   zagranicz-
nych).   Spotkanie    otworzył  
wójt    gminy   Narewka   Mi-
kołaj    Pawilcz.    Przybyłych  
artystów  malarzy  i  rzeźbia-
rzy    przedstawił    komisarz  
pleneru  Daniel  Gromacki  z  
Hajnówki.   Mieszkańcy   Na-
rewki  i  Lewkowa  Nowego,  

którzy  przyjechali  i  przyszli  
na  otwarcie  wystawy,  mogli  
podziwiać   obrazy    i    rzeźby  
stworzone   w    czasie    ple-
neru.  Rozpoznawali  nama-
lowane      tutejsze    okolice,    
fragmenty  wsi,  zakola  rzeki   
i      cerkwie  .    Była    okazja  
porozmawiać    z    artystami  

malarzami  o  ich  twórczym  
dorobku  i  o  ich  ulubionych  
technikach    plastycznych.  
Niektórzy    wymienili    się  
adresami.    Pracownice  na-
rewkowskich      placówek  
kulturalnych     poczęstowały  
gości  winem  i  słodyczami.   
Wstępnie  domówiono  się,  że  
następny  plener   zorganizo-
wany  zostanie  jesienią  2015  

roku  w  Narewce.
Zapraszamy    mło-

dzież    szkolną    i    pracującą  
oraz   dorosłych   do   galerii!  
Warto  obejrzeć  tę   najnow-
szą  i  inne  ekspozycje.

 
Tekst  i  fot.   

Jan  Ciełuszecki

Izba Skarbowa w Bia-
łymstoku przestrzega przed 
fałszywymi wezwaniami  do 
zapłaty, w których jako wie-
rzyciel mogą widnieć  dane 
podlaskich  urzędów  skar-
bowych

 W  ostatnich  dniach, 
do  jednego  z  białostockich 
urzędów skarbowych  zgło-
sił  się  starszy mężczyzna, 
który poinformował pracow-
nika  urzędu  o  otrzymaniu 
dokumentu  wzywającego 
do uregulowania  zaległości 
podatkowej  jego wnuczka. 
Wierzycielem miał być biało-
stocki urząd skarbowy. Oka-
zało  się,  że  przedstawiony 
przez mężczyznę dokument, 
był  fałszywym wezwaniem 
do  zapłaty.  Sprawa  została 
przez urząd  zgłoszona pro-
kuraturze. 

  Przestrzegamy!  Je-
żeli jakiekolwiek dokumenty 
otrzymane  pocztą  wzbu-
dzą podejrzenie, należy nie-
zwłocznie  skontaktować 
się  z  urzędem skarbowym, 
który  został wskazany  jako 
nadawca  lub wierzyciel,  ce-
lem zweryfikowania ich orygi-
nalności. Natomiast numery 
kont  bankowych  urzędów, 
na które należy dokonywać 
wpłat, można sprawdzić na 
ich stronach internetowych.

Radosław Hancewicz

Uważaj na fałszywe 
wezwanie  

do zapłaty!!!

W głębi lasu, z dala od 
miejskiego zgiełku rodzinną 
firmę  prowadzą  państwo 
Ludmiła  i Borys Kozłowscy 
wraz  z  córkami: Marzeną, 
Luizą  i  Anną.  Jest  i  trzecie 
pokolenie, ale  jeszcze samo 
wymaga opieki.

W bramie wita nas go-
spodarz, pan Borys. Oprowa-
dza po włościach. Pokazuje 
budynki, mieszczące  pokoje 
gościnne.  Obok  ławeczka 
„zbliżeniowa”  w  kształcie 
litery  V  i  huśtawka  dla  za-
kochanych  (?). Dalej wielka 
stodoła, w której zgromadzo-
no mnóstwo  przedmiotów 
codziennego użytku miesz-
kańców wsi: wóz drabiniasty, 
sanie,  pługi,  sieczkarnia, 
piły  do  drewna,  drewniane 
koła, warsztat tkacki, końska 
uprząż, stroje ludowe, lampy 
naftowe, kołowrotki oraz róż-
ne narzędzia. Pośrodku tego 
mini  skansenu  urządzono 
izbę mieszkalną  z  łóżkiem, 
wiszącą kołyską i stolikiem, 
na  którym  obowiązkowo 
litrowa butelka  i  kieliszek  z 
grubego szkła.

Obok  stodoły  stoją 
maszyny  rolnicze  z  ubie-

Diabetycy w „Bora Zdrój”
głego wieku,  jest  studnia  i 
słomiane snopki.  Taka wieś 
wczorajsza.

Przechodzimy do „ga-
lerii cerkiewnej”. Na ścianach 
pomieszczenia  fotografie 
cerkwi z terenu Podlasia, na 
środku  stoi makieta  ośmiu 
dekanatów prawosławnych. 

Pomiędzy  ikonami  portret 
papieża,  Jana Pawła  II. Pan 
Borys ze swadą opowiada o 
wielokulturowości  regionu. 
„Miłość i wierność” tłumaczy 
słowa,  które wierni wyma-
wiają u źródeł wód uzdrawia-
jących. Przykładem Krynocz-
ka, miejsce święte, położone 
w Puszczy Białowieskiej.

Nasz   p r zewodn ik 
zmienia  temat  –  okazuje 

się,  że  jest  zafascynowany 
zdrową  żywnością,  ziołami 
i minerałami. Mówi o   mio-
dzie,  płatkach  owsianych, 
siemieniu  lnianym,  kredzie, 
o witaminie C...

Następnie  prowadzi 
na  ciekawie  zagospodaro-
wany plac  zabaw dla dzieci, 

pokazuje wiatę przy miejscu 
ogniskowym  i murowanym 
grillu  oraz  alejkę  leśną  z 
fotografiami  przedstawicieli 
puszczańskiej fauny.

Wróćmy do grilla. Wła-
śnie przy nim planowaliśmy 
wspólną biesiadę diabetyków 
z Bielska Podlaskiego i Haj-
nówki.  Jednak pogoda była 
niepewna  i  nasze  panie  ,w  
Stowarzyszeniu  stanowiące 

większość, prawdopodobnie 
z obawy o możliwość utraty 
efektów  zabiegów  kosme-
tycznych,  zdecydowały  o 
przeniesieniu  imprezy  pod 
solidny dach.. Okazało się, że 
gościnni gospodarze dyspo-
nują piękną salą bankietową. 
I, chociaż nasze stroje zupeł-
nie nie pasowały do wnętrza 
lokalu, magia otoczenia spra-
wiła, że poczuliśmy się jakby 
przeniesieni w dawne czasy.

„ … wnet zaczęli wcho-
dzić parami lokaje roznoszący 
potrawy: barszcz królewskim 
zwany i rosół staropolski 
sztucznie gotowany...”

„Taki rosół krew czyści i 
pokrzepia zdrowie, dalej inne 
potrawy...” x/

Bez przesady. Nie było 
lokajów,  a  i  potrawy mniej 
wyszukane.  Był  bigos  die-
tetyczny i kiełbaska z rożna, 
śledzik,  rybka  po  grecku, 
wędlinka  swojska  i  ogóre-
czek i pomidorek, kompocik 
wieloowocowy...

Gospodarz  nie  zagrał. 
Możliwe,  że  gdzieś mu  się 
zawieruszył  „...  róg  bawoli, 
długi,  cętkowany,  kręty  jak 
wąż boa...” x/  Grał natomiast 
niezawodny Wiktor Sołoducha.

Panie  natychmiast  z 
wdziękiem ruszyły na parkiet. 
Panowie,  po  uzupełnieniu 
niedoborów  kalorycznych, 
wkrótce  dołączyli  do  nie-
wiast. Dominowały tańce pa-
rami, ale zdarzały się solowe 
lub kilkuosobowe, a i „wężyk” 
też wił się po sali.

Nieplanowany bal roz-
grzał uczestników,  zdejmo-
wali  swetry... Spokojnie,  do 
scen,  zwanych gorszącymi, 
nie doszło. 

Wszystkiemu „winien” 
główny organizator, Prezes 
Zarządu  Oddziału  Rejono-
wego PSD w Hajnówce, Lech 
Michalak.

Żal było odjeżdżać, ale 
jeszcze tu wrócimy !

  x/ fragmenty poematu 
„Pan Tadeusz” Adama Mic-
kiewicza.                      

Stanisław Siwek
foto: Witalis Wołkowycki

Stanisław Chomicki
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Mieszkasz w Brań-
sku a chcesz być Wójtem 
gminy Wyszki. Co Cię łączy 
z gminą, której chciałbyś w 
nowej kadencji szefować?

 Tak,  mieszkam  w 
Brańsku od 5  lat  tj.  od mo-
mentu jak się ożeniłem. Po-
chodzę  z  Zalesia w  gminie 
Wyszki. Z tym miejscem jak 
i  okolicznym środowiskiem 
związany jestem od urodze-
nia.  Uczyłem  się w  Szkole 
Podstawowej w Topczewie. 
Po  ukończeniu  studiów w 
2003  r.  rozpocząłem pracę 
w nowo powstającej  Agencji 
Restrukturyzacji  i  Moder-
nizacji  Rolnictwa  w  Biel-
sku  Podlaskim,  ale  nadal 
mieszkałem  w  rodzinnej 
miejscowości. W 2006  roku 
zostałem wybrany  do Rady 
Gminy Wyszki z okręgu mojej 
wsi Zalesie. Przez 4 lata, jako 
wiceprzewodniczący  Rady, 
poznałem  pracę  samorządu 
gminnego  i  funkcjonowanie 
Rady. W 2010  roku    zosta-
łem      radnym powiatowym, 
członkiem Zarządu Powiatu 
Bielskiego. W  trakcie  trwa-
nia obecnej kadencji współ-
decydowałem  o  ważnych 
sprawach  i  inwestycjach w 
powiecie  w  szczególności 
z myślą  o  Gminie Wyszki. 
Dzięki mojemu  zaangażo-
waniu  zostały  zrealizowane 

Trzy pytania do ...

Mariusza Korzeniewskiego kandydata na Wójta Gminy Wyszki
m.in.  takie  inwestycje  jak: 
przebudowa  skrzyżowania 
w Strabli, budowa drogi po-
wiatowej do Budlewa i opra-
cowana  dokumentacja  na 
drogi powiatowe do  Ignatek 
i Niewina Leśnego.  W 2009 
roku zostałem Kierownikiem 
Biura Powiatowego ARiMR,  
zarządzam  40  osobowym 
zespołem. Jak wszyscy wie-
my Agencja  jest  jednostką 
rządową  pośredniczącą w 
dystrybuowaniu  środków 
unijnych  do  rolników  jak  i 
przedsiębiorców. 

Zdobyte  doświadcze-
nie samorządowe i w zarzą-
dzaniu dużymi grupami ludzi 
chciałbym   wykorzystać dla 
Gminy Wyszki  i  jej miesz-
kańców.    Z  Gminą Wyszki 
jestem związany praktycznie, 
na  co dzień,  często przeby-
wam u rodziców, znajomych, 
przyjaciół;  znam potrzeby  i 
oczekiwania mieszkańców  i 
w miarę  swych możliwości 
wspomagam  ich. W  2013 
roku dzięki moim staraniom 
został pozyskany całkowicie 
nieodpłatnie samochód typu 
bus,  oraz  środki  pieniężne 
na wyposażenie jednostki w 
kwocie 99000 zł. dla Ochot-
niczej  Straży  Pożarnej  w 
Zalesiu.  Obecny  rok  2014, 
to kolejne pozyskane środki 
na  doposażenie  jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
Niewino  Borowe  -  kwota 
85000  zł,  oraz  9000  zł  dla 
OSP Mulawicze.  

Jeżeli  chodzi o mnie  i 
moją rodzinę to wcześniej czy 
później będę ponownie zwią-
zany,  na  co  dzień,  z  gminą 
Wyszki ponieważ zamierzam  
zamieszkać w Topczewie.

Jakie wyzwania stoją 
przed samorządem gminy, 
który zostanie wybrany 16 
listopada br.?

Wyzwań    jakie  stoją 

przed  samorządem    gmin  
Wyszki  jest wiele. W mojej 
ocenie głównymi wyzwania-
mi  jakie stoją przed   Radą  i 
Wójtem  Gminy  są:

Drogi   -  wprawdzie 
nie  jest  tak  źle,  ale  jeszcze 
do  spełnienia  oczekiwań 
mieszkańców konieczne jest 
wybudowanie  wiele  dróg 
o  nawierzchni  asfaltowej. 
Niestety budowa dróg  to są 
bardzo ogromne koszty. Po-
mimo korzystania z funduszy 
unijnych  czy  krajowych  na 
inwestycje drogowe  istnieje 
potrzeba wkładu własnego 
Gminy.

Kolejnym problemem 
wymagający  rozwiązania 
na  terenie  naszej  gminy  są 
ścieki.  Sam  osobiście  i  z 
doświadczenia  ze  studiów 
polecałbym  przydomowe 
oczyszczalnie  ścieków  i  to 
typu  roślinnego.  Studiowa-
łem na Politechnice Biało-
stockiej na kierunku Inżynie-
ria Środowiska o specjalności 
„Urządzenia Sanitarne”, gdzie 
poznałem zasady funkcjono-
wania oczyszczalni ścieków i 
innych urządzeń,  stąd moje 
zdanie  na  temat,  w  jakim 
kierunku  powinniśmy  iść. 
Należy przygotować projekty 
na  budowę  przydomowych 
oczyszczalni ścieków, by móc 
w nowej perspektywie PROW 
2014-2020  ubiegać  się  na 
dotacje.

 Przedsiębiorczość 
– Warunkiem  rozwoju  ob-
szarów wiejskich jest rozwój 
wszelkich  form  przedsię-
biorczości prowadzących do 
tworzenia  nowych miejsc 
pracy,  a  także  różnicowania 
dochodów ludności wiejskiej. 
Nowe  proponowane  przez 
UE działania będą wspierać 
przedsiębiorczość  i  sprzyjać 
tworzeniu  nowych miejsc 
pracy na terenach wiejskich. 

Dlatego też w nowym, PROW 
2014-2020  będę wspierał  i 
zachęcał  do  korzystania  z 
funduszy  unijnych  na  cele 
pozarolnicze.

To główne na tą chwilę 
wyzwania jakie mi się nasu-
wają na myśl, zapewne są też 
inne może mniej  znaczące, 
ale  nawet mniej  znaczące 
dla mieszkańca mogą  być 
najważniejsze.

Co twoim zdaniem 
należałoby zmienić w do-
tychczasowej pracy samo-
rządu i Wójta Gminy?

W  tej  kwestii  jest mi 
trudno  się  wypowiedzieć. 
Jest  takie  powiedzenie  że 
punkt  widzenia  zależy  od 
punktu  siedzenia,  sam do-
świadczyłem tego na własnej 
skórze awansując z pracow-
nika na kierownika. Tak samo 
w  tej  kwestii,  trudno  jest 
oceniać z zewnątrz bez wie-
dzy z wewnątrz. Jako  radny 
powiatu  i  kierownik ARiMR, 
mam bardzo dobry kontakt z 
wieloma samorządowcami. 
Poprzez  ten kontakt pozna-
łem strukturę organizacyjną 
innych jednostek samorządu 
terytorialnego.  To  zdobyte 
doświadczenie  będę mógł 
wykorzystać w  zarządzaniu 
naszą gminą. Z własnego do-
świadczenia na pewno  przy-
jazny urząd dla mieszkańca, 
beneficjenta. Sam osobiście 
jak  chodzę po urzędach  lu-
bię  być  załatwiony  przede 
wszystkim od ręki. Maksyma, 
jaką kieruję się osobiście, jak 
i moi pracownicy w ARiMR to 
nie  ludzie  są dla urzędu,  to 
urząd  jest dla  ludzi. Dlatego 
też kierując się rozsądkiem, 
zrozumieniem  i wspomnia-
ną maksymą  będę  starał 
się  dobrze wypełniać  obo-
wiązki Wójta Gminy Wyszki. 
 Rozmawiał: 

Wiesław Sokołowski

Tylko w miastach na 
prawach  powiatu  (65  naj-
większych miastach)  obo-
wiązywać  będzie  system 
proporcjonalny. Miasta  zo-
stały podzielone na okręgi, w 
każdym wybranych będzie od 
pięciu do dziesięciu radnych. 
Wyborcy zagłosują w okręgu 
na jednego kandydata, ale to, 
czy dostanie on mandat bę-
dzie zależało od wyniku jego 
komitetu. Na mandat będą 
mogli liczyć tylko kandydaci 
z  tych komitetów,  które w 
skali całego miasta uzyskają 
co najmniej 5 proc. głosów. 
Jeżeli  komitet  przekroczy 
próg wyborczy,  wówczas 
uzyskany przez niego wynik 
przelicza  się  na mandaty 
(metodą d’Hondta). Jeżeli w 
efekcie komitetowi przypa-
dły w danym okręgu np. dwa 
mandaty, „zgarnia” je dwóch 
kandydatów, którzy dostali 
najwięcej  głosów.  Głosu-
jemy więc  na konkretnego 
kandydata, ale znaczenie ma 
również wynik  jaki  uzyska 
cały komitet. 

- Wybory w okręgach 
jednomandatowych ułatwia-
ją start w wyborach małym, 
lokalnym komitetom. Żeby 
uzyskać mandat nie  trzeba 
już walczyć o przekroczenie 
progu wyborczego w  ska-
li  całej  gminy. Wystarczy 
zmobilizować  się  choćby 
w  jednym okręgu.  – mówi 
dr Dawid Sześciło,  ekspert 
programu Masz Głos, Masz 
Wybór  –  Z  drugiej  strony 
doświadczenia z ogólnokra-
jowych wyborów w  okrę-
gach  jednomandatowych 
(np.  ostatnich wyborów do 
Senatu) wskazują raczej, że 

Nowe zasady 
wyboru radnych  

w gminach
Cd. ze str. 4

Cd. str. 9



Rozmawiamy z dr hab. 
nauk med. , Robertem Mro-
zem, twórcą Centrum Medy-
cyny Oddechowej w Białym-
stoku.

Panie doktorze, dla-
czego pomimo snu w swoim 
łóżku nie zawsze wstajemy 
wypoczęci, w ciągu dnia towa-
rzyszy nam senność i uczucie 
zmęczenia?

Najprawdopodobniej 
może być to skutek zaburzenia 
oddychania w  czasie  snu.  To 
mało  rozpoznawalna  w  Pol-
sce  grupa  chorób. Najbardziej 
groźne  są  powtarzające  się 
cyklicznie w czasie  snu okresy 
bezdechu  lub  znacznego  spły-
cenia oddychania. Są wywołane 
upośledzeniem drożności  dróg 
oddechowych na poziomie na-
szego  gardła.  Nazywamy  to 
obturacyjnym bezdechem sen-
nym,związanym  z  nadmierną 
ilością  tkanki  tłuszczowej  w 
obrębie szyi lub nieprawidłowo-
ściami w budowie górnych dróg 
oddechowych. Znacznie rzadziej 
występuje  tzw.  centralny  bez-
dech senny.

Dobra diagnostyka i skuteczne leczenie...

Zapewnić spokojny sen
fizjologicznych snu i czuwania. Potwierdzenie rozpoznania bezdechu sennego, okre-
ślenie stopnia nasilenia choroby i jej objawów wymagają specjalistycznego leczenia 
chorego. Podstawowa metodą leczenia jest zastosowanie protezy oddechowej CPAP 
(Continuous Positive Air Pressure) tj .stałe dodatnie ciśnienie powietrza.

Proteza oddechowa jest aparatem wspomagającym oddychanie przez podawa-
nie powietrza pod zwiększonym ciśnieniem  poprzez maskę twarzową, nosową, bądź 
specjalistyczne „wąsy” donosowe. Dobór odpowiedniego ciśnienia CPAP odbywa się 
oceniając stopień zaawansowania i chorób towarzyszących na drodze tzw. miareczko-
wania przy użyciu polisomnografu, aparatu auto CPAP lub BiPAP podczas diagnostyki 
nocnej (tzw. Splitnight), bądź podczas kolejnej nocy pobytu w szpitalu. Jest to sposób 
leczenia chorych na obturacyjny bezdech senny. Zabezpiecza on drożność dróg odde-
chowych w czasie snu i likwiduje bezdech, niwelując niekorzystne następstwa choroby.

Czy u nas, w województwie podlaskim można leczyć tę chorobę ?
Do tej pory w naszym regionie działała tylko jedna, jednołóżkowa Pracownia 

Snu. Kolejka na badanie zaburzeń snu wynosi obecnie około trzech lat. I to w sytuacji 
prawie powszechnej nieświadomości  choroby wśród Podlasian. A np. w Warszawie 
działa już kilkanaście świetnie wyposażonych Pracowni Snu. Teraz  zapraszam do rów-
nie świetnie wyposażonego, mojego Centrum Medycyny Oddechowej w Białymstoku. 
Dane adresowe w reklamie w tym nr „Wieści” 

rozmowę przeprowadził: Wiesław Pietuch

Co zatem dzieje się z nieświadomym 
chorym i jakie ten stan rodzi skutki?

W czasie snu, zapadają się miękkie części 
gardła, zamykając górne drogi oddechowe, tworząc 
tzw.  obturację  .Chory  głośno  chrapie,  po  czym 
dochodzi do zatrzymania oddychania. Obniża się 
stężenie tlenu we krwi chorego, a skutki takiego 
niedotlenienia to np. zawał mięśnia sercowego lub 
udar mózgu. Niedotleniony mózg otrzymuje sygnał 
do wybudzenia;  chory  bierze w  tym momencie 
głęboki wdech i ponownie zapada w sen. Sytuacja 
taka może  powtarzać  się  nawet  kilkadziesiąt 
razy w czasie godziny snu. Poza niebezpiecznym 
niedotlenieniem  powstają  nieuświadomione  , 
wielokrotne tzw. mikroprzebudzenia, a w efekcie 
znaczne skrócenia fazy REM w czasie snu, podczas 
której nasz mózg odpoczywa. Brak właściwej fazy 
odpoczynku mózgu skutkuje nadmierną sennością 
w ciągu dnia, pogorszeniem pamięci i koncentra-
cji,poczuciem stałego zmęczenia i zaburzeń poten-
cji. Może prowadzić do bardzo groźnych skutków 
wśród  otyłych, zawodowych kierowców, pogarsza 
jakość pracy  czy efektywność uczenia  się.  Inne, 
niekorzystne następstwa to nasilenie nadciśnienia 
tętnicznego,ryzyko niedokrwienia serca i ośrodko-
wego układu nerwowego.

Jak zatem rozpoznaje się tę groźną 
chorobę i jak się ją leczy?

Bezdech senny rozpoznaje się po wykonaniu 
tzw. polisomnografii pełnej przy użyciu polisomno-
grafu, oceniając jednocześnie szereg parametrów 

W dniach  10-12  paź-
dziernika 2014 r. wojewódz-
two podlaskie gościło szefów 
misji  dyplomatycznych  z 30 

krajów. Wśród miejsc, które 
odwiedzili  ambasadorzy w 
czasie  swego  pobytu,  był 
również powiat bielski. 

W drugim dniu pobytu 
na Podlasiu dyplomaci zwie-
dzali  jedno  z  największych 
przedsiębiorstw  naszego 
regionu  –  firmę Danwood. 
Goście  zwiedzali  hale  pro-
dukcyjne  oraz  przyglądali 
się specyfice pracy przy kon-
strukcji  domów  szkieleto-
wych. Wśród  uczestników 
spotkania obecni  byli m.in.: 
wojewoda  podlaski Maciej 
Żywno, wicestarosta bielski 
Piotr Bożko, burmistrz mia-
sta Bielski Podlaski Jarosław 
Borowski  oraz wójt  gminy 
Orla Piotr Selwesiuk.

Od wielu  lat  szefowie 

Wizyta szefów misji dyplomatycznych  
w powiecie bielskim

 misji dyplomatycznych cyklicznie goszczą we 
wszystkich województwach kraju, ich wizyty 
wynikają z wymogów oraz oparte są o zasa-
dy  protokołu dyplomatycznego.  To ważne, 

by obok oficjalnych 
spotkań  akredy-
towani w  naszym 
kraju ambasadoro-
wie mogli  również 
poznać  charakter  i 
specyfikę poszcze-
gólnych  regionów 
Polski.

 Źródło: PUW

8                                                                                                                                                                                                         Wieści Podlaskie



„Internetowa autostrada” dla mieszkańców regionów przygranicznych 
tutaj festiwalu. W całym kraju nie ma 
drugiej takiej ostoi żubra, jak w Bia-
łowieży. Z drugiej strony, peryferyjne 
położenie  rodzi  oczywiście  pewne 
problemy, chociażby z komunikacją, 
dojazdem. Dlatego bardzo potrzebne 
są  inwestycje drogowe w  tej  części 
województwa,  zwłaszcza  na  trasie 
Bielsk Podlaski  – Hajnówka – Bia-
łowieża. Cieszę się, że na tej ważnej 
drodze prace już trwają, o co również 
zabiegałem. Większa  dostępność 
komunikacyjna  pozwoli  Hajnówce 
i  Białowieży  lepiej wykorzystywać 
tkwiący w nich potencjał turystyczny, 
z kolei w Bielsku Podlaskim rozbudo-
wa szlaków drogowych jest ważna dla 
rozwoju  licznych firm budowlanych, 
zyskają  też mieszkańcy Siemiatycz, 
których mobilność  jest  już  znana w 
całym kraju. Mam nadzieję,  że mo-
dernizowane drogi będą jednak służyć 
nie tylko do wyjazdów zagranicznych, 
ale przede wszystkim do powrotów. 
Bo nasze przygraniczne powiaty mają 
wiele atutów.  

 Chociażby bliskość granicy  z 
Białorusią,  która  ułatwia wymianę 
handlową. Aby  ją wspierać,  konse-
kwentnie  zabiegam o  inwestycje w 
przejścia graniczne,  czego efektem 
jest rozbudowa przejścia kolejowego 
w Siemianówce i budowa drogowego 

przejścia w Połowcach. To są ważne 
inwestycje  dla mieszkańców  całej 
wschodniej  części  naszego woje-
wództwa i na pewno przyczyniają się 
do ożywienia gospodarczego.

 W dzisiejszych czasach jednak, 
żeby rozwiązać bariery komunikacyj-
ne, inwestycje w drogi nie wystarczą. 
Konieczne  są  również  inwesty-
cje w  nowoczesne  technologie. 
To  nie  przypadek,  że właśnie w 
Hajnówce  i Siemiatyczach został 
uruchomiony  pierwszy  odcinek 
internetowej,  regionalnej  sieci 
szerokopasmowej. Dzięki  szyb-
kim  łączom  internetowym przed 
mieszkańcami  przygranicznych 
powiatów świat  stanie otworem 
i pojawi się wiele nowych możli-
wości rozwoju.

 „Sieć Szerokopasmowa Pol-
ski Wschodniej” to jeden z najważ-
niejszych i najdroższych projektów 
Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej. Dlaczego jest 
on aż tak istotny i co dobrego przy-
niesie zwykłym mieszkańcom?

  Internet  jest  dzisiaj  podsta-
wowym narzędziem pracy, edukacji, 
rozrywki. Ci, którzy nie mają do niego 
dostępu, stają się wykluczeni cyfro-
wo, nie mogą korzystać z wielu dóbr 
kultury, często tracą szansę na zawo-
dowy rozwój i nawiązywanie nowych 

Cd. ze str. 1 kontaktów  społecznych.  Dlatego 
niezwykle ważne jest, aby zwłaszcza 
mieszkańcy  regionów  tak  daleko 
położonych od centrum  jak powiaty 
bielski,  hajnowski  czy  siemiatycki, 
mieli dostęp do szybkiego Internetu. 
Program „Sieć Szerokopasmowa Pol-
ski Wschodniej” ten dostęp zapewni.

 Łącze między Hajnówką a Sie-
miatyczami, liczące 69 km, to dopiero 
pierwsza  część  tej  swoistej  inter-
netowej  autostrady. W Podlaskiem 
powstanie w sumie ponad 1800 km 
sieci  szerokopasmowego  Internetu. 
To będzie duże ułatwienie nie  tylko 
w życiu osobistym mieszkańców, ale 
także w ich relacjach z administracją 
publiczną.

 To znaczy….
 Dzięki Internetowi wiele spraw 

można załatwić nie przychodząc do 
urzędu,  drogą  elektroniczną.  Nie 
trzeba stać w kolejce,  tracić czasu  i 

nerwów. Wystarczy zajrzeć na stronę 
internetową danego urzędu, by do-
wiedzieć się wszystkiego o procedu-
rze i trybie załatwienia interesującej 
nas sprawy, pobrać wniosek, dokonać 
przelewu lub umówić się na konkret-
ny dzień i godzinę z urzędnikiem. W 
kierowanym przeze mnie Urzędzie 

Wojewódzkim od dawna działa już 
elektroniczna skrzynka podawcza. 

 Województwo  podlaskie 
jest  zresztą  jednym z krajowych 
liderów wdrażania Elektronicznej 
Platformy  Usług  Administracji 
Publicznej (e-PUAP). Żeby jednak 
obywatele mogli  swobodnie  za-
łatwiać  sprawy urzędowe przez 
Internet, muszą najpierw mieć do 
niego nieograniczony dostęp. Dla-

tego cieszę się z powstania pierwsze-
go odcinka sieci szerokopasmowej w 
naszym województwie.  Internetowa 
autostrada mieszkańcom Bielska 
Podlaskiego, Hajnówki, Białowieży 
czy  Siemiatycz  z  pewnością  przy-
niesie wiele  korzyści,  ale  nie  tylko 
im. Zyskają  także urzędy, ponieważ 
zwiększanie elektronicznego dostępu 
do usług administracji  to najlepszy 
sposób na podniesienie sprawności 
ich działania i zmniejszenie kosztów 
funkcjonowania. 

 
Waldemar Wierżyński

Co skłoniło Panią do kan-
dydowania do Rady Powiatu Biel-
skiego?

Na moją  decyzję  o  kandydo-
waniu miało wpływ kilka czynników.

Po pierwsze – namowy wielu 
osób, ważnych osób, które uznały, ze 
jestem dobrą kandydatką, propozycje 
startu w wyborach  otrzymywałam 
również wcześniej  4 i 8 lat temu, po 
drugie – obowiązujący przepis o pary-
tetach kobiet i mężczyzn startujących 
w wyborach; w roku 2010 w okręgu 
Nr 3, z którego startuję kandydatami 
na  radnych byli  sami mężczyźni,  co 
nie  jest  dobre  przy  podejmowaniu 

Rozmowa z Zofią Małgorzatą Tymińską dyrektorem Szkoły 
Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim – 

kandydatką do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
właściwych decyzji  -  kobiety kieru-
ją  się  bardziej  rozsądkiem niż  linią 
polityczną,  po  trzecie  uznałam,  że 
warto spróbować w myśl zasady, że 
nieobecni  nie mają wpływu na po-
dejmowane decyzje  i wprowadzane 
zmiany.

Dlaczego  zdecydowała się 
Pani startować z okręgu Nr 3 
-  Gmina Bielsk Podlaskii Gmina 
Wyszki ?

Rozważałam dwie możliwości 
albo okręg Nr 3, w którym mieszkam, 
albo  okręg Nr  1,  tj. Miasto  Bielsk 
Podlaski, w którym pracuję. Zdecydo-
wałam się na okręg Nr 3 uznając,że 
w tym okręgu mam większe szanse 
wygranej,  natomiast bardzo dobrze 
znam zarówno problemy wsi  gdzie 
mieszkam, jak i Bielska Podlaskiego 
w którym pracuję.

Jakie są główne Pani zamie-
rzenia jako radnej?

Jeśli zostanę wybrana, zamie-
rzam wspierać samorząd powiatowy 
i samorządy gminne w budowie dróg. 
Moim marzeniem  jest dojazd asfal-
tową drogą do każdej miejscowości. 
Wpływać  na  poprawę  gospodarki 
odpadami-  segregacja  odpadów 
powinna być całkowita, a dzikie wy-
sypiska powinny zniknąć z krajobrazu 
naszego powiatu.  Zabiegać o dalszą 

poprawę nauki w szkołach wszyst-
kich szczebli i równy start młodzieży 
wiejskiej z ich rówieśnikami z miasta. 
Wspierać każdą inicjatywę mającą na 
celu lepszy dostęp do służby zdrowia 
i dalszą poprawę leczenia w Szpitalu 
Powiatowym. Wspierać  programy 
prozdrowotne  i  akcje  profilaktycz-
ne  poprawiające  bezpieczeństwo 
młodzieżyi mieszkańców Powiatu 
Bielskiego.

Dlaczego zdecydowała się 
Pani startować  z listy  KWW Nasze 
Podlasie?

„Nasze Podlasie”  jest  to  sto-
warzyszenie Chrześcijańsko Demo-
kratyczne  o  zasięgu wojewódzkim 
mające szczególnie  silną pozycję w 
Powiecie Bielskim skupiające  ludzi                       
o różnych przekonaniach, tolerancyj-
ne na różne poglądy.

Formuła  stowarzyszenia mi 
odpowiada  uważam,  ze  dla  partii 
politycznych  jest miejsce od Samo-
rządu  Wojewódzkiego  wzwyż, a dla 
stowarzyszeń  i lokalnych komitetów 
na poziomie samorządów gminnych 
i powiatowych. 

To one znają najlepiej problemy  
tych środowisk    i  nie  są  sterowane 
odgórnie czego  nie można powiedzieć 
o partiach politycznych. 

prowadzi on do systemu dwubiegu-
nowego – władza  i opozycja,  a nie 
zapewnienia w składzie wybieranego 
organu szerokiej palety poglądów. – 
dodaje. 

- Skorzystajmy z tej okazji, że 
w okręgach  jednomandatowych o 
uzyskaniu mandatu nie decyduje wy-
nik całego komitetu, a jedynie liczba 
głosów oddanych na konkretnego 
kandydata. To oznacza bezpośredni 
kontakt z wyborcami.– mówi Joan-
na Załuska,  dyrektorka programu 
Masz Głos, Masz Wybór w Fundacji 
im. Stefana Batorego  -  Zapytajmy 
kandydatów o  ich plany  i  pomysły 
na rozwój naszych miejscowości. W 
ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 
pomagamy wszystkim zaintereso-
wanym organizować  przedwybor-
cze debaty z udziałem kandydatów 
różnych opcji. To doskonała okazja, 
żeby przepytać przyszłych radnych i 
„nie kupować kota w worku”. 

Do akcji Masz Głos, Masz Wy-
bór zapraszamy wszystkich, którym 
zależy na tym, aby jak najwięcej osób 
zagłosowało świadomie! W szcze-
gólności zapraszamy lokalne orga-
nizacje, liderów i aktywistów, grupy 
nieformalne i instytucje publiczne.

Nowe zasady 
wyboru radnych  

w gminach
Cd. ze str. 7

Wieści Podlaskie                                                                                                                                                                                                          9



13 października 2014  r. mieszkanka Orli Pani Aleksandra Dęboróg-
-Leligdowicz obchodziła setną  rocznicę urodzin. Z  tej okazji w Kaplicy pw. 
Błogosławionego Jana Pawła II i Matki Boskiej Częstochowskiej w Orli odbyła 
się msza święta w intencji Jubilatki. Po mszy wszyscy goście i licznie przybyła 
rodzina, udali się na przyjęcie urodzinowe. Nie obyło się bez gratulacji, kwiatów 
oraz prezentów. 

Prócz najbliższych, Panią Aleksandrę odwiedził Wójt Gminy Orla Piotr 
Selwesiuk, który w imieniu władz samorządowych Gminy Orla oraz w imieniu 
własnym, przekazał serdeczne gratulacje, życząc kolejnych lat w zdrowiu, w 
atmosferze miłości i wsparcia najbliższych. 

Dodatkowo na ręce Jubilatki, Wójt przekazał listy gratulacyjne skiero-
wane przez Premier Ewę Kopacz oraz Wojewodę Podlaskiego Macieja Żywno. 

Do życzeń dołącza się również redakcja „Wieści Podlaskich”.
Więcej o losach Pani Aleksandry znajdziecie Państwo na portalu: http://

www.orla.pl/2014/html/sto_lat_14.html

We wrześniu  OKE w Łomży 
opublikowało  wyniki  egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawo-
dowe. Po raz kolejny potwierdziły one 
wysoki poziom kształcenia zawodo-
wego w Zespole Szkół Rolniczych im. 
W. Witosa w Ostrożanach. 

Egzaminy w zawodzie technik 
organizacji  usług gastronomicznych 
wypadły w ZSR bardzo dobrze. Zda-
walność wyniosła  84%,  natomiast 
wynik  w  województwie  wyniósł 
76,1%, a w kraju 80,5%.   

Uczniowie technikum w zawo-
dzie technik rolnik, uzyskali wynik na 
poziomie  61,9%  i  jest  to  najlepszy 
wynik w województwie. Średnia zda-
walność egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie technik rolnik 
w województwie podlaskim wyniosła 
zaledwie    29,2%,  a w  całym kraju 
30,2%. 

Bardzo dobry wynik  egzami-
nów jest efektem wysokiego poziomu 
kształcenia zawodowego w Zespole 
Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Nasi 
absolwenci oprócz dyplomu potwier-
dzającego uzyskanie tytułu technika 
w wyżej wymienionych kierunkach 
posiadają  dobre  przygotowanie  do 

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrożanach – 
najlepszy  w województwie!

pracy w wyuczonym zawodzie. Bo-
gate  zaplecze  dydaktyczne,  profe-
sjonalnie wyposażone pracownie do 

kształcenia zawodowego, warsztaty 
gastronomiczne  prowadzone  przez 
mistrzów  kuchni,  m.in.  Roberta 
Sowę i Marcina Budynka, liczne kursy 

obsługi sprzętu rolniczego, praktyki 
zawodowe i staże przyczyniają się do 
uzyskiwania tak wysokich efektów.

Wspomniane wyniki nie są je-
dynym argumentem potwierdzającym 
wysoki poziom kształcenia w ZSR w 
Ostrożanach. Nasi uczniowie bardzo 
często  są  laureatami  konkursów  i 
olimpiad zawodowych, np. II miejsce 
(Jaszczołt Damian) w eliminacjach 
wojewódzkich w Olimpiadzie Młodych 
Producentów Rolnych (trzej pozostali 
uczniowie naszej szkoły zajęli IV, VI i 
IX miejsce), D. Jaszczołt i Ł. Balejko 
oraz trzech studentów SGGW z War-

szawy reprezentowali województwo 
podlaskie w finale  krajowym. Spo-
śród wszystkich  szkół  rolniczych w 

województwie,  tylko 
nasi uczniowie weszli 
do „piątki” najlepszych. 
Olimpiada  Wiedzy  i 
Umiejętności  Rolni-
czych: Daniel Ciupiński 
-  II miejsce w  elimi-
nacjach  okręgowych 
i  X miejsce  w  finale 
krajowym; Bezpieczna 
Praca  w  Gospodar-
stwie Rolnym: Krzysz-
tof Kryński - II miejsce 
w finale wojewódzkim; 
Ogólnopolski Konkurs 
Kulinarny  „Tradycyjne 
potrawy - Nowoczesna 
Kuchnia Polska” - finał 
krajowy  (Jerzy Pogo-
rzelski, Weronika Sy-
cewicz, Angelika Wa-
silczuk) i wiele innych.

Te  osiągnięcia 
zostały docenione i nagrodzone wy-
cieczką  sfinansowaną  przez Urząd 
Marszałkowski.  40 uczniów będzie 
mogło obejrzeć wzorcowe gospodar-
stwa rolne i zakłady gastronomiczne. 

Współczesny  rynek pracy po-
trzebuje  ludzi  z  gruntownym wy-
kształceniem  zawodowym  i  takie 
wykształcenie  zapewnia  Zespół 
Szkół Rolniczych  im. W. Witosa w 
Ostrożanach. 

Eugenia Dąbrowska

100 URODZINY  
PANI ALEKSANDRY  

DĘBORÓG-LELIGDOWICZ 

W dniu 9 października 2014 r. Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk, Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Stanisława Jancewicz oraz po. Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Kuprianowicz byli  z wizytą u Pani 
Wiery Sapieżyńskiej z życzeniami z okazji 100 urodzin. W trakcie wizyty Wójt 
odczytał list od Prezesa Rady Ministrów RP Ewy Kopacz i Wojewody Podla-
skiego Macieja Żywno. Przybyli goście również złożyli życzenia dla Pani Wiery 
a Solenizantka w podzięce za życzenia śpiewała przybyłym cudowne pieśni, 
które pamięta z lat młodości. 

Pani Wiero gratulujemy i życzymy kolejnych wielu lat życia w zdrowiu. 
 PI UGm. Czyże

Sto lat ukończyła  
Pani Wiera Sapieżyńska
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SPORT

Mistrzostwa Polski Młodzików 
w  lekkiej  atletyce  - Mały Memoriał 
Janusza Kusocińskiego,  odbyły  się 
w tym roku w dniach 27-28.09.2014 r. 
w  Zielonej  Górze,  Podobnie  jak w 
poprzednich  3  latach  tak  i  w  tym 
roku, nie zabrakło tam reprezentanta 
Hajnówki. W tym roku barwy Klubu 
Sportowego Puszcza Parkiet Hajnów-
ka  reprezentował Łukasz Predko    - 
uczeń Gimnazjum w Narwi. Przebiegł 
on dystans 1000 m w czasie 2,46,75 
i zajął 19 miejsce. Jest to jego nowy 
rekord życiowy i start Łukasza należy 
uznać  za udany, pomimo że  jest  to 
odległe miejsce,  to  fakt awansu na 
Mistrzostwa Polski  jest  już  dużym 
sukcesem, tym bardziej że zawodnik 
ten trenuje zaledwie 7 miesięcy.

Roman Sacharczuk

Nowy  
rekord życiowy  
Łukasza Predko

Reprezentacja powiatu hajnowskiego
na Międzynarodowych Zawodach Pływackich w Prużanach

„Największą  radość  sprawiły 
zdobyte medale oraz zaszczytne miej-
sca na podium”. Takimi słowami mło-
dzi  zawodnicy podsumowali wyjazd 
na Białoruś do miejscowości Prużany, 
gdzie  dnia  27 września  bieżącego 
roku  odbyły  się Międzynarodowe 
Zawody Pływackie zorganizowane w 
ramach projektu transgranicznego „ 
Aktywnie na sportowo w Euroregionie 
Puszcza Białowieska” realizowanego 
wspólnie  z białoruskimi partnerami 
przez Ośrodek Sportu  i Rekreacji w 
Hajnówce.

 
  Jako szesnastoosobowa gru-
pa  reprezentantów naszego miasta 
na zawody wyruszyliśmy w piątkowe 
popołudnie - 26 września. Początek 
podróży prowadził  ku przejściu gra-
nicznemu w Białowieży. Następnie, 
po  sprawnym  załatwieniu  formal-
ności  związanych z przekroczeniem 
granicy,  udaliśmy  się  do  Prużan. 
Niektórzy  z  nas po  raz  pierwszy w 
życiu mieli  okazję  znaleźć  się  poza 
wschodnią rubieżą naszego państwa, 
więc  tym bardziej był  to emocjonu-
jący moment. Kiedy przybyliśmy na 
miejsce,  zostaliśmy  zakwaterowani 
w  internacie  ośrodka  sportowego. 
Po  kolacji mogliśmy  udać  się  na 
zakupy,  by  posilić  się  białoruskimi 
słodyczami, w szczególności chałwą 
i  czekoladowymi  serniczkami. Noc 
oczywiście była nieprzespana, jak to 
bywa podczas młodzieżowych wyjaz-
dów. Jednakże nazajutrz  z  samego 
rana musieliśmy być zwarci i gotowi, 
by skutecznie stawić czoła sportowej 
rywalizacji. Trenerska pobudka szyb-
ko zmobilizowała nas do działania. 

O godz. 11.00 czasu polskiego 
byliśmy już na pływalni. Rozpoczęcie 
zawodów odbyło się w bardzo pod-
niosłej atmosferze. Dźwięki hymnów 
narodowych oraz polsko – białoruskie 
flagi uzmysłowiły nam, że sport to nie 

tylko hart ducha i sprawność fizyczna, 
ale również patriotyzm. Podczas uro-
czystej inauguracji  drużyny pływackie 
z Białorusi  otrzymały  z  rąk władz 
hajnowskiego OSiR-u  pamiątkowe 
upominki. Następnie  rozpoczęły  się 
pierwsze starty. Do rywalizacji stanęli 
pływacy z Brześcia, Prużan i oczywi-
ście z Hajnówki. Wśród nich znalazły 
się kluby sportowe, takie jak: Szama-
now, Diemidowicz, Machmacz, Żabin-
ka, Szarmaty. W sumie w zawodach 
wzięło udział ponad 100 zawodników 
w  różnych kategoriach wiekowych. 
Ogółem odbyło  się  48  startów  na 
sześciu  torach  basenowych. Nasza 
reprezentacja zdobyła 19 medali -  5 
złotych, 7  srebrnych  i  7 brązowych. 
Oto szczegółowa klasyfikacja:

 
Rocznik 2003 i  młodsi
Anna Klimiuk, SP6 
-  IV miejsce, 50m motylkowy, 50.45
- V miejsce, 50m klasyczny, 54.69
Izabela Denisiuk, SP2 
– II miejsce, 50m klasyczny, 54.69
III miejsce, 100m klasyczny, 1.50:09
Wiktoria Niewiarowska, SP2  
- III miejsce, 50m dowolny, 40.41
- V miejsce, 50m motylkowy, 51.58
Aleksandra Jurczuk, SP3 
– IX miejsce, 50m dowolny, 47.83
Patryk Niewiarowski, SP2  
– III miejsce, 50m grzbietowy, 45.94
Jakub Giermaniuk, SP5  
– III miejsce, 100m klasyczny, 
1.56.12
- V miejsce, 50m klasyczny, 54.53
 
Rocznik 2001- 2002
Kacper Bondaruk, Gim. z DNJB  
– II miejsce, 50m klasyczny, 44.80
Jakub Woroniecki, SP5  
– I miejsce, 50m dowolny, 35.81
- III miejsce, 50m klasyczny, 45.17
  
Rocznik 1999 – 2000
Justyna Klimiuk, Gim. nr 2  

– I miejsce, 50m grzbietowy, 35.78
- I miejsce, 100m grzbietowy, 
1.20:31
Julita Rybak, Gim. z DNJB  
– III miejsce, 100m grzbietowy, 
1.25:69
- IV miejsce, 50m grzbietowy, 40.36
Natalia Woroniecka, Gim. z DNJB  
– I miejsce, 50m klasyczny, 38.07                                                           
- I miejsce, 100m klasyczny, 1.23:69
Bartosz Karpiński, Gim. z DNJB  
– II miejsce, 50m motylkowy, 38.01
- II miejsce, 100m motylkowy, 1.28:57
Patryk Kruszewski, Gim. nr 1 
–  III  miejsce,  100m  grzbietowy, 
1.25:28
- IV miejsce, 50m grzbietowy, 40.20
Aaron Marczuk, Gim. w Białowieży 
– II miejsce, 50m klasyczny, 40.78
- II miejsce, 100m klasyczny, 1.31:89
Sztafeta dziewcząt  
- 4x50m zmiennym  
– II miejsce
Justyna Klimiuk, Natalia Woro-
niecka, Julita Rybak, Wiktoria 
Niewiarowska.

 
Wszystkie  starty,  niezależnie 

od  kategorii wiekowej,  dystansu  i 
stylu były bardzo ekscytujące. Dzięki 
uczestnictwu w zawodach mogliśmy 
sprawdzić  swoje możliwości  oraz 
porównać własne  umiejętności  z 
umiejętnościami  pływaków  z Bia-
łorusi.  Zobaczyliśmy  również  jakie 
zwyczaje panują u naszych wschod-
nich sąsiadów. Najprzyjemniejszym 
momentem była dekoracja. Medale 
oraz  puchar  za  drugie miejsce w 
sztafecie dziewcząt otrzymaliśmy z 
rąk przedstawicieli Oddziału Edukacji, 
Sportu i Turystyki Rejonu Prużańskie-
go oraz dyrektorów: Ośrodka Sportu 
i Rekreacji i  Parku Wodnego w Haj-
nówce.. Na dowód międzynarodowej 
sympatii  Justyna Klimiuk  dostała 
czepek pływacki od swojej białoru-
skiej koleżanki.

Po sportowych emocjach cze-
kał na nas obiad. Po posiłku udaliśmy 
się do Hajnówki. W drodze powrotnej 
czuliśmy ulgę i radość, a zdobyte na 
zawodach trofea dumnie spoczywały 
na naszych piersiach. W Białowieży 
bezproblemowo  przekroczyliśmy 
granicę.  Cali,  zdrowi  i  zadowoleni 
dotarliśmy na miejsce około godz. 
17.00. Na nasz przyjazd niecierpliwie 
czekali rodzice.

Jak  już wcześniej wspomnie-
liśmy, wyjazd na zawody zorganizo-
wany został przez Ośrodek Sportu  i 
Rekreacji w Hajnówce, który wspólnie 
z  białoruskim partnerem z Prużan, 
realizuje  projekt  transgraniczny. 
Jednym z wielu celów projektu  jest 
propagowanie aktywnego stylu życia 

oraz popularyzowanie  różnych dys-
cyplin  sportowych,  a więc  również 
młodych sportowców. W związku z 
powyższym serdeczne podziękowa-
nia  kierujemy w  stronę  dyrektora 
Ośrodka Sportu  –  pana Mirosława 
Awksentiuka, a w szczególności pod 
adresem pana Janusza Ludwiczaka, 
który już po raz drugi stworzył nam 
możliwość uczestniczenia   w zawo-
dach pływackich na Białorusi. Dzięku-
jemy również naszym trenerom – pani 
Irenie Grygoruk oraz panu Andrzejowi 
Dmitrukowi,  towarzyszącym  nam 
podczas wyjazdu. 

Uczestnicy zawodów i rodzice
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Gazeta Hajnowska: W mijaj¹cej 
kadencji samorz¹d wdro¿y³ w ¿ycie 
projekty, które maj¹ wesprzeæ rozwój go-
spodarczy. Kluczowym jest „Platforma 
wspó³pracy na rzecz zrównowa¿onego 
rozwoju rejonu Puszczy Bia³owieskiej”, 
w ramach której powstaje najwa¿niejszy 
dla gospodarki powiatu dokument - stra-
tegia rozwoju powiatu na lata 2015- 2020. 
Do procesu jej tworzenia samorz¹d gor¹-
co zachêca³ mieszkañców. Jakie kierunki 
rozwoju gospodarczego powiatu zosta³y 
wypracowane i umieszczone w strategii? 
Czy w dokumencie uda³o siê odzwier-
ciedliæ ideê projektu, który mia³ na celu 
wypracowanie kompromisu pomiêdzy 
interesami ludzi i przyrody – uda³o siê 
po³¹czyæ oba te bieguny?

W³odzimierz Pietroczuk, Starosta 
Hajnowski: Najwa¿niejszym czynnikiem 
determinuj¹cym   rozwój   powiatu   haj-
nowskiego s¹ uwarunkowania przyrodni-
cze. Oko³o 1/3 powierzchni powiatu haj-
nowskiego stanowi przyrodniczo cenny 

Rozwój gospodarczy to priorytet   
- rozmowa ze Starost¹ Hajnowskim 

W³odzimierzem Pietroczukiem

Cd. str. 2

Pomoc spo³eczna jest jednym z istotnych zadañ samorz¹du powiatowego, który 
wymienia ustawa z 05.06.1998r. o samorz¹dzie powiatowym. 

W celu niesienia pomocy rodzinom w 2011r. Powiat Hajnowski rozpocz¹³ re-
alizacjê innowacyjnego projektu transgranicznego pt. „Modernizacja infrastruktury 
dydaktycznej dla wspó³pracy polsko – bia³oruskiej na rzecz osób niepe³nosprawnych” 
w ramach Programu Wspó³pracy Transgranicznej Polska- Bia³oruœ – Ukraina 2007-2013. 

W dniu 22.09.br. w Hotelu Bia³owieskim*** w Bia³owie¿y odby³a siê konferencja 
podsumowuj¹ca realizacjê projektu. 

Projekt maj¹cy na celu stworzenie odpowiednich warunków do nauki i zajêæ 
rehabilitacyjnych dla osób niepe³nosprawnych po obu stronach granicy, a tak¿e zacieœ-
nienie wspó³pracy polsko – bia³oruskiej, trwa³ 33 miesi¹ce. W ramach projektu w 2012 r. 
utworzono Specjalny Oœrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce. Dziêki zaanga¿o-
waniu samorz¹du i nauczycieli dziœ w powiecie funkcjonuje nowoczesny Oœrodek, przy-
stosowany do ca³odobowego pobytu ucznia, wyposa¿ony w sprzêt niezbêdny do nauki i 
rozwoju podopiecznych, odpowiadaj¹cy potrzebom wychowanków placówki. Oœrodek 
jest miejscem, gdzie wdra¿ane s¹ nowoczesne metody pracy z uczniem, do dyspozycji 

Podsumowanie dzia³alnoœci powiatu 
w zakresie pomocy spo³ecznej

Cd. str. 4

Od pocz¹tku sierpnia trwaj¹ prace budowlane w hajnowskim amfiteatrze. 
W efekcie powstanie zadaszenie nad czêœci¹ przeznaczon¹ dla widzów.

Zakres przedmiotowy obejmuje: 
-  Roboty ziemne zwi¹zane z wykonaniem wykopów i nasypów.
-  Wykonanie ³aw i stóp fundamentowych oraz pylonów ¿elbetowych.
-  Wykonanie i monta¿ dŸwigarów wspornikowych z drewna iglastego klejonego.
-  Wykonanie pokrycia dachowego z p³yt poliwêglanowych 4- komorowych 1071,8 m, 
na ruszcie aluminiowym.
-  Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowanie z blachy.
-  Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV do odprowadzenia wód opadowych 
z dachu amfiteatru.
-  Wykonanie instalacji oœwietlenia ogólnego widowni amfiteatru i instalacji odgromo-
wej.

Do chwili obecnej wykonano kanalizacjê deszczow¹, która bêdzie odprowadza³a 
wody opadowe  z zadaszenia amfiteatru. Wykonano tak¿e ¿elbetow¹ konstrukcjê wspo-
rcz¹ pylonów, na której zamocowana zostanie drewniana konstrukcja zadaszenia. 

Termin zakoñczenia ca³ej inwestycji przewidziany jest do 15 grudnia 2014 roku.
Budowa zadaszenia jest jednym z dzia³añ realizowanych w ramach projektu pt. 

„Zintegrowany system wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-bia³oruskie-
go”. Celem tego projektu jest poprawa oferty i wspó³pracy w transgranicznym sektorze 
turystycznym poprzez rozbudowê i rewitalizacjê infrastruktury turystycznej, wsparcie 
procesu transgranicznego planowania w sektorze turystycznym oraz promocjê produk-
tów turystycznych pogranicza. 

Projekt zak³ada dzia³ania zarówno po polskiej jak i po bia³oruskiej stronie grani-
cy. W Hajnówce powsta³a dokumentacja projektowo – kosztorysowa zagospodarowania 
Parku Miejskiego w Hajnówce oraz wybudowane zostanie zadaszenie widowni amfi-
teatru. W wysokim na Bia³orusi poddano rewitalizacji zabytkowy park krajobrazowy 
za³o¿ony w XVIII w. Na terenie parku znajduj¹ siê resztki fundamentów i umocnienia 
ziemne dawnego zamku oraz czêœciowo zachowa³a siê dawna brama wjazdowa.

Ponadto wspólnie z partnerami z Bia³orusi opracowany zosta³ „Program rozwoju 
produktów turystycznych pogranicza polsko-bia³oruskiego”, a na zakoñczenie realizacji 
projektu wydany zostanie przewodnik turystyczny, ukazuj¹cy walory regionu Puszczy 
Bia³owieskiej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Wspó³pracy Transgranicznej Pol-
ska-Bia³oruœ-Ukraina 2007-2013. Wnioskodawc¹ projektu jest Gmina Miejska Hajnówka, 
a partnerami: Komunalne Unitarne Wielobran¿owe Produkcyjne Przedsiêbiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej „Kamienieckie ¯KCh” w Kamieñcu i Poleski 
Instytut Rolno-Ekologiczny Pañstwowej Akademii Nauk Bia³orusi w Brzeœciu.

Niniejszy dokument powsta³ dziêki pomocy finansowej Unii Europej-
skiej. Za treœæ tego dokumentu odpowiada Gmina Miejska Hajnówka, pogl¹dy w nim wy-
ra¿one nie odzwierciedlaj¹ w ¿adnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.  

Budowa zadaszenia
kompleks leœny, jakim jest Puszcza Bia³o-
wieska, która w tym roku zosta³a uzna-
na za obiekt Œwiatowego Dziedzictwa 
Ludzkoœci UNESCO. To zobowi¹zuje do 
szukania kompromisu miêdzy interesami 
ludzi i przyrody. Strategia zawiera bardzo 
du¿o elementów dotycz¹cych ochrony 
œrodowiska, jednak po drugiej stronie s¹ 
interesy ludzi tu mieszkaj¹cych. Dlatego 
te¿ w strategii zastanawialiœmy siê nad 
wypracowaniem rozwi¹zañ sprzyjaj¹cych 
rozwojowi przedsiêbiorczoœci, poprawie 
sytuacji spo³ecznej. Generalnie - szuka-
liœmy takich rozwi¹zañ, które potwier-
dzi³yby zasadê, ¿e rozwój regionu nie 
musi szkodziæ przyrodzie a przyroda nie 
musi hamowaæ rozwoju. Interesy ludzi i 
przyrody s¹ do pogodzenia, co pokazuje 
nasza strategia. Mówi¹c o strategii celowo 
podkreœlam jej spo³eczny charakter, bo-
wiem kompromis uda³o nam siê wypra-
cowaæ w porozumieniu z przedstawicie-
lami instytucji, których rol¹ jest ochrona 
puszczy tj. BPN oraz nadleœnictw, ale 
równie¿ przedsiêbiorcami, przedstawi-
cielami samorz¹dów oraz mieszkañcami. 
Cel szerokiego udzia³u spo³eczeñstwa w 
budowaniu strategii zosta³ osi¹gniêty. W 
ramach projektu „Platforma wspó³pracy 
na rzecz zrównowa¿onego rozwoju rejo-
nu Puszczy Bia³owieskiej” odbyliœmy kil-
ka spotkañ poœwiêconych tworzeniu tego 
dokumentu. Ostateczny kszta³t strategii 
nada Rada Powiatu, która musi podj¹æ w 
tej sprawie stosown¹ uchwa³ê.

GH: Rozmawiaj¹c o puszczy, nie 
sposób nie odnieœæ siê do ostatniej pu-
blikacji, która pojawi³a siê w przestrzeni     

Barbara Dmitruk
fot. Emilia  Rynkowska
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publicznej. Ulotka odkrywaj¹ca „rze-
kom¹” prawdê o Puszczy Bia³owieskiej 
nie ma z ni¹ nic wspólnego…

WP: Dosz³o ewidentnie do mani-
pulacji faktami po³¹czonej ze zwyk³ym 
k³amstwem. Nie bêdê jednak tego komen-
towaæ, poniewa¿ nie chcê schodziæ do po-
ziomu „g³osiciela prawdy”. Pozwolê sobie 
jedynie stwierdziæ, ¿e takie anonimowe 
dzia³ania  œwiadcz¹ nie tylko o braku kul-
tury, ale te¿ o braku podstawowego wa-
loru, który powinien cechowaæ ka¿dego 
kandydata do funkcji publicznej - odwagi 
do podjêcia otwartej, publicznej debaty.

GH: W stworzeniu warunków do 
rozwoju gospodarczego samorz¹d po-
czyni³ pierwszy krok – zosta³y okreœlone 
strategiczne cele rozwojowe. Dzia³ania 
lokalne maj¹ce na celu wsparcie rozwoju 
gospodarczego powinny zostaæ dofinan-
sowane ze œrodków z zewn¹trz – to krok 
drugi, wrêcz konieczny do rozpoczêcia 
jakichkolwiek inwestycji. Czy samorz¹d 
podj¹³ w tym celu dzia³ania? Jakie? 

WP: Punktem zwrotnym powinien 
byæ fakt wpisania programu rozwoju re-
gionu Puszczy Bia³owieskiej, nad którym 
aktualnie pracuje samorz¹d, do tzw. kon-
traktu terytorialnego podpisanego miêdzy 
przedstawicielami województwa podla-
skiego a rz¹dem. Nasza obecnoœæ na liœcie 
priorytetowych inwestycji, które bêd¹ 
finansowane ze Ÿróde³ krajowych i unij-
nych,a które zosta³y wyszczególnione w 
kontrakcie, daje realn¹ szansê na zdobycie 
œrodków, niezbêdnych do wdro¿enia 
mechanizmów usprawniaj¹cych rozwój 
gospodarczy w powiecie hajnowskim. 

GH: Wa¿nymi czynnikami dla 
rozwoju powiatu s¹ odpowiednie wa-
runki   infrastrukturalne, które wp³ywaj¹ 
na wzrost atrakcyjnoœci inwestycyjnej, 
wzmacniaj¹ wizerunek powiatu jako 
miejsca, gdzie warto rozpocz¹æ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹. Jakimi inicjatywami 
w zakresie poprawy infrastruktury tech-
nicznej mo¿e pochwaliæ siê samorz¹d? 

WP: W kontrakcie wojewódz-
kim zosta³y wpisane konkretne przed-
siêwziêcia dotycz¹ce modernizacji in-

Rozwój gospodarczy to priorytet - rozmowa ze Starost¹ Hajnowskim W³odzimierzem Pietroczukiem
frastruktury kolejowej – na liœcie priory-
tetowych inwestycji znalaz³y siê prace 
na liniach kolejowych nr 31 granica 
województwa – Czeremcha – Hajnówka 
oraz nr 52 Lewki – Hajnówka. Problem 
dostêpnoœci komunikacyjnej jest te¿ jed-
nym z wa¿nych elementów w naszej stra-
tegii. Niew¹tpliwie, naszym atutem jest 
przygraniczne po³o¿enie. By skutecznie 
wykorzystaæ tê mocn¹ stronê, niezbêdna 
jest poprawa stanu dróg i po³¹czeñ kole-
jowych. W styczniu tego roku otwarte zo-
sta³o transgraniczne przejœcie kolejowe w 
Siemianówce. Zmodernizowane przejœcie 
graniczne jako okno towarowe na wschód 
jest wa¿nym elementem sprzyjaj¹cym roz-
wojowi gospodarczemu regionu; sprawia, 
¿e peryferyjne przygraniczne po³o¿enie 
powiatu hajnowskiego powoli przestaje 
byæ barier¹, a staje siê szans¹. Kolejnym 
etapem jest dostosowanie infrastruktury 
drogowej prowadz¹cej ku przejœciu do po-
trzeb ruchu samochodowego. Samorz¹d 
powiatowy w porozumieniu z gminami 
podj¹³ kroki maj¹ce na celu przebudowê 
drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku 
Zwodzieckie – Narewka – Juszkowy 
Gród. Nasze starania zakoñczy³y siê 
sukcesem- obecnie trwaj¹ prace nad 
opracowaniem dokumentacji technicznej. 
Projektowana jest tak¿e droga miêdzy No-
wosadami a Bia³ymstokiem. Niebawem 
oddany zostanie przez Podlaski Zarz¹d 
Dróg Wojewódzkich dwudziestokilome-
trowy odcinek drogi miêdzy Hajnówk¹ 
a Jelonk¹. Wzd³u¿ tej drogi biegnie trasa 
rowerowa. Inwestycje na drogach wo-
jewódzkich to efekt wspólnych dzia³añ 
samorz¹dów lokalnych i samorz¹du woje-
wództwa podlaskiego. 

GH: Kolejnym wa¿nym elemen-
tem s¹ równie¿ inwestycje w opiekê 
zdrowotn¹. Co w tym zakresie? 

WP: Warto podkreœliæ, ¿e Haj-
nowski SP ZOZ ci¹gle siê rozwija, a w 
tym celu bardzo aktywnie wykorzystuje 
œrodki zewnêtrzne, w tym unijne. Jednym 
z przedsiêwziêæ jest koñcz¹cy siê polsko 
– bia³oruski projekt przeciwdzia³ania 
chorobom odkleszczowym, realizowany 
z Programu Wspó³pracy Transgranicznej 

Cd. ze str. 1 Polska-Bia³oruœ-Ukraina. W ramach tego 
projektu dokonano remontu doposa¿enia 
Medycznego Laboratorium Diagnostycz-
nego w SP ZOZ w Hajnówce. Z kolei w 
ramach programów dofinansowywanych 
przez PFRON zakupiono nowy sprzêt, 
m.in. rehabilitacyjny. Ponadto, dokonano 
termomodernizacji budynków szpita-
la, podjêto równie¿ dzia³ania  na rzecz 
poprawy efektywnoœci energetycznej 
obiektów SP ZOZ. Wieloœæ inicjatyw 
sprzyja podnoszeniu jakoœci œwiadczo-
nych us³ug – Hajnowski SP ZOZ jest jedn¹ 
z najlepszych placówek s³u¿by zdrowia w 
województwie, mo¿e pochwaliæ równie¿ 
stabiln¹ sytuacjê finansow¹. 

GH: Miernikiem rozwoju powia-
tu jest jednak przede wszystkim rozwój 
przedsiêbiorczoœci. Rzeczywistoœæ jest 
obecnie daleka od idea³u, dane staty-
styczne zawarte w strategii wskazuj¹, 
¿e lokalna spo³ecznoœæ charakteryzuje 
siê nisk¹ aktywnoœci¹ przedsiêbiorcz¹, 
samorz¹d zmaga siê tak¿e z du¿ym bez-
robociem. Jakie dzia³ania maj¹ce na celu 
aktywizacjê obywateli podejmowane s¹ 
w powiecie? 

WP: Najwa¿niejszym problemem 
powiatu hajnowskiego jest zjawisko de-
populacji – spo³eczeñstwo starzeje siê, 
zmniejsza siê liczba mieszkañców powia-
tu: coraz wiêcej ludzi wyje¿d¿a, mniej siê 
rodzi. Jest to zjawisko typowe nie tylko 
dla powiatu hajnowskiego, ale w naszym 
regionie jest to problem znacz¹cy. Wnio-
ski te zosta³y zaznaczone w czêœci anali-
tycznej strategii– wszystkie cele i dzia³a-
nia powinny zostaæ podporz¹dkowane 
przeciwdzia³aniu temu zjawisku. Cele 
strategiczne, jakie sobie wyznaczyliœmy 
maj¹ odwróciæ niepokoj¹cy trend.  Jednak 
wbrew potocznie utartym pogl¹dom sa-
morz¹dy nie maj¹ zbyt wielu mo¿liwoœci 
bezpoœredniego kreowania miejsc pracy. 
Samorz¹d mo¿e stwarzaæ warunki do 
rozwoju przedsiêbiorczoœci i z tego prawa 
staramy siê  korzystaæ. Chcemy pokazaæ,  
¿e  w  s¹siedztwie  obszarów  przyrod-
niczo cennych te¿ mo¿na inwestowaæ. W 
strategii rozwoju powiatu hajnowskiego 
oraz planie operacyjnym, wpisanym do 

kontraktu terytorialnego, przewidujemy 
tego rodzaju przedsiêwziêcia, maj¹ce po-
budziæ przedsiêbiorców. Jednym z nich 
jest tworz¹ca siê w³aœnie w Hajnówce i 
Narewce Podsuwalska Strefa Ekonomicz-
na. Zak³adamy tak¿e przygotowanie te-
renów pod inwestycje– uzbrojenie w nie-
zbêdn¹ infrastrukturê techniczn¹ a tak¿e 
inwestycje drogowe zwiêkszaj¹ szanse na 
zainteresowanie przedsiêbiorców naszym 
regionem. Myœlê jednak, ¿e nie powin-
niœmy zapominaæ o naszym lokalnym 
rynku, w³asnym kapitale przedsiêbior-
czym. Wa¿nym elementem jest dostêp 
do funduszy pomocowych u³atwiaj¹cych 
za³o¿enie w³asnej firmy lub wpieraj¹ce jej 
rozwój. Wsparcie dla biznesu oferuje m.in. 
PUP, Centrum Wdra¿ania Projektów przy 
BPN, rozpoczêliœmy równie¿ rozmowy w 
tym temacie z Podlask¹ Fundacj¹ Rozwo-
ju Regionalnego. 

GH: Starostwo Powiatowe reali-
zuje projekt „Poprawianie i rozwijanie 
infrastruktury zwi¹zanej z rozwojem i 
dostosowaniem rolnictwa i leœnictwa”. 
W ramach tego prowadzone s¹ prace 
scaleniowe w gminie Narewka. Co do tej 
pory uda³o siê wykonaæ? 

WP: Realizujemy taki projekt w 
gminie Narewka, we wsi Olchówka. W 
ramach scaleñ przeprowadzone bêdzie 
te¿ tzw. zagospodarowanie poscaleniowe 
czyli wykonanie infrastruktury drogowej. 
Przetarg na wykonanie zamówienia zosta³ 
ju¿ og³oszony. Do realizacji przygotowane 
zosta³y tak¿e projekty dotycz¹ce scaleñ 
we wsi Eliaszuki i Tarnopol. Wnioski w 
tej sprawie zosta³y ju¿ z³o¿one, czekamy 
na decyzje. 

GH: Z sukcesami pe³ni Pan funk-
cjê gospodarza powiatu cztery kadencje. 
Czy bêdzie Pan ponownie kandydowaæ 
na starostê?

WP: Nie planujê ubiegaæ siê o 
stanowisko starosty hajnowskiego, ale nie 
zamierzam rezygnowaæ z dzia³alnoœci na 
rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Chcê zabiegaæ 
o miejsce w sejmiku wojewódzkim. 

GH: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê 
dalszych sukcesów.               Rozmawia³a 

Katarzyna Niko³ajuk

W pierwsz¹ sobotê wrzeœnia 
06.09.2014 r. w Hajnówce (Kolejki Leœne) 
odby³ siê Puchar Nordic Walking Haj-
nówka 2014. Po raz kolejny fani aktyw-
nego wypoczynku odwiedzili nasze mia-
steczko, by w malowniczej scenerii 
Puszczy stan¹æ do walki o miejsce 
na podium i zmierzyæ siê z w³asn¹ 
wytrzyma³oœci¹ fizyczn¹. 

Impreza zorganizowana 
wspólnie przez Starostwo Powiato-
we, Nadleœnictwo Hajnówka oraz 
Polsk¹ Federacjê Nordic Walking 
cieszy³a siê du¿ym zainteresowa-
niem nie tylko wœród wytrawnych 
maszerów, ale równie¿ m³odzie¿y. 
Dopisa³a pogoda i frekwencja – na 
starcie w dniu zawodów stawi³o siê 
575 osób w 12 kategoriach wieko-
wych.  Ponadto, w zawodach udzia³ 
wziêli mali fani sportu – 20 dzieci w 
wieku 2-7 wziê³o udzia³ w Mini Nor-
dic Walking, pokonuj¹c trasê 400 m. 

Hajnówka na chwilê zmieni³a siê 
w mapê Polski - spotkaæ tu mo¿na by³o 
mi³oœników nordic walking z ka¿dego 
zak¹tka kraju. W malowniczej scenerii 

Puchar Polski Nordic Walking HAJNÓWKA 2014 w Krainie ¯ubra
Puszczy Bia³owieskiej uczestnicy zmie-
rzyli siê na dystansach: 5, 10 lub 21 km. 
Organizatorzy oraz partnerzy stanêli 
na wysokoœci zadania – ze wzglêdu na 
du¿¹ liczbê chêtnych biuro zawodów 

uruchomiono ju¿ w przeddzieñ oraz w 
dniu zawodów, na miejscu mo¿na by³o 
wypo¿yczyæ sprzêt, zapewniono posi³ek 
regeneracyjny, udostêpniono depozyt, 

punkt medyczny, gdzie mo¿na by³ do-
konaæ pomiaru ciœnienia oraz punkt in-
formacji turystycznej o regionie. Przed 
startem odby³a siê wspólna rozgrzewka. 
Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali 

Starosta Hajnowski W³odzimierz Pie-
troczuk, Nadleœniczy Nadleœnictwa 
Hajnówka Grzegorz Bielecki, Bur-
mistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak 
oraz Robert Brzeziñski z Polskiej 
Federacji Nordic Walking.

Na zwyciêzców czeka³y 
atrakcyjne nagrody oraz puchary. 
Nikt jednak nie by³ przegrany – na 
wszystkich uczestników, którzy 
ukoñczyli marsz czeka³y pami¹tko-
we medale oraz zastawy upomin-
kowe. Nagrody wrêczyli – Starosta 
Hajnowski W³odzimierz Pietroczuk, 
Wicestarosta Andrzej Skiepko, Bur-
mistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak 
oraz  Nadleœniczy Nadleœnictwa 
Hajnówka Grzegorz Bielecki. Na 

podium stanêli równie¿ najm³odsi zawod-
nicy startuj¹cy w kategorii Mini Nordic 
Walking. Ponadto, tu¿ po zakoñczeniu 
zawodów, odby³o siê losowanie nagród 

ufundowanych przez partnerów bizne-
sowych oraz organizatorów. Szczêœliwi 
posiadacze wylosowanych numerków 
otrzymali m.in. kosmetyki, koraliki, pi³ki 
siatkowe i pla¿owe oraz pami¹tkowe 
gad¿ety.  

Tu¿ po sportowych emocjach od-
by³o siê integracyjne ognisko. Chêtni sko-
rzystali równie¿ z bezp³atnego przejazdu 
kolejk¹ w¹skotorow¹ do Doliny rzeki Leœ-
nej – malowniczy puszczañski krajobraz 
wzbudzi³ powszechny zachwyt.  

Redakcja Gazety Hajnowskiej gra-
tuluje wszystkim zwyciêzcom oraz tym, 
którzy ukoñczyli marsz. Wspólnie spê-
dzony czas z pewnoœci¹ zostanie mile 
zapamiêtany przez uczestników. Do zoba-
czenia za rok!

Katarzyna Niko³ajuk
PUCHAR POLSKI NORDIC WAL-

KING HAJNÓWKA 2014 zosta³ zorgani-
zowany jest w ramach projektu „Platfor-
ma wspó³pracy na rzecz zrównowa¿one-
go rozwoju rejonu Puszczy Bia³owieskiej” 
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Hajnowskie biegi wyró¿niaj¹ siê 
wyj¹tkow¹ atmosfer¹, co niejednokrotnie 
zaznaczaj¹ zawodnicy. Po pokonaniu 
dobrze przygotowanej i ciekawej trasy na 
zawodników czeka³ zas³u¿ony imienny 
medal pami¹tkowy i posi³ek regeneruj¹-
cy. Dodatkowo ka¿dy uczestnik otrzyma³ 
w pakiecie startowym karnet na basen 
do hajnowskiego Parku Wodnego, gdzie 
móg³ odpocz¹æ i zrelaksowaæ siê po biegu.

Na zwyciêzców czeka³y pami¹tko-
we statuetki, natomiast w kategorii Open 
– puchary. 

Wielk¹ przyjemnoœæ, szczególnie 
najm³odszym biegaczom, sprawi³ towa-
rzysz¹cy 400- metrowy bieg za ¿ubrem. 
Wszystkie startuj¹ce dzieci otrzyma³y 
medale i upominki. 

Imprezê uatrakcyjni³y wystêpy 
artystyczne m³odzie¿y z Hajnowskiego 
Domu Kultury oraz kiermasz rêkodzie³a 
ludowego.

Tradycj¹ siê sta³o, i¿ hajnowska 
impreza biegowa koñczy siê integracyjn¹ 
zabaw¹ przy ognisku. Przy dŸwiêkach 
muzyki granej przez zespó³ „Metrum” 
mo¿na by³o skosztowaæ potraw kuchni 
regionalnej oraz pieczonego dzika. 

Wiêcej na www.hajnowka.pl
Emilia Rynkowska
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Ruszy³a kolejna inwestycja Politechniki Bia³ostockiej. 
Nowy obiekt powstanie na terenie Hajnówki. 

Obecna siedziba Zamiejscowego 
Wydzia³u Leœnego Politechniki Bia³ostoc-
kiej w Hajnówce mieœci siê przy ulicy J. 
Pi³sudskiego i 3 Maja. To w³aœnie tutaj 
powstanie Centrum Naukowo-Badaw-
cze. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi 
29817977,45 z³. Poziom dofinansowania z 
Europejskiego Funduszy Rozwoju Regio-
nalnego – 26836179,70 z³.

Aby powsta³ nowoczesny kom-
pleks konieczne by³o wyburzenie bu-
dynku, w którym do tej pory mieœci³a 
siê sala gimnastyczna, wybudowana w 
latach szeœædziesi¹tych XX w., jako dobu-
dówka do szko³y podstawowej nr 5. Ze 

wzglêdów technicznych i ekonomicznych 
modernizacja budynku by³a bezzasadna.

Za³o¿eniem inwestora jest budowa 
zaplecza badawczego do prowadzenia 
ci¹g³ych badañ naukowych na terenie Za-
miejscowego Wydzia³u Leœnego Politech-
niki Bia³ostockiej w Hajnówce. W ramach 
projektu planowane jest stworzenie od 
podstaw czterech pracowni badawczych 
– s³u¿¹cych prowadzeniu badañ nauko-
wych przez pracowników Politechniki 
Bia³ostockiej: 

1. Laboratorium fotodetekcji i kompu-
terowej analizy obrazu

2. Laboratorium entomologii
3. Laboratorium ubocznych produktów 

leœnych
4. Laboratorium monitoringu œrodowi-

ska leœnego
5. Laboratorium genetyczne œrodowi-

ska leœnego
Wszystkie laboratoria mieœciæ siê 

bêd¹ w nowym budynku o powierzchni 
1060 m2, który zostanie dostosowany do 
norm budownictwa pasywnego i zero 
energetycznego. Jako alternatywne Ÿród³a 
energii wykorzystane zostan¹ kolektory 
s³oneczne, ogniwa fotowoltaiczne oraz 
pompy ciep³a z parownikiem gruntowym. 

Wewn¹trz budynku funkcjonowaæ bêdzie 
system wentylacji z rekuperatorem i odzy-
skiem ciep³a, nowoczesne urz¹dzenia do 
przetwarzania w okresie letnim ciep³a z 
kolektorów s³onecznych na wodê lodow¹ 
potrzebn¹ do wykorzystania w instala-
cjach ch³odzenia oraz klimatyzacji zapew-
niaj¹cych komfort pracy i u¿ytkowania 
budynku. Wykorzystanie powy¿szych 
urz¹dzeñ umo¿liwi stworzenie systemu 
ca³kowicie bilansuj¹cego potrzeby energe-
tyczne budynku. 

Budynek wyposa¿ony zostanie 
w termoizolacjê oraz specjaln¹ stolarkê 

Pokonanie trasy z Hajnówki do Bud by³o swego rodzaju uczeniem pamiêci tragicz-
nych wydarzeñ wybuchu II Wojny Œwiatowej i œmierci plutonowego Boles³awa Bierwia-
czonka, który zgin¹³ w obronie Hajnówki 17 wrzeœnia 1939 roku.  Jak powiedzia³a podczas 
otwarcia rajdu Alla Gryc – Trasa prowadzi leœnym szlakiem, tryb¹, któr¹ byæ mo¿e szli 
polscy ¿o³nierze nios¹c na noszach umieraj¹cego towarzysza broni, kaprala Bierwiaczon-
ka.

Czwarty Rajd Rowerowy plutonowego Boles³awa Bierwiaczonka odby³ siê  14 
wrzeœnia 2014 roku. Tradycj¹ siê sta³o, i¿ na czele rajdu jecha³ Jerzy Sirak – Burmistrz Mia-
sta Hajnówka oraz przewodnik – Janusz Antipow. Radê Miasta Hajnówka reprezentowa³a 
Halina £ojewska i Pan Janusz Puch z wielopokoleniow¹ rodzin¹. Nastêpnie w kolumnie 
jechali miêdzy innymi uczniowie Zespo³u Szkó³ Nr 3 pod opiek¹ Aliny Nesteruk, Teresy 
Piskorskiej, Walentyny Biryckiej, Katarzyny Filinowicz i Ewy Jakubczyk. W tym roku nie 
zawiedli równie¿ podopieczni Powiatowego Oœrodka Wsparcia oraz studenci Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Wielk¹ radoœæ sprawi³ widok ca³ych rodzin, dzieci, rodziców, 
a nawet dziadków, którzy z uœmiechami na twarzach dotarli do celu. Tegoroczny rajd 
zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹  Maciej Bilecki, kolarz torowy, br¹zowy medalista mistrzostw 
Europy 2011, wicemistrz Polski w sprincie dru¿ynowym 2011, zdobywca V miejsca na 
mistrzostwach œwiata 2009, mistrz Polski w sprincie indywidualnym 2008, najm³odszy 

Z ka¿dym rokiem Rowerowy Rajd Bierwiaczonka zdobywa coraz to wiêcej zwolenników. 
W tym roku przez Puszczê Bia³owiesk¹ jecha³o ok. 300 rowerzystów.

reprezentant Polski na olimpiadzie w Pekinie w kolarstwie torowym, wielokrotny meda-
lista mistrzostw Europy do lat 23 w sprincie dru¿ynowym 2007, 2008, 2009, wicemistrz w 
sprincie dru¿ynowym 2007 i od niedawna mieszkaniec Hajnówki. 

W nieca³¹ godzinê wszyscy dotarli do celu. Przy pomniku Bierwiaczonka przy-
pomniano ¿yciorys plutonowego Boles³awa Bierwiaczonka, z³o¿ono kwiaty i zapalono 
znicze. 

Zakoñczenie rajdu odby³o siê w zajeŸdzie u pana Jerzego Kuczko, hajnowianina i 
mistrza kolarstwa. Tam wszyscy posilili siê bigosem i kie³baskami. Najm³odsi zjedli s³od-
kie bu³eczki. 

Burmistrz Miasta Hajnówka uhonorowa³ pami¹tkowymi dyplomami i upomin-
kami honorowych goœci, wolontariuszy, najm³odszych i najstarszych uczestników rajdu. 
Warto podkreœliæ, i¿ najm³odszy uczestnik to zaledwie dwulatek, a najstarszy  mia³ 86 lat. 

Rajd sprawi³ wiele radoœci i dzieciom i doros³ym. Ju¿ dziœ wiadomo, ¿e wezm¹ oni 
udzia³ równie¿ w nastêpnych edycjach. Swój przyjzad zapowiedzieli równie¿ Kamil Py-
zik i Piotr Kopacz, którzy na rajd trafili przypadkiem, zwiedzaj¹c Podlasie i jak wspólnie 
przyznali - Hajnówka to bardzo przyjazne miasto, a jej mieszkañcy z³amali stereotypy o 
Podlasiu. 

Emilia Rynkowska

okienn¹ warunkuj¹cej minimalizacjê 
strat cieplnych i charakterystyczn¹ dla 
budownictwa pasywnego. Dotyczy to 
równie¿ ukszta³towania bry³y budynku 
oraz umieszczenia powierzchni prze-
szklonych. Ponadto architektura budynku 
bêdzie spójna z nowoczesn¹ bry³¹ Parku 
Wodnego. 

Wiêcej na www.hajnowka.pl
Emilia Rynkowska

Bieg prze³ajowy „Po zdrowie do 
puszczy” zwabi³ 153 zawodników, tym 25 
hajnowian i 36 kobiety. Na zawody stawili 
siê biegacze z ró¿nych stron Polski – War-
szawy, Bia³egostoku, Siedlec, Suchowli, 
Olecka, £ap, Che³ma, Be³chatowa. W tym 
roku goœciliœmy tak¿e zawodników z Pru-
¿an (Bia³oruœ). 

Imprezê otworzyli Starosta Haj-
nowski W³odzimierz Pietroczuk, Bur-
mistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, 
Zastêpca Nadleœniczego Nadleœnictwa 
Hajnówka Andrzej Antczak, Dyrek-
tor Parku Wodnego 
Miros³aw Chilimoniuk 
oraz Dyrektor Oœrod-
ka Sportu i Rekreacji 
w Hajnówce Miros³aw 
Awksentiuk.  Panowie 
podziêkowali wszyst-
kim za chêæ uczestnic-
twa w sportowej impre-
zie, ¿yczyli wspania³ych 
wyników i zaprosili do 
naszego miasta równie¿ 
w przysz³ym roku.

V Hajnowska Dwunastka



wychowanków pozostaj¹ równie¿ doskonale wyposa¿one pracownie tematyczne. W 
ramach projektu nawi¹zano wspó³pracê z placówk¹ na Bia³orusi – podopieczni obu 
oœrodków wziêli udzia³ w wymianie miêdzyszkolnej. Zacieœnieniu wspó³pracy sprzyja³o 
tak¿e stworzenie internetowej platformy wymiany doœwiadczeñ. Projekt „Modernizacja 
infrastruktury dydaktycznej dla wspó³pracy polsko – bia³oruskiej na rzecz osób niepe³-
nosprawnych” zakoñczy³ siê w czêœci merytorycznej, obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z 
rozliczeniem przedsiêwziêcia. Starosta Hajnowski W³odzimierz Pietroczuk w trakcie 
konferencji wyrazi³ nadziejê, ¿e wspó³praca z bia³oruskimi partnerami bêdzie rozwijaæ 
siê równie owocnie w ramach Programu Wspó³pracy Transgranicznej Polska – Bia³oruœ 
– Ukraina w nowej perspektywie finansowej obejmuj¹cej lata 2014 – 2020.

Samorz¹d powiatowy realizuje zadania z zakresu pomocy spo³ecznej poprzez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, bêd¹ce jednostk¹ koordynuj¹c¹ dzia³ania w tym 
obszarze. Obok PCPR funkcjonuj¹ równie¿ placówki powiatowe, których celem jest po-
moc osobom potrzebuj¹cym. S¹ to: Dom Pomocy Spo³ecznej „Rokitnik” w Bia³owie¿y, 
Dom Dziecka w Bia³owie¿y oraz Powiatowy Oœrodek Wsparcia w Hajnówce. Ze œrod-
ków samorz¹du powiatowego finansowana jest tak¿e dzia³alnoœæ Warsztatów Terapii 
Zajêciowych w Hajnówce. Wszystkie te instytucje tylko w 2013r. pomog³y ³¹cznie 3634 
osobom. Oznacza to miliony z³otych, wype³nianie setek dokumentów, czasoch³onne 
procedury administracyjne, du¿e zaanga¿owanie pracowników, a wszystko po to, by 
wesprzeæ osoby potrzebuj¹ce. Ka¿da z wy¿ej wymienionych instytucji zajmuje siê po-
moc¹ okreœlonej grupie spo³ecznej, przy czym s¹ to czêsto zajêcia innowacyjne, k³ad¹ce 
nacisk na wsparcie procesu rozwoju osoby potrzebuj¹cej. 

Pomoc osobom niepe³nosprawnym
Jednostk¹ koordynuj¹c¹ realizacjê zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej jest Po-

wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce. Do zadañ PCPR nale¿y wparcie osób 
niepe³nosprawnych, polityka prorodzinna (m.in. szkolenie i wspieranie rodzin zastêp-
czych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób pe³noletnich z placówek opiekuñczo– 
wychowawczych oraz przygotowanie dokumentacji do umieszczenia osób w tych¿e 
placówkach) a tak¿e wydawanie „potwierdzeñ” o niepe³nosprawnoœci, bowiem przy 
Centrum funkcjonuje Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. W 
ka¿dym obszarze dzia³ania niezbêdne jest znacz¹ce zaanga¿owanie PCPR. W celu spój-
noœci dzia³añ na rzecz wsparcia osób niepe³nosprawnych Rada Powiatu Hajnowskiego 
uchwali³a „Program dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych w powiecie hajnowskim 
na lata 2008 – 2015”. Wiêkszoœæ z postawionych celów zosta³a zrealizowana, dziêki sku-
tecznemu wykorzystaniu œrodków z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych – g³ównego instrumentu samorz¹du powiatowego w pomocy osobom 
niepe³nosprawnym. W ramach wykorzystania funduszy PFRON tylko w latach 2013 i 
2014 wsparcie otrzyma³o 650 osób. Œrodki te wykorzystano m.in. na dofinansowanie za-
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kupu sprzêtu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, œrodków pomocniczych, 
na dofinansowanie imprez sportowych i kulturalnych, s³owem– podjêto przedsiêwziêcia 
u³atwiaj¹ce niepe³nosprawnemu funkcjonowanie w ¿yciu codziennym. By zwiêkszyæ 
pulê pozyskiwanych funduszy od 2013r. powiat hajnowski realizuje pilota¿owy pro-
gram „Aktywny Samorz¹d”, którym ma za zadanie wyeliminowanie lub zmniejszenie 
barier ograniczaj¹cych uczestnictwo osób posiadaj¹cych znaczny lub umiarkowany sto-
pieñ niepe³nosprawnoœci w ¿yciu spo³ecznym, zawodowym i w dostêpie do edukacji. 
Celem Programu jest przygotowanie osób z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej 
do pe³nienia ró¿nych ról spo³ecznych poprzez umo¿liwienie im w³¹czenia siê do two-
rz¹cego siê spo³eczeñstwa informacyjnego, do aktywizacji spo³ecznej, zawodowej lub 
wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidacjê lub ograniczenie barier w po-
ruszaniu siê oraz barier transportowych, poprawê szans na rywalizacjê o zatrudnienie 
na otwartym rynku pracy poprzez podwy¿szanie kwalifikacji.

Dziêki wdro¿eniu programu osoby niepe³nosprawne otrzyma³y wsparcie w 
postaci zakupionego sprzêtu umo¿liwiaj¹cego przemieszczanie siê (protezy, wózki in-
walidzkie) oraz sprzêt elektroniczny, ponadto pomoc otrzymali (i otrzymuj¹ nadal, bo 
program jest kontynuowany) niepe³nosprawni m³odzi ludzie, którzy zdecydowali siê na 
naukê na studiach. 

Inne oœrodki wsparcia 
W celu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom niepe³no-

sprawnym intelektualnie w powiecie funkcjonuj¹ Powiatowy Oœrodek Wsparcia oraz 
Warsztat Terapii Zajêciowej, które wspieraj¹ w procesie usamodzielnienia siê. W trakcie 
zajêæ uczestnicy ucz¹ siê bowiem funkcjonowania w ¿yciu codziennym (prowadzone 
s¹ m.in. zajêcia z zakresu higieny, gospodarowania pieniêdzmi oraz za³atwienia spra-
wy urzêdowej, realizowane s¹ treningi kulinarne czy umiejêtnoœci spêdzania wolnego 
czasu) a tak¿e rozwijaj¹ swoje mo¿liwoœci manualne poprzez warsztaty haftu, zajêcia 
w pracowni plastycznej itp. – zachwycaj¹ce efekty pracy zarówno wychowanków WTZ 
jak i POW mo¿na podziwiaæ na wystawach organizowanych we wspó³pracy z pla-
cówkami kulturowymi. Szeroki przekrój zajêæ skierowanych do uczestników, fachowa 
opieka, któr¹ zapewniaj¹ obie jednostki daje nadziejê na rzeczywiste usamodzielnienie 
siê wychowanków. Dziêki wsparciu Starostwa Powiatowego placówki ci¹gle siê rozwi-
jaj¹, staj¹c siê miejscem bardziej przyjaznym uczestnikom, niemal ich drugim domem. 
Przyk³adowym dzia³aniem jest wsparcie Powiatowego Oœrodka Wsparcia- w budyn-
ku Oœrodka zamontowano windê dla niepe³nosprawnych, przeprowadzono remont 
pracowni plastycznej, zakupiono sprzêty elektroniczne oraz doposa¿ono pracowniê 
plastyczn¹ i kulturalno – oœwiatow¹. Cieszy fakt, ¿e mimo napotykanych trudnoœci sa-
morz¹d dba o stworzenie warunków do rozwoju osobom potrzebuj¹cym. 

Katarzyna Niko³ajuk

29 listopada 2014 roku planowane jest otwarcie nowej galerii handlowej w na-
szym mieœcie - „Galerii Hajnówka”.

Na 1,5-hektarowej dzia³ce wybudowano jednokondygnacyjny obiekt w formule 
po³¹czenia parku handlowego i galerii handlowej. Przewidziano tak¿e parking na 130 
samochodów. Budynek zosta³ zaprojektowany przez Piotra Minkowskiego z Biura pro-
jektowego Minkowscy Architekci. Fundusze wy³o¿y³ prywatny inwestor Let Sp. z o. o. 
Sp. komandytowa. 

Na powierzchni ok. 4 000 m2 pojawi¹ siê takie firmy jak: Media Expert, JYSK, 
Martes Sport, Rossmann, CCC, Pepco, KIK, Kolporter, Q&Q, przedstawiciel Play oraz 
bankomat Euronet. Wynajête jest ju¿ 90% powierzchni budynku. Galeria oferuje jeszcze 
dwa lokale do wynajêcia po 200 m2, jeden 100 m2 i ok. 20 m2. Ka¿dy sklep posiada od-
dzieln¹ toaletê dla personelu oraz wyjœcie ewakuacyjne. Projektant galerii przewidzia³ 
miejsce na punkty sprzeda¿y w postaci tzw. wysp sprzeda¿owych. Byæ mo¿e pojawi siê 
tak¿e ma³a gastronomia, gdy¿ obiekt jest przystosowany do prowadzenia takiej formy 
dzia³alnoœci.

W galerii bêd¹ toalety dostêpne dla wszystkich klientów oraz dla osób niepe³no-
sprawnych.

Planowany jest tak¿e bezp³atny dostêp klientów do sieci internetowej Wi-Fi.
Otwarcie „Galerii Hajnówka” to dobra wiadomoœæ dla osób bezrobotnych, przed 

którymi pojawiaj¹ sie nowe mo¿liwoœci. Inwestor przekaza³ do Powiatowego Urzêdu 
Pracy w Hajnówce listê firm, które rozpoczn¹ dzia³alnoœæ w galerii celem podjêcia 
wspó³pracy w naborze pracowników.

Galeria bêdzie czynna siedem dni w tygodniu, od poniedzia³ku do soboty w 
godz. 10.00-20.00 oraz w niedzielê w godz. 10.00-18.00.        Autor: Dorota Nesteruk

fot. Katarzyna Poszwiñska

Wkrótce otwarcie GALERII HAJNÓWKA

Dru¿ynowe Mistrzo-
stwa Polski Seniorów w Judo 
odby³y siê 5 paŸdziernika 2014r. 
w Katowicach. Wicemistrzem 
Polski zosta³a dru¿yna AWF 
Warszawa, w której czo³owym 
zawodnikiem jest mieszka-
niec Hajnówki, by³y zawodnik 
HKS„¯ubr”  - Jakub Ostapczuk, 
syn trenera Jakuba Ostapczuka.

Trener Jakub Ostapczuk
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Ka¿dy klient wchodz¹c do sklepu oczekuje uprzejmoœci, kultury i ciep³a ze strony sprze-
dawcy. Niestety w wielu sklepach tego nie doœwiadczamy. Kobiety, bo wiêkszoœæ sprzedawców 
jest p³ci piêknej, s¹ niestety gburowate i opryskliwe. Co siê dzieje? Gdzie szacunek i rozmowa z 
klientem? Gdzie kultura? Najczêœciej chodzimy do sklepów spo¿ywczych, a tam... o zgrozo... od 
drzwi wzrok zabójcy - jeœæ siê odechciewa.

S¹ jednak miejsca, w które z wielk¹ przyjemnoœci¹ chodzi siê po œwie¿¹ bu³eczkê, czy 
kilka plasterków wêdliny. Obs³uga z uœmiechem je podaje nie denerwuj¹c siê, ¿e zarobi zaledwie 
kilka z³otych. Do takich wyj¹tkowych sprzedawców nale¿y pani Katarzyna Firs, która pracuje 
w sklepie miêsnym w centrum Hajnówki. Niewiarygodnie mi³a, uprzejma i kulturalna osóbka. 
Jestem zdziwiony takim podejœciem do klienta, a szczególnie do osób starszych - anio³. Chodzê 
tam po pieczywo i zawsze obserwujê jej niespotykane ciep³o i cierpliwoœæ. Sprzedawca z praw-
dziwego zdarzenia. Dlaczego takich ludzi nie ma wiêcej? Cieszy mnie fakt, i¿ jest chodŸ jedna 
na setki sprzedawczyñ z takim cieplutkim sercem i szacunkiem do ludzi. 

Zdecydowa³em siê, na wyró¿nienie pani Kasi, maj¹c cich¹ nadziejê, ¿e jej kole¿anki po 
fachu zmieni¹ swoje nastawienie do klientów -  bêd¹ milsze i grzeczniejsze.

 
Kazimierz (nazwisko do wiadomoœci redakcji)

S³ów kilka o obs³udze w sklepach

Jakub Ostapczuk 
czo³owym zawodnikiem 

Wicemistrzów Polski 
w Judo
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