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Po raz dwunasty Park Miej-
ski w Hajnówce gościł wystawców 
z regionu, Polski oraz z zagranicy 
(Białoruś, Litwa, Ukraina), prezen-
tujących różne oblicza dziedzictwa 
kulturowego. Jarmark Żubra to 
spacer po duchową i witalną ener-
gię, na którym każdy ma okazję 
doświadczyć smaku regionalnych 
potraw, duchowości kultury, folklo-
ru w postaci rękodzieła ludowego, 
sztuki oraz muzyki ludowej. Pod-
czas tegorocznej edycji atrakcji było 
moc. 

Nie sposób opisać wszystkich 
wystawców z osobna, lecz warto 
podkreślić, iż każdy z nich wniósł 
cząstkę lokalnego bogactwa. Jar-
mark Żubra 2018 tworzyło ponad 
120 podmiotów. Prócz tradycyjnych 
stoisk, które oferowały regionalne 
produkty, uczestnicy przedsięwzię-
cia mieli możliwość wypróbowania 
swoich artystycznych, rzemieślni-
czych zdolności na pokazach rze-
miosła (haftu, wyplatania ze sło-
my, kowalstwa), strefie twórczej 
Kluby Plastyka „START” czy Pleneru 
Tkackiego Pracowni Gobelinu HDK. 
Produkty lokalne są wizytówką 
kultury danego miejsca, będącymi 

XII Jarmark Żubra 2018 – podsumowania czas
istotnym elementem w budowa-
niu wizerunku miasta, jego marki. 
Stanowią potencjał, w który warto 
inwestować, aby móc zachować 
tradycyjnego ducha. Działa on jak 
magnes przyciągający szerokie 
grono odbiorców – turystów, inwe-
storów, nowych mieszkańców. Tak 
też jest w przypadku Hajnówki – to 
kierunek założeń oraz działań za-
wartych w Strategii Marki Miasta 
Hajnówka. A Jarmark Żubra należy 

do flagowych wydarzeń w hajnow-
skim kalendarzu imprez. 

Stałym punktem Jarmarku 

była Strefa Hajnowskiego Marcin-
ka, w której prym wiodła Pani Jo-
anna Bińczycka z Pracowni Tortów 
Cukrowe Fantazje. Jak co roku cie-
szyła się dużym zainteresowaniem 
młodszego, jak i starszego pokole-
nia. Przygotowywanie placków, ich 
dekoracja wywoływała uśmiech na 
twarzach uczestników warsztatów. 
Lokalny specjał posmakować moż-
na było na stoisku Piekarni EMMA 
Borowik z Hajnówki, ulokowanej 

pod namiotem strefy. Dziękujemy 
Panu Andrzejowi Borowik oraz Pani 
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POD PATRONATEM „WIEŚCI”

XXIX Festiwal Muzyki Młodej Białorusi 
BASowiszcza 2018

Dzień Nurca

Powierzchownym obserwa-
torom fenomenu jakim przez lata 
były BASowiszcza, może wydawać 
się, że powoli odchodzi on w prze-
szłość. Takie pozorne wnioski może 

potwierdzać z roku na rok coraz 
mniejsza frekwencja, Takim obser-
watorom wydaje się, że coraz więk-
szy dostęp do multimediów, w któ-
rych promowana jest miałka, kon-

sumpcyjna popkultura spowoduje,że 
ludziom  nie zechce się fatygować, 
by po raz  kolejny odwiedzić uroczy-
sko Boryk. To tylko złudzenie, jakieś 
przekłamanie, przekazywane nie 

wiadomo przez kogo 
i po co.  Gdy na scenie 
pojawiają się gwiazdy, 
pod sceną, słuchaczy 
rozpala ogień pozy-
tywnych emocji. W tym 
roku było podobnie,  
festiwal rozpoczął 
konkurs młodych kapel, 
w którym uczestniczy-

ły zespoły: Eryk i Ja,  Kolir , МЦ2 
MorkvoЦвет oraz  Snop Snoŭ, to ci 
ostatni prezentujący muzykę z po-
granicza rocka i elektroniki okazali 
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Wakacje. Dla jednych czas 
odpoczynku, dla innych wzmożonej 
pracy.  Należą do nich pracownicy 
Gminnych Ośrodków Kultury. W tym 
czasie w  wielu gminach organizo-
wane są m.in. dni miejscowości. Nie 
inaczej jest w gminie Nurzec Stacja. 

W ostatnią sobotę lipca pracowni-
cy Gminnego Ośrodka Upowszech-
niania Kultury pod kierownictwem 
Ireny Janoszuk przygotowali im-
prezę, która od czternastu lat nosi 
nazwę „Dzień Nurca”.  Zaczęło się 
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Wszyscy w swoim życiu do-
konujemy mnóstwa zakupów, ko-
rzystamy z różnorodnych usług. 
Wszyscy zatem stajemy się kon-
sumentami nabywając rzeczy lub 
zamawiając różnego rodzaju usługi 
W związku z tym warto wiedzieć, 
jakie przysługują nam uprawnienia 
w sytuacjach, kiedy okaże się, że 
nabyty przez nas towar jest niepeł-
nowartościowy albo utracił swoje 
właściwości? 

Jeżeli towar konsumpcyjny 
jest niezgodny z umową, albo nie 
posiada właściwości, jakie powinien 
posiadać zgodnie z przeznaczeniem, 
kupujący może żądać od sprze-
dawcy doprowadzenia go do stanu 
zgodnego z umową poprzez napra-
wę lub wymianę na nowy. Jeżeli 
jest to jednak niemożliwe, a wady 
są istotne, kupujący ma prawo 
domagać się obniżenia ceny albo 
odstąpić od umowy, czyli otrzymać 
zwrot gotówki za zwrotem towaru 

Ochrona praw konsumenta w powiecie bielskim
sprzedawcy (rękojmia). Ochrona rę-
kojmiana produktów nowych trwa 2 
lata, a w przypadku rzeczy używa-
nych może zostać ograniczona do 1 
roku. Również produkty sprzedawa-
ne w ramach promocji, czy po obni-
żonej cenie podlegają powyższym 
zasadom. 

Niezależnie od rękojmi na 
zakupiony produkt bądź wyko-
naną usługę może być udzielona 
gwarancja. Gwarancja jest umo-
wą, która w sposób dość swobod-
ny kształtuje prawa konsumenta, 
a w praktyce podmiot udzielający 
gwarancji (może to być sprzedaw-
ca, producent, importer itd.) posiada 
opracowane jej warunki na piśmie 
i konsument nie ma możliwości ich 
kształtowania. Reklamując produkt 
konsument decyduje, czy korzystać 
w rękojmi, czy gwarancji, wiedzieć 
jednak należy, że rękojmia zapew-
nia konsumentowi z reguły ochronę 
bardziej skuteczną. 

Z dniem 24 grudnia 2014 r. 
weszła w życie ustawa o prawach 
konsumenta. Art. 27 ustawy stwier-

dza, iż konsument, który zawarł 
umowę poza lokalem przedsię-
biorstwa (w trakcie prezentacji), 
może od niej odstąpić bez poda-

wania przyczyn, składając sto-
sowne oświadczenie na piśmie 
w terminie 14 dni od zawarcia 
umowy. Jeśli przy zawieraniu 
umowy zakupu/usługi dojdzie jed-
nocześnie do zawarcia umowy 
o kredyt konsumencki, to odstą-
pienie we wskazanym terminie 
i formie od umowy zakupu bądź 
usługi skutkuje także odstąpie-
niem od umowy o kredyt. Podobnie 
w terminie 14 dni można odstąpić 
od umowy zawartej na odległość 
(przez internet), przy czym w tym 
przypadku termin 14-dniowy bie-
gnie od dnia otrzymania zamówio-
nego produktu. 

Niejednokrotnie w punktach 
sprzedaży (najczęściej w pobliżu 
kasy) widnieją kartki z napisem: 
„Po odejściu od kasy reklamacji nie 
uznajemy”. Te kartki i zamieszczo-
ne na nich napisy są nieskuteczne. 
Sprzedawca ma obowiązek przyjąć 
reklamowany towar oraz wypisać 

i wydać konsumentowi dokument 
o nazwie „ZGŁOSZENIE REKLAMA-
CYJNE”. Należy dopilnować, aby 
dokument ten był dokładnie przez 
sprzedawcę wypełniony, opatrzony 
stosownymi pieczęciami i  pod-
pisany, albowiem wszelkie braki 
formalne mogą być później wy-
korzystywane przez nierzetelnych 
sprzedawców bądź usługodawców 
dla odrzucenia naszych roszczeń.

Jaka jest dodatkowa rada na 
niesolidnego sprzedawcę, który nie 
uznaje, a nawet odmawia przyjęcia 
reklamacji, pomimo często oczywi-
stych racji konsumenta?

W siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Bielsku Podlaskim 
przy ul. Mickiewicza 46, pok. 308 
(III piętro) funkcjonuje Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów, którego 
zadaniem jest udzielanie pomocy 
konsumentom zamieszkującym na 
terenie powiatu bielskiego. Z regu-

Fot. Ryszard Baranowski - 
powiatowy rzecznik konsumentów 

w Bielsku Podlaskim

Wyjątkowo uroczysty charak-
ter miały tegoroczne powiatowe ob-
chody 98. rocznicy „Cudu nad Wisłą” 
i Święta Wojska Polskiego w dniu 
15 sierpnia. Przebiegające w ramach 
setnej rocznicy odzyskania niepod-
ległości Polski, uświetnione zostały 
przez udział znamienitych gości oraz 
inne doniosłe wydarzenia. Ponadto 
w tym dniu przypada obchodzone 
w kościele katolickim Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny, w tradycji 
ludowej zwane świętem „Matki Bo-
skiej Zielnej”.

Uroczystości rozpoczęło nabo-
żeństwo w intencji Ojczyzny i żołnie-
rzy Wojska Polskiego w cerkwi św. 
Archanioła Michała w Bielsku Pod-
laskim. Następnie przewodniczący 
Powiatowego Zespołu ds. Obchodów 
Świąt Państwowych i Rocznic Patrio-

Obchody 98. rocznicy „Cudu nad Wisłą”
tycznych Ryszard Anusiewicz oraz 
przedstawiciele służb mundurowych 
złożyli na bielskim cmentarzu para-
fialnym kwiaty na mogile żołnierzy 
IV Uderzeniowego Batalionu Ka-
drowego Armii Krajowej poległych 
w potyczce pod Pawłami w 1943 r. 

Dalszy przebieg uroczystości 
miał miejsce w Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego. Tu właśnie okolicz-
nościowe przemówienie wygłosił 
komendant Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Bielsku Podlaskim 
ppłk Marek Figzał. Zgodnie z de-

cyzją Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy wręczył on 
patent oficerski pierwszego stopnia 
ks. kanonikowi Marianowi Wyszkow-
skiemu, który w latach 1968-1970 
jako alumn Wyższego Seminarium 
Duchownego w Drohiczynie został 

powołany do służby wojskowej 
w specjalnej jednostce dla kleryków 
w Bartoszycach. Gratulacje księdzu 

podporucznikowi złożył reprezentu-
jący starostę bielskiego wicestarosta 
Piotr Bożko, a także proboszcz pa-
rafii Miłosierdzia Bożego ks. 
kanonik dr Dariusz Kujawa, 
ks. komandor Witold Kosiń-
ski, wiceminister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senator RP Ta-
deusz Romańczuk, marszałek 
województwa podlaskiego 
Jerzy Leszczyński oraz wi-
ceburmistrz miasta Bielsk 
Podlaski Bożena Zwolińska. 
Awansowany na stopień 
podporucznika ks. Marian 
Wyszkowski ze wzrusze-
niem dziękował za życzenia 

i gratulacje zarówno uczestnikom 
uroczystości, jak i wspierającym go 
przyjaciołom.

Po takim wstępie rozpoczęła 
się msza św. w intencji Ojczyzny 
i żołnierzy Wojska Polskiego, konce-

lebrowana przez ks. Dariusza Kuja-
wę, ks. prałata dr Ludwika Olszew-
skiego oraz ks. kanonika ppor. Maria-
na Wyszkowskiego. W wygłoszonej 
homilii ks. Dariusz Kujawa wskazał 
na istotny związek pomiędzy wy-
darzeniami z wojny polsko-bolsze-
wickiej z dnia 15 sierpnia 1920 r., 
które dziś nazywamy „Cudem nad 
Wisłą”, a świętem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. Przypo-
mniał, iż w owym czasie cały naród 
czynił dwie rzeczy: kto mógł, zacią-
gał się do wojska, by bronić Ojczyzny 
przed bolszewicką nawałą, a pozo-
stali wypełniali kościoły, modląc się 
o ratunek dla Polski. 

Po zakończeniu mszy św. 
uczestnicy uroczystości udali się pod 
Pomnik Katyńsko-Smoleński, gdzie 
złożono wieńce i wiązanki oddając 
hołd żołnierzom Wojska Polskie-
go poległym w obronie Ojczyzny. 
W uroczystym pochodzie przeszli 

na cmentarz wojenny, 
gdzie złożono kwiaty pod 
pomnikiem Pamięci Na-
rodowej. Ponadto przed-
stawiciele wojska, policji, 
straży pożarnej, straży 
granicznej i służb leśnych 
złożyli wiązanki na mogi-
le żołnierzy Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej „Na-
rew”, poległych na biel-
skiej ziemi we wrześniu 
1939 r.

pd 

Wręczenie patentu oficerskiego 
ks. kanonikowi Marianowi Wyszkowskiemu

Złożenie wiązanek pod pomnikiem Katyńsko-Smoleńskim: 
marszałek Jerzy Leszczyński, Wicestarosta Piotr Bożko, 

sekretarz powiatu Ryszard Anusiewicz

Złożenie wieńca pod pomnikiem Pamięci Narodowej: 
Wicestarosta Piotr Bożko 

i sekretarz powiatu Ryszard Anusiewicz
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Dwie jednostki organizacyjne 
powiatu od września br. będą mia-
ły nowych dyrektorów. Na emery-
turę przechodzi dyrektor Zespołu 
Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II 
w Bielsku Podlaskim Jolanta Boć-
kowska oraz dyrektor Domu Po-
mocy Społecznej im. Jana Pawła II 
w Brańsku Walentyna Tokajuk.

Zarząd powiatu powołał no-
wych kierowników ww. jednostek. Na 
stanowisko dyrektora DPS w Brań-

Zmiany personalne w jednostkach 
organizacyjnych powiatu

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5, stanowiące-
go własność Powiatu Bielskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Szkolnej 12A                
w Bielsku Podlaskim, obręb 3, o powierzchni użytkowej 59,60 m2 wraz z pomieszczeniem przyna-
leżnym piwnicą o powierzchni 7,20 m2, pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 
12,40 m2 i związanego z tym udziału wynoszącego 7920/56946 w częściach wspólnych budynku 
i nieruchomości o numerze geodezyjnym 2213/8 o powierzchni 0,0929 ha (KW BI1P/00079307/8).
1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. o godzinie 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego 

w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17 (I piętro), pokój Nr 107.
2. Cena wywoławcza wynosi: 133 000,00  złotych brutto.
  Sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a  

i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 
z późn. zm.).

3. Wysokość wadium wynosi: 13 000,00 złotych.
4. Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4  i opublikowane na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i In-
westycji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17, pokój nr 107 lub 108, tel. (85) 833 
10 93 lub (85) 833 10 94.

                                                                                                                      w/z Starosty
                                                                                                                      mgr Piotr Bożko
                                                                                                                     WICESTAROSTA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

Niemiecka młodzież w Starostwie Powiatowym

Starostwo Powiatowe w Biel-
sku Podlaskim 13 lipca br. odwie-
dziła grupa niemieckiej młodzieży 
z Magdeburga wraz z opiekunami 
(w tym dwóch pastorów), reprezen-
tująca Kościół Ewangelicki Niemiec 
Środkowych. Towarzyszyło jej 13 

przedstawicieli parafii prawosław-
nej Zmartwychwstania Pańskiego 
w Bielsku Podlaskim z probosz-
czem ks. Andrzejem Mińko i ks. Ru-
stamem Belovem.

Wizyta jest efektem wymia-
ny młodzieży między parafiami 

sku została zatrudniona Anna Klinic-
ka – dotychczasowy kierownik działu 
terapeutyczno-opiekuńczego, pracu-
jąca w placówce od 35 lat. 

W wyniku przeprowadzonego 
konkursu na dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych wyłoniono kandydata 
na to stanowisko, którym została 
dotychczasowa wicedyrektor Kata-
rzyna Pacewicz. Zarząd powierzył jej 
funkcję dyrektora na okres 5 lat, tj. 
do 2023 roku.

różnych wyznań z Niemiec i Polski. 
Młodzież z Niemiec już po raz dru-
gi gościła w Polsce, a w ubiegłym 
roku młodzi członkowie parafii 
Zmartwychwstania Pańskiego prze-
bywali w Loitsche. Planowana jest 
kontynuacja wymiany młodzieży 
i rewizyta bielszczan w Niemczech, 
rozszerzona tym razem o całe ro-
dziny. Celem takich działań jest 
oczywiście wzajemne poznanie się 
ludzi o różnej kulturze i wyznaniach.

Na znaczenie tego wzajemne-
go poznania się wskazywał wice-
starosta Piotr Bożko, który mówił 
o zaletach takich bliskich kontak-
tów, przełamujących stereotypy 
i często przekłamany wizerunek 
sąsiedzkich narodów serwowany 
m.in. przez media. Starosta Sławo-
mir Jerzy Snarski z kolei wskazywał 
na odpowiedzialność dorosłych za 
wychowanie młodzieży i jej poko-

jowe nastawienie do innych nacji. 
Wyjaśnił też gościom z Niemiec 
rolę i zadania Powiatu Bielskiego, 
przedstawił jego najdonioślejsze 
osiągnięcia oraz odpowiedział na 
ich liczne pytania o jego kondycję. 
Interesowały ich zwłaszcza kwestie 

bezrobocia i funkcjonowania rol-
nictwa. Zrewanżowali się przeka-
zaniem informacji o ich rodzimym 
regionie.

Spotkanie zakończyło się wrę-
czeniem przez starostów pamiątek 
uczestnikom spotkania.              pd

Niesprzyjająca aura nie prze-
szkodziła bielszczanom w godnym 
uczczeniu ofiar mordu dokonane-
go na mieszkańcach Bielska Pod-
laskiego i okolic przez niemieckich 
okupantów przed 75 laty.

Odbywającą się zwykle pod 
mauzoleum Ofiarom Barbarzyń-
stwa mszę św. przeniesiono jedynie 

Uroczystości ku czci ofiar niemieckiej zbrodni
do Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go, natomiast wieńce i wiązanki na 
grobach pomordowanych złożono 
po jej zakończeniu. Uroczystości 
zakończono na miejscu straceń na 
uroczysku Osuszek w Lesie Pilic-
kim.

Głównym wydarzeniem w ob-
chodach 75. rocznicy mordu 15 lip-
ca br. była wspomniana msza św. 
odprawiona przez wikariusza para-
fii ks. Dariusza Misiora. Wygłosił on 
też homilię, w której porównał ofia-
rę życia złożoną 15 lipca 1943 r. 
przez 49 mieszkańców Bielska i ks. 
Henryka Opiatowskiego z Brańska 
do męczeństwa pierwszych chrze-
ścijan. Przedstawiając sylwetki 
bielskich męczenników apelował do 
uczestników uroczystości o czerpa-
nie wzorców z ich postawy. – Po za-
kończeniu tej mszy św. rozejdziemy 
się do swoich domów, oddamy się 
swoim codziennym czynnościom. 
Sprawmy, aby być godnymi tej 
ofiary – mówił ks. Misior.

Po zakończeniu mszy na 
mogiłach ofiar mordu na cmen-

tarzu parafialnym przy dźwiękach 
werbli złożono wieńce i wiązanki. 
Poprzedzone to zostało modlitwa-
mi kapłanów: proboszcza Para-
fii Opieki Matki Bożej ks. mitrata 
Jana Szmydkiego oraz ks. Misiora. 
Podobnie na uroczysku Osuszek 
zebrani modlili się pod przewodnic-
twem kapłanów na miejscu straceń 
pod krzyżem modlitewnej pamięci. 
Tutaj też głos zabrał wicestarosta 
bielski Piotr Bożko, oddając hołd 

Mszę św. odprawił 
ks. Dariusz Misior

Samorządowcy składają wieńce i wiązanki na mogiłach ofiar zbrodni 

Miron Łęczycki, burmistrz miasta 
Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, 
wójt gminy Bielsk Podlaski Raisa 
Rajecka, komendanci policji, stra-
ży pożarnej i Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, 
rodziny ofiar zbrodni, delegacje 
instytucji i zakładów pracy, poczty 
sztandarowe i harcerze. Uczestni-
czyły w nich także chór parafialny 
oraz muzycy młodzieżowej orkie-
stry dętej.                          

    pd

Miejsce straceń na uroczysku 
Osuszek. Kwiaty pod krzyżem 
modlitewnej pamięci składa 

wicestarosta Piotr Bożko 
i przewodniczący rady powiatu 

Adam Łęczycki 

zamordowanym bielszczanom.
W uroczystościach przygoto-

wanych wspólnie przez Starostwo 
Powiatowe w Bielsku Podlaskim 
i Powiatowy Zespół ds. Obchodów 
Świąt Państwowych i Rocznic Pa-
triotycznych oraz rzymskokatolicką 
Parafię Miłosierdzia Bożego wzięli 
udział m.in. senator RP Tadeusz 
Romańczuk, przedstawiciele sa-
morządów: wicestarosta, prze-
wodniczący Rady Powiatu Adam 

Ochrona praw konsumenta  
w powiecie bielskim

Cd. ze str. 2
ły są to porady prawne i mediacje 
z przedsiębiorcami, chociaż niewy-
kluczone jest przygotowanie przez 
rzecznika pozwu sądowego. W roku 
2017 rzecznik prowadził 127 spraw 
oraz udzielił konsumentom ok. 800 
porad.

Wszystkie czynności rzecznika 
na rzecz konsumentów wykonywa-
ne są nieodpłatnie! 

Telefon do Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w Biel-
sku Podlaskim: (85) 833 26 35.

rb
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GMINA HAJNÓWKA

Gmina Hajnówka otrzymała dofinansowanie w kwo-
cie 13 400 zł na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Hajnówka. Obecnie trwa wyłonienie wykonawcy na odbiór 
i utylizację zgromadzonego przez część mieszkańców azbestu. Niestety nie 
są to środki wystarczające na potrzeby Gminy Hajnówka. Kwota ta stanowi 
jedynie 30 % zapotrzebowania na odbiór już zdjętego i umieszczonego na 
paletach azbestu, natomiast na zdjęcie i utylizację nie otrzymano żadnych 
środków finansowych. „Będziemy poszukiwać innych źródeł na ten cel, aby 
umożliwić dalszą utylizację azbestu z terenu Gminy Hajnówka” mówi Wójt 
Lucyna Smoktunowicz. 

12 lipca w Starym Berezowie 
mieszkańcy zostali zaproszeni do 
dyskusji o Puszczy Białowieskiej i jej 
znaczeniu dla rozwoju regionalne-
go. W historyczne uwarunkowania 
gospodarowania w regionie Puszczy 
Białowieskiej wprowadził nas Karol 
Nieciecki - prezes Stowarzyszenia 
Hajnowska Inicjatywa Społeczna, 
natomiast o społeczno - ekonomicz-
nych wartościach lasu wypowiadał 
się dr Artur Michałowski. Oba sta-
nowiska uzupełnił praktyk leśnictwa 

W sobotę o godzinie 14:30, 
21 lipca 2018 r., przy Centrum Et-
nograficzno – Ekumenicznym w Du-
binach w sportowe szranki stanęli 
Strongmani walczący o Puchar Wójta 
Gminy Hajnówka. W tym roku szere-
gi stałych bywalców uzupełnili nowi 
zawodnicy, ale i program zawodów 
rozszerzył się o nowe konkurencje. 

Aktualności

*  *  *
Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej Borysówka – Olchowa 

Kładka  I etap to kolejna inwestycja w Gminie Hajnówka w ramach której 
wykonana zostanie przebudowa odcinka drogi o długości 1064 mb. Wartość 
robót zgodnie z umową wynosi 746 994zł, a pierwszy etap przebudowy 
drogi ma być ukończony do dnia  15.10.2018r. W finansowaniu przedmio-
towego zadania uczestniczy Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach.

W bieżącej edycji, niejako w ostatniej 
chwili, z inspiracji Barbary Golonko 
– sołtys sołectwa Dubicze Osoczne 
i zagorzałej sportswoman - wpro-
wadzono konkurencje dla kobiet. 
Tradycyjnym elementem eventu 
były konkurs dla dzieci i młodzieży 
(z upominkami dla uczestników) 
oraz pokaz niestrudzonej w popu-

laryzowaniu aktywnego stylu życia 
– Wschodniej Siły. Wydarzenie nie 
mogłoby się odbyć gdyby nie pomoc 
i zaangażowanie Artura Tumiela oraz 
Włodzimierza Dubiec, którzy oprócz 
kwestii organizacyjnych podjęli się 
trudu oceny zmagań sportowców.

 Wśród konkurencji Kobiet na 
podium wstąpiły:
Urszula Paszko – I miejsce,
Ilona Bartoszewicz – II miejsce,
Barbara Golonko – III miejsce,
Wśród konkurencji Mężczyzn podium 
zajęli:
Konrad Paszkiewicz – I miejsce,
Adam Ostrowski – II miejsce,
Adam Wiszowaty – III miejsce,

 Po części sportowej przyszedł 
czas na występy zespołów. Wzorem 
minionych edycji zaprosiliśmy ze-
branych do wspólnego śpiewania 
białoruskiej pieśni ludowej. Wysoki 
poziom artystyczny zawdzięczamy 
pomocy Jana Syczewskiego i Bazy-
lego Siegień z Białoruskiego Towa-
rzystwa Społeczno – Kulturalnego. 
Wystąpili: Cegiełki, Rozśpiewany Gró-
dek, Lailand, Omorfos, oraz Czernica 
z Mińska.

Spotkanie zakończyła dyskote-
ka pod gwiazdami.

(Nadleśnictwo Hajnówka) i admini-
stracji (Rada Gminy Białowieża) 
Krzysztof Zamojski informując ze-
branych o środkach przekazanych 
z ramienia Funduszu Leśnego dla 
samorządów powiatu hajnowskiego. 
Natomiast o najbliższych wydarze-
niach społecznych (projekt „Bohate-
rowie Starego Berezowa” i zamia-
rach inwestycyjnych planowanych 
do realizacji w Starym Berezowie 
(siłownia rekreacyjna) poinformował 
Marek Bagrowski - inspektor w Refe-

racie Organizacyjnym Urzędu Gminy 
Hajnówka. Część oficjalną zamknęły 
występy artystyczne zespołów „Czy-
żowianie” z Czyż, „Ruczajok” z Bia-
łowieży oraz „Żawaranki” z Moch-
natego. W trakcie spotkania na 
uczestników spoglądali mieszkańcy 
Starego Berezowa uchwyceni w sta-
rej fotografii - materiały udostępnio-
ne przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Starym Berezowie - dając przy-
czynek do wspomnień o miejscach 
i osobach z przeszłości.

Rozmowy o rozwoju lokalnym w Starym Berezowie

III Zawody Strongman o Puchar Wójta Gminy Hajnówka
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XII Jarmark Żubra 2018 – podsumowania czas
Cd. ze str. 1

Joannie za zaangażowanie i po-
moc we współorganizacji stoiska, 
a także promocję Hajnowskiego 
Marcinka. 

Produktem lokalnym, na któ-
rym skupiliśmy w tym roku główną 
uwagę, były wyroby hajnowskiej 

mleczarni OSM – Twaróg Hajnow-
ski, Ser Carski, osełka, śmietana. 
Na stoisku firmy skosztować moż-
na było mleczarskich smakołyków. 
Jedną z atrakcji, trochę jak powrót 
do tradycji, był konkurs bicia masła 
w „masłobojkach”. Możliwości wy-
korzystania ich w praktyce ukazał 
konkurs na Najlepsze Danie o Sma-
ku Hajnowskiego Sera. Zgłoszono 
do niego potrawy słone: „Roladę 
serową” autorstwa Koła Gospodyń 
Wiejskich w Starym Berezowie, 
„Pasztet z Cukinii” z Serem Car-
skim Doroty Sieniuć; dania słodkie: 
„Pyszne placki mojej babci” Koła 
Gospodyń Wiejskich w Starym Be-

rezowie, „Paschę” Doroty Sieniuć. 
Komisja w składzie: Jerzy Sirak 
Burmistrz Miasta Hajnówka, Mie-
czysława Bogdanowicz Prezes PSS 
Społem w Hajnówce, Michał Duchna 
Zastępca Prezesa OSM Hajnówka 
jednogłośnie za najlepszy wyrób 
uznali Paschę wykonania Doroty 

Sieniuć przyznając jej I miejsce. II 
i III miejsce przypadło Kołu Gospo-
dyń Wiejskich w Starym Berezowie 
za Placki mojej babci oraz roladę 
serową. Serdecznie gratulujemy. 

Swoje 95-lecie w tym roku 
obchodzi PSS Społem w Hajnówce. 
Z tej okazji Spółdzielnia przygoto-
wała tego dnia urodzinowe atrakcje. 
Promocje (m.in. karty podarunkowe, 
kupony), zabawy i konkursy dla 
dzieci, degustacje wyrobów firmy, 
niespodzianki. Jubileusz nie mógł 
odbyć się bez tortu. Kawałek urodzi-
nowego wypieku otrzymali wszyscy 
zainteresowani. Pani Prezes Mieczy-
sławie Bogdanowicz, całej spółdziel-

ni PSS Społem w Hajnówce, gratulu-
jemy i życzymy kolejnych wielu lat 
obfitujących w sukcesy. 

Nowością, stanowiącą nie 
lada gratkę dla najmłodszych 
uczestników Jarmarku, była Strefa 
Żubra Pompika. A wszystko dzięki 
zaangażowaniu, kreatywności Pani 
Moniki Skikiewicz z firmy Bajanka 
(Poznań), specjalizującej się w ani-
macjach, zabawach edukacyjnych 
dla dzieci. Jak się okazało był to 
strzał w dziesiątkę. Głównym boha-
terem wszystkich zabaw był oczy-
wiście milusiński Żubr Pompik wraz 
ze swoją rodziną. Artystyczne dusze 
mogły sprawdzić się w malowaniu 
leśnych pejzaży w Plastycznym 
Kąciku Polinki. Majsterkowiczów 
zapraszał Pomruk majsterkowicz. 
Eksperymenty chemiczne prze-
prowadzaliśmy pod okiem Porady. 
Wiedzę na temat Żubra Pompika, 
Hajnówki i regionu Puszczy Biało-
wieskiej mogliśmy sprawdzić, bio-
rąc udział w Kole Fortuny. Kondycję 

fizyczną sprawdzał tor przeszkód 
Pompika. Na stoisku Wydawnictwa 
Media Rodzina miłośnicy książeczek 

o przygodach żubra mogli je zaku-
pić. Autografy i „pomnikowe” pie-
czątki rozdawał sam autor leśnych 
przygód Tomasz Samojlik. Sukces 
strefy możliwy stał się dzięki po-
mocy wolontariuszy. Serdecznie 

dziękujemy hajnowskiej młodzieży.
Artystycznych wrażeń dostar-

czało wiele zespołów artystycz-
nych z Polski, zagranicy (Białoruś, 
Ukraina, Estonia). Wystąpiły m.in. 
Narewczanki, Chór „Echo Pusz-
czy”, Żawaranki, Chór Leśników. 
Późnym popołudniem wystąpił 
zespół GO-A z Kijowa, Stary Olsa 
prezentujący białoruski folk, HOY-
RAKY z Bielska Podlaskiego, Dawid 
Szymczuk Band z Hajnówki. Gwiaz-
dą wieczoru był Zespół VOX. Letni 
niedzielny dzień zakończyła wspól-
na potańcówka pod gołym niebem.

Organizator: Hajnowski Dom 
Kultury, Urząd Miasta Hajnówka

Honorowy Patronat Marszał-

ka Województwa Podlaskiego
Patronat medialny: Pol-

skie Radio Białystok, TVP3 Bia-
łystok, TV Podlasie, TVK Hajnów-
ka, Wieści Podlaskie

Emilia Korolczuk
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GMINA NAREWKA

22 lipca br. w Narewce  odbył 
się festyn białoruski, zorganizowa-
ny przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Narewce i Zarząd Główny BTS-K 
w Białymstoku. W imprezie uczest-
niczyli mieszkańcy z wielu wsi. Go-
rąco powitali ich Mikołaj Pawilcz, 
wójt gminy Narewka i Jan Syczew-
ski, przewodniczący ZG BTS-K.

Na scenie w amfiteatrze nad 
rzeką wystąpiły znakomite biało-
ruskie zespoły artystyczne i soli-

Letni festyn białoruski

ści: “Rośnica” z Grodna i “Ciernica” 
z Mińska (Białoruś), “Echo Puszczy” 
z Hajnówki, młodzi soliści z “Trójki”, 
“Kuranty” i “Wasiloczki” z Bielska 
Podlaskiego oraz “Czyżowianie” 
z Czyż. Panowała miła i przyjem-
na atmosfera. Wrażenia z letniego 
koncertu są bardzo dobre. Wyko-
nawcy piosenek byli wyśmienici. Po-
zostaną oni długo w naszej pamięci.

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki 

Przy pięknej słonecznej pogo-
dzie, 9 sierpnia br., odbył się do-
roczny festyn ludowy w Siemianów-
ce (gmina Narewka). W tym dniu 
w tej parafii przypada letnie święto 
(św. Pantelejmona).

Na scenie wystąpiły zespoły 
artystyczne “Ruczajok” z Białowie-
ży, “Seven” z Bielska Podlaskiego, 
“Harmoń” z Łosinki (gmina Narew), 
dziewczęce trio “Vesnianka” z Bu-
rynia (Ukraina) i “Zorka” z Białego-

Festyn w Siemianówce 

Zespół  “Harmoń”  z  Łosinki.

stoku. Podczas koncertu zespoły 
śpiewały piękne piosenki w Języku 
białoruskim, rosyjskim i ukraińskim. 
Panowała miła i serdeczna atmos-
fera. Warto było tu być. Słowa i me-
lodie niektórych piosenek pozosta-
ną na długo w pamięci uczestników 
tej letniej imprezy. 

Wieczorem odbyła się zabawa 
taneczna pod gwiazdami. Do tańca 
grał i śpiewał zespół “Twister”.

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Osiem lat pracuje punkt skupu 
ziół w Prętach (gmina Narewka). Pro-
wadzi go Wiera Łukaszuk. Do punktu 
“Runa” Spółki z o. o. przynoszą zioła 
zbieracze z Pasiek, Prętów, Leśnej, 
Nowego Masiewa, Starego Masiewa, 
Mikłaszewa i Siemianówki.  Skupo-
wane jest suszone ziele dziurawca, 
podagrycznika, pokrzywy, nawłoci, 
nostrzyka, piołunu, połonicznika, 
przetacznika, przewrotnika, przytulii, 
skrzypu polnego, rzepiku, srebrnika, 
świetlika i tasznika.

 Do punktu skupu można do-
starczać liście bluszczu, brusznicy, 
maliny, miodunki, podbiału i pokrzywy 
oraz suszone kwiaty czerwonej koni-
czyny, dziewanny, fiołka, jasnoty, ko-
canki, krwawnika, podbiału, stokrotki, 
tawuły i wrotycza. Dobra jest cena na 
suszoną korę kaliny i wierzby purpu-
rowej oraz korzenie łopianu, mniszka, 
pięciornika, tataraku i żywokostu. 

Warto dodać, że drugi punkt 
skupu ziół w gminie Narewka działa 
w Babiej Górze. Wiele lat prowadzi go 
Janina Zubrycka.                       (JC)

 Sierpniowe  
zioła lecznicze

29 lipca 2018 r. na boisku spor-
towym w Morzu odbył się 3. Festyn 
„Na meży”, który jest wspólną ini-
cjatywą dwóch gmin – Gminy Orla 
i Gminy Czyże. Głównym celem tego 
kulturalnego przedsięwzięcia jest 
promocja wspólnego dziedzictwa 
kulturowego oraz prezentacja do-
robku zespołów amatorskiego ruchu 
artystycznego funkcjonujących przy 
Gminnych Ośrodkach Kultury w Orli 
i Czyżach.

 Impreza rozpoczęła się drugim 
z kolei towarzyskim meczem piłki 
nożnej drużyn Gmin Orla i Czyże. 
W części artystycznej festynu zapre-
zentowały się następujące zespoły 
artystyczne:

- Grupa Wokalna z Morza, „Czy-
żowianie” i „Wierasy”  z Czyż, Studio 
Piosenki z Hajnowskiego Domu Kultu-
ry, „Orlanie” „Werwoczki” i  „Fermata”  

Morze
Na meży

z Orli oraz „Kalinka” z Białegostoku,
Honorowym gościem festy-

nu był Wiktor Szwed – pochodzący 

z Morza znany, ceniony pisarz i poeta 
tworzący utwory w języku białoru-
skim. Na tę okoliczność Pan Wiktor 
zaprezentował zebranej publiczności 
specjalnie napisany wiersz pod nazwą 
„Moje Morze”.

 Festyn był też okazją do 
uczczenia 450 – rocznicy powsta-
nia miejscowości Morze, założonej 
w trakcie tak zwanej „pomiary włócz-
nej” około 1568 roku przez dworzani-
na królewskiego Ostafi Chaleckiego.

 Na festynie nie zabrakło też 
stoisk promocyjnych, stoisk gastro-
nomicznych oraz małej gastronomii. 
Było też „wesołe miasteczko” dla 
najmłodszych. Na zakończenie fe-
stynu odbyła się zabawa taneczna. 
Sponsorami tegorocznego 3. Festynu 
„Na meży” była Firma „ITAP” z Morza 
- producent mebli kuchennych.  (jak)

(więcej na www.wiescipodlaskie.eu) 

“Ciernica”  z  Mińska

28 lipca w remizie OSP w Gro-
dzisku spotkały się pary z terenu 
gminy świętujące 50 rocznicę za-
warcia związku małżeńskiego. Nie 
wszystkie z 12 par obchodzących 
w tym roku jubileusz mogły przybyć 
na spotkanie.  Przyznane przez Pre-
zydenta RP Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie odebrały pary:
- Zofia i Franciszek Angielczykowie,
- Regina i Antoni Falkowscy,
- Maria i Włodzimierz Gluchowscy,
- Zofia i Stanisław Karolczukowie,

- Jadwiga i Franciszek Klimkiewi-
czowie,
- Stanisława i Władysław Koczew-
scy,
- Helena i Jan Mucha,
- Maria i Ludwik Naumiak

Były życzenia od najbliż-
szych,lampka szampana,  upominki 
i kwiaty od władz gminy oraz mu-
zyczny występ Kapeli Wuja Krzycha. 
Jubilatom życzymy przeżycia  ko-
lejnych wspólnych lat w szczęściu 
i zdrowiu.                                     (ws)

ZŁOTE GODY W GRODZISKU
7 sierpnia w bielskim Urzędzie 

Miasta podpisano umowę o dofinanso-
waniu budowy Bielskiego Centrum Kul-
tury. Ta długo wyczekiwana - i niezwykle 
potrzebna - inwestycja otrzymała dofi-
nansowanie w kwocie 6,671 mln zł z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego  w ramach: Osi Priorytetowej VIII, 
Infrastruktura dla usług użyteczności 
publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja.

Inwestycja będzie realizowana 
w dwóch etapach. 

Etap I obejmuje budowę sali wie-
lofunkcyjnej z widownią na 380 osób 
i niezbędnym zapleczem w miejscu daw-
nego kina „Znicz”.  

Etap II to rozbudowa dotychczaso-
wego budynku Bielskiego Domu Kultury. 
Zagospodarowany zostanie także przy-
legły teren poprzez  wykonanie małej 
architektury.

Przetarg na wykonanie robót bu-
dowlanych jest w trakcie  rozstrzygania. 
Podpisanie umowy ze zwycięzcą prze-
targu planowane jest do 3 września br, 
a zakończenie robót budowlanych w cią-
gu 5 miesięcy od podpisania umowy. Jak 
już wcześniej pisaliśmy główny ciężar  
finansowania Inwestycji spoczywa na   
Urzędzie Miasta  Swoja „cegiełkę” do-
rzucą  Urząd Gminy i bielskie starostwo. 
Na czas budowy siedzibą BDK został 
budynek byłego Komitetu Powiatowe-
go PZPR, w którym ostatnio mieściła się 
Szkoła Podstawowa nr 5.

Tą inwestycją aktualne władze 
miasta mogą się zapisać w pamięci 
mieszkańców na wzór Burmistrza Bere-
zowca, który na przełomie, wieku wbrew 
licznym trudnościom i oporowi ówcze-
snej Rady Miasta, zbudował kryty basen. 
Różnica dotyczy nie tylko wielkości inwe-
stycji, to rzecz zrozumiała, ale i tego, że 
wtedy nie było jeszcze środków unijnych 
i całość należało budować w oparciu 
o środki własne.                           (wss)

Bielskie Centrum 
Kultury
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21 lipca 2018 r w Kościele OO Kapucynów w Łomży w obecności 
bliższej  i dalszej rodziny oraz grona przyjaciół  przysięgę  małżeńską 
złożyli Zuzanna Matejkowska i Arnold Haponik. 

Młodej parze życzymy aby w zdrowiu, szczęściu żyli razem  
dzieląc życia trudy, aby Wasze wspólne życie nie zaznało nigdy nudy.

Sprawa niesłychana:
Pani chce poślubić Pana!
Rzeczy to są niestworzone:
On Ją chce za żonę!

Z takim rzeczy stanem,
Gdy ta Pani z tym Panem
Już żoną i mężem się staną
Niech parę stanowią dobraną! 

11 czerwca w Cerkwi Zmartwychstania Pańskiego w Siemiatyczach 
chrzest święty przyjęła Marcelina córka Alony i Marka.

Z okazji tak pięknej  uroczystości  życzymy Marcysi aby wypełniła 
dom radosnym gwarem, aby w życiu zaznała dużo szczęścia,  

pomyślności i rosła na pociechę swoich rodziców.

Z prawie miesięcznym opóź-
nieniem Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne poinformowało media 
o wszczęciu kontroli w Samodziel-
nym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. 
Kontrola dotyczy zakupu w 2016 
roku implantów artroskopowych 
i endoprotez przynasadowych dla 
bielskiego szpitala. Wartość kontro-
lowanego zamówienia wynosi po-
nad 6,1 miliona złotych. Kontrola 

Bielsk Podlaski
CBA w szpitalu

ma potrwać do 13 października br.. 
Jak twierdzi dr Arsalan Azzaddin, 
zastępca dyrektora d/s lecznictwa  
szpital nie ma nic do ukrycia, doku-
menty są  jawne i każdy obywatel 
- nie tylko CBA - może się domagać 
ich udostępnienia. 

Jak informują funkcjonariusze 
CBA, przyczyna wszczęcia kontroli 
była wstępna analiza dokumentów. 
Wyniki kontroli zostaną podane do-
piero po jej zakończeniu.          (ws)

W ostatnią niedzielę lipca 
w Pilikach spotkali się strażacy 
ochotnicy z gminy Bielsk Podlaski. 
Jak powiedziała otwierając za-
wody Raisa Rajecka Wójt Gminy 
Bielsk Podlaski „Gminne zawody 
są doskonałą okazją do dokona-
nia przeglądu stanu wyszkolenia 
poszczególnych jednostek, wypo-
sażenia w sprzęt ratowniczy oraz 
sprawdzianem umiejętności indywi-
dualnych i zespołowych strażaków 
ochotników i okazją do spotkania 
integracyjnego strażaków z całej 
gminy”.  I dotyczy to nie tylko stra-
żaków, którzy , tradycyjnie  w tej 
gminie,  na zawody przybywają 
w „obstawie” całych rodzin i zna-
jomych.

Gospodarzem tegorocznych 
zawodów była Ochotnicza Straż Po-
żarna w Pilikach, która w tym roku 
obchodzi 50 rocznicę powstania.

W zawodach wzięło udział  
jedenaście drużyn „męskich”, jed-
na kobieca (OSP Parcewo) i cztery 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 
Tradycyjnie rywalizowano w dwóch 
konkurencjach: sztafecie 7 x 50 
i ćwiczeniu bojowym.

Piliki
Rywalizowali strażacy

Najlepsi okazali sie gospo-
darze - OSP Piliki, kolejne miejsca 
zajęły:
2.  – OSP Parcewo
3. – OSP Ploski
4. – OSP Knorydy

5. – OSP Stryki
6. – OSP Orzechowicze
7. - OSP Łubin Kościelny
8. - OSP Augustowo
9. – OSP Knorozy
10.- OSP Hołody
11.– OSP Mokre

Wyniki  Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarnicze:
1.  – OSP Piliki
2.  – OSP Łubin Kościelny
3.  – OSP Parcewo 
4. – OSP Augustowo

Po zawodach można się było 
ochłodzić w kurtynie wodnej i zim-
nej pianie, obejrzeć tresurę psów 
policyjnych oraz występy zespołów 
artystycznych.

W.S. Sokołowski.
(więcej na www.wiescipodlaskie.eu)

W pierwszą niedzielę sierpnia 
po raz siódmy Urząd Gminy w Gro-
dzisku zorganizował imprezę pod 
hasłem „Dzień Grodziska”.  Rozryw-
kowe szou rozpoczęła Kapela „Szwa-
gry”. Pełna ekspresji, chociaż trady-
cyjna muzyka, zachęciła do tańca 
wielu widzów. W przerwie koncertu 
„Szwagrów” wystąpił  zespół „Party 
Clap” z coveramy znanych polskich 
przebojów.  A po występach zespo-
łów   Smile i Jorgus  na estradę 
wkroczył zespół Cassel przygrywa-
jący spragnionym tańca do północy. 

Dzień  Grodziska

Nie zabrakło oczywiście roz-
rywki dla dzieci, prowadzący impre-

zę  zapraszali młodych widzów do 
licznych konkursów, na młodszych 
czekały liczne dmuchańce i stra-
gany. Jednym słowem tradycyjna, 
nieskomplikowana rozrywka.  Pu-
bliczność nie zawiodła, ale czy była 
usatysfakcjonowana powtarzającym 
się od lat tym samym zestawem 
propozycji? To już temat na szerszą 
dyskusję.                                 (seb)

(więcej na www.wiescipodlaskie.eu)

Przez osiem dni (4 - 11 
sierpnia) w Kleosinie odbywał się 
międzynarodowy obóz młodzieżo-
wy. Uczestniczyła w nim młodzież 
z gminy Weldenberg w Niemczech 
i z Pluhinec we Francji. Młodym 
Niemcom i Francuzom towarzyszy-
li uczniowie ze szkół w Juchnowcu 
Górnym i Księżynie. 

(s)

Juchnowiec Kościelny

Międzynarodowy 
Obóz

15 lipca swoje umiejętności 
i mobilność sprawdzali strażacy 
z gminy Boćki. W zawodach wzię-
ły  udział tylko 4 jednostki spośród 
ośmiu działających na terenie gmi-
ny. Dziwi tak słaby udział, bowiem 
wiele Ochotniczych Straży Pożar-
nych ma za sobą długą i chlubną 
historię. Najwcześniej powstała 

Boćki

Strażacki 
sprawdzian

Cd. str. 8
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Po raz trzynasty, w dniach 14 
- 15 lipca, odbyły się Dni Milejczyc. 
Sobotę poświęcono na sportową 
rywalizację. Rozpoczęli wędkarze, 
którzy na zbiorniku retencyjnym 
„Wał” rywalizowali w konkursie 
„O złotego raczka”.  Zwyciężył Piotr 
Chwesowicz, który złowił amura 
o wadze 7 kg. Drugi był Patryk 
Bałut (4,5 kg ryb) a tzreci Jakub 
Łaszczuk (3 kg ryb).  Jednocześnie 
trwały rozgrywki w piłce nożnej 
„O Puchar Wójta Gminy”.  Zwycię-
żyła drużyna FC Szwagry, Kolejne 
miejsca zajęły:
2. Milejczyce
3. Drużyna A z Żurobic
4. FC Pokaniewo
5. FC Po Nalewce
    Tygryski

Niedziela to mnóstwo 
muzyki i tańca. Prezentowa-
no folklor polski, białoruski 
i ukraiński, nie zabrakło mu-
zyki współczesnej: reagge 
w wykonaniu białostockiego 
zespołu Blue Mahoe i disco 
polo. Nie zabrakło oczywi-
ście tradycyjnej rozrywki 
dla dzieci. Zainteresowanie 
publiczności wzbudził pokaz 
udzielania pierwszej pomo-
cy w wykonaniu ratowników 
medycznych i milejczyckich 
strażaków. Cykl imprez 

Dni Milejczyc

zakończyła zabawa taneczna 
z zespołem Axel.  Kilkuletnia ob-
serwacja tzw. dni poszczególnych 
miejscowości nasuwa mi jeden 
nieodparty wniosek. Wszystkie one 
są organizowane na „jedno kopy-

to”, jakby wg. tego samego od lat  
scenariusza. Nawet zespoły często 
występują te same. Może czas na 
zmianę?                

(cz)
(więcej na www.wiescipodlaskie.eu)

15 lipca na placu przy świe-
tlicy w Bacikach Bliższych odbyły 
się dziewiąte „Dni Bacik” zorganizo-
wane przez Stowarzyszenie „Nasza 
wieś Baciki” przy wsparciu Urzędu 
Gminy w Siemiatyczach i Białoru-
skie Towarzystwo Społeczno-Kul-
turalne. Wystąpiły zespoły: Kupa-
linka z Mińska na Białorusi, Hutar 

Dzień Bacik

i Rozśpiewany Garadok z Gródka, 
Cegiełki z Lewkowa, Omorfos z Sie-
miatycz, Słowiańska Nuta z Micha-
łowa, Hiłoczka z Czeremchy, Nowina 
z Moszczony Królewskiej i Kwartet 
z Radziwiłówki. Imprezę zakończyła 
zabawa z białostockim zespołem 
Lailand.                                 (cec)

(więcej na www.wiescipodlaskie.eu)

Boćki Strażacki sprawdzian
Cd. ze str. 7

OSP Boćki, która w przyszłym roku 
będzie obchodzić  studziesięciole-
cie istnienia. Trzy inne jednostki po-
wstały w okresie międzywojennym. 
OSP Mołoczki w 1932 roku, OSP 
Dubno w 1935 r, i OSP Krasna Wieś 
w 1939 roku.  Nie ulega wątpliwo-
ści, że młodych na wsi jest coraz 
mniej, ale przecież w tego rodzaju 
zawodach nie chodzi tylko o zajęcie 
dobrego miejsca, ale, jak piszemy 
przy okazji omawiania zawodów 
w gminie Bielsk, także o integracje 

strażackiej społeczności. Czy więc 
taka sytuacja nie jest wynikiem 
skupienia uwagi władz gminy na 
„reprezentacyjnej” działalności OSP 
w Boćkach?

Z kronikarskiego obowiązku 
odnotujmy, że zawody wygrała  
drużyna OSP Dubno, druga była 
OSP Boćki. Trzecie miejsce zaję-
ła OSP Andryjanki, a czwarte OSP 
Wygonowo. W zawodach zabrakło 
strażackiego narybku - Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych.

                (sok)

Fot. UG Boćki
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Nurca coraz bardziej się zapełniał.
 Co „Dzień Nurca” odróżnia 

od podobnych imprez organizo-
wanych w innych gminach? Udział 

gospodarza gminy. Spytacie, cóż 
w tym dziwnego, przecież każdą 
gminną imprezę otwiera Wójt lub 
jego zastępca?  Właśnie, Otwiera.  
Otwiera i po kilkunastu minutach 
w towarzystwie przybyłych na im-
prezę „gości” znika. W Nurcu - nie 
tylko w roku wyborczym - jest ina-
czej. Gospodarz Gminy siedzi wśród 
publiczności przez kilka godzin, co 
polecamy jego kolegom z innych 
gmin. Panie Wójt - jak wynika z mo-
ich obserwacji - raczej takim prak-
tykom nie hołdują.

Konferansjerkę - jak zawsze 
profesjonalnie -  prowadził Rado-
sław Brożyna.

Wiesław Stanisław Sokołowski  
(więcej na www.wiescipodlaskie.eu)

XXIX Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszcza 2018

się zwycięzcami. Po tym na scenie 
pojawili się goście z Wilna zespół 
Will’n’ska. Zagrali oni muzykę z ga-
tunku ska, a podczas koncertu było 
energetycznie i nie zabrakło melodii, 
które porwały do tańca najbardziej 

opornych. Tuż po nich na scenie po-
jawił się jeden z ciekawszych zespo-
łów tegorocznej edycji Nagual czyli 
etno punk, taki szamański rock ’n’ 
roll pełen transowści i pozytywne-
go szaleństwa z ciekawym doborem 
instrumentarium m.in. akordeon czy 
ukulele, które pomogły wyzwolić  
masę pozytywnej energii. Kolejny 
artysta, to parokrotny uczestnik 
poprzednich edycji, ceniony przez 
polskich i białoruskich odbior-
ców. Tuz polskiego rocka Lao Che, 
czerpiący z różnych odcieni rocka,  
z jednej strony ciężkie punkowe rif-
fy z drugiej  poetyckość i melodyj-
ność, a nawet odrobina ambientu 
czy folku. Lider formacji choć nosi  
pseudonim Spięty, to na scenie jest 
rozluźnionym rockmanem, któ-
ry poprzez teksty pochyla się nad 
kondycją społeczeństwa, jego wzlo-
tów i upadków, radości i smutków. 
Lao Che, podczas występu zagrali 
materiał z ostatniej płyty Wiedza 
o społeczeństwie, ale nie zabrakło 
starych przebojów m.in. Wojenki. 
Ten przebój wywołał euforię  wśród 

publiczności, tak jak kilka lat temu, 
kiedy był nucony po ich występie 
przez część publiki. Bezapelacyjnie 
Lao Chce było najlepiej przyjętym 
zespołem tego dnia. Po tym  Ilo 
& Friends z potężnym głosem Ilo-
ny Karpiuk, solidna porcja muzyki 
pop rockowej z mądrymi tekstami 
w języku białoruskim. Potem jeszcze 
Razbitaje Sierca Pacana oraz  Pje-
tlja Pristrastija, a dla spragnionych 
tanecznej zabawy do pierwszych 
promieni słońca DJ Lou Badgers . 
Sobotnie przedpołudnie organiza-
torzy poświęcili na edukację naj-
młodszych. Dzięki pomocy Teatru 
Czrevo i Joanny Troc uczestniczyli 
oni (dorośli też) w czytaniu baśni 
w języku polskich Białorusinów (tu-
tejszym) wydanych w formie książ-
ki „Kazki po svojomu”, a następnie  
w warsztatach integracyjnych, któ-
re poprowadziła aktorka. Kolejnymi 
atrakcjami w BAStrefie był występ 
kultowego hajnowskiego zespołu 
Błękitny Nosorożec oraz stoiska: 
Moj Rodny Kut, Imbryk.by i Modnaja 
Ciszotka,  gdzie można było nabyć 
festiwalowe gadżety oraz unikalną 
odzież. Drugi dzień festiwalu zaczął 
się od mocnego energetycznego 
rocka dzięki Ostrov nowej forma-
cji byłego lidera gródeckiej Rimy 
Andrzeja Popławskiego , która mo-

mentalnie sprowadziła publikę pod 
scenę, polsko –białoruskie teksty 
i ostre riffy na to właśnie czekała 
publiczność w dość senne popołu-
dnie. Następnie Teleport , a potem 
Monroe’s Mysterious Death naj-
cięższa propozycja w tegorocznym 
zestawie muzycznym festiwalu. 
Słuchacze dostali porządny kawa-
łek metalowego grania osadzonego 
w amerykańskim południu, a więc 
mnóstwo ciężkich riffów, ale i  wolne 
tempa, a wszystko z odrobiną po-
łudniowego luzu. I wreszcie Kram-
bambula pod kierownictwem nie-
złomnego Lavona Volskiego. Dwa 
lata temu zarzekali się, że to ich 
ostatni występ, że „partyzanci mi-
łości” wracają do lasu, na szczęście 
było to tylko  czcze gadanie. Lata 
lecą, a Lavon nie traci optymizmu 
i jest nadal jedną z najważniejszych 
postaci białoruskiej sceny rockowej. 
Podczas koncertu były największe 
szlagiery: Turisty , Mama Dara-
haja, czy granego na modę I Shot 
the Sheriff Boba Marleya, Ja stre-
lau u milicjanta. To oczywiście nie 
nawoływanie do przemocy tylko 
protest przeciwko łamaniu praw 
człowieka i pochwała życia i zaba-
wy w granicach zdrowego rozsądku. 
Skończyli standardem N.R.M.-u Try 
Czerpachy. Odpowiedzią publiki na 

Cd. ze str. 1 fantastyczny występ było rozło-
żenie dużej flagi z historycznymi 
barwami państwa białoruskiego, 
aktualnie nieuznawanymi. Po zało-

dze Volskiego, na scenie pojawił się 
artysta z porównywalną charyzmą 
jak lider poprzedniej formacji czyli 
Alaksander Kulinkowicz wokalista 
Neuro Dubel, jednego z pierwszych 
białoruskich  punkowych zespołów. 
Zaprezentowali oni zdecydowanie 
twardszą i bardziej uliczną estetykę, 
każdy kawałek to punkowy pocisk, 
w ich muzyce nie ma miejsca na 
ozdobniki czy długie solówki to po 
prostu bezkompromisowy przekaz, 
krzyk złości i szyderstwa na to 
z czym człowiek musi się zmagać 
każdego dnia. Kulinkowicz lubi skra-
cać dystans między widzami, a swo-
ją osobą, aby pokazać, że nie jest 
gwiazdą tylko współczesnym pun-
kowym poetą, który od losu dostał 

szansę i instrument jakim jest głos. 
Nie zabrakło też jego popisowego 
numeru kiedy to między numera-
mi wyciągał piersiówkę i popijał 

z niej, (jedni akceptują inni nie) aby 
wprawić się w lepszy humor. Neu-
ro Dubel to jeden z tych zespołów, 
które płynie przechodzą w swoich 
piosenkach z języka białoruskiego 
na rosyjski, co ma swój urok. Na 
tegorocznych Basowiszczach mie-
liśmy okazję zobaczyć Neuro Dubel 
po raz ostatni. Alaksander Kulinko-
wicz niespodziewanie zmarł 3 sierp-
nia. Na koniec  The Glitchhh i :B:N:,  
Dla spragnionych jeszcze tańca 
na płaszczace DJ Warsaw Balkan 
Madness. Przekaz festiwalu dalej 
mocno splata się z wymową wol-
nościową, bo gdzie nie są łamane 
prawa człowieka.  Daje możliwość 
artystom wypowiedzi o  tym co 
im się nie podoba, nie koliduje to 
jednak w żadnym stopniu z dobrą 
zabawą w przyjaznym gronie. Za rok 
Basowiszcza czeka jubileusz trzy-
dziestolecia. To  nobilituje. Jedno 
można założyć, na pewno czeka nas 
świetna zabawa, przy dźwiękach 
wyjątkowych artystów, więc warto 
już odliczać dni do startu kolejnej 
edycji.  

Tekst i zdjęcia: Michał Iwaniuk 
(więcej na www.wiescipodlaskie.eu)

Dzień Nurca

tradycyjnie. Chowającą się w cieniu, 
nieliczną na początku, publiczność 
próbował rozruszać Marek Skomo-
rowski z Kapelą Podlaską. Następ-
nie pokaz tanecznych umiejętno-

ści  pokazali młodzi członkowie  
formacji  „Manufaktura”. Dopiero 
kolejny zespół rozruszał widzów.  
Zespół „Baćka Ataman” z Białorusi  
porwał do tańca, i ... dał - po pro-
stu -  przysłowiowego  „czadu”. Po 
ekspresyjnym występie przyszedł 
czas na tradycyjną „ludową” mu-
zykę w wykonaniu zespołów „Tę-
cza” i miejscowych „Niezabudkek”. 
Powtórnie zagrała i zaśpiewała  
„Kapela Podlaska”. Zebraną pu-

Cd. ze str. 1 bliczność zaskoczył grający muzy-
kę  reggae białostocki zespół „ Blue 
Mahoe”. Nie zabrakło oczywiście 
muzyki disco polo  w wykonaniu 
zespołu „Skaner”, a pełen muzyki 
dzień zakończył się zabawą ta-

neczną pod chmurka przy muzyce 
zespołu „Szafis”.

Oczywiście nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych; były 
tradycyjne dmuchańce, stoiska 
i zabawy animacyjne, stoiska ga-
stronomiczne i żar, który lał się 
z nieba. Ale - mieszkańcy małych 
miejscowości mają tak mało do-
brej rozrywki na co dzień - że mimo 
upału z minuty na minutę, z go-
dziny na godzinę plac w centrum 

Siedem drużyn z sześciu jed-
nostek OSP rywalizowało 22 lipca 
w Grannem o miano najlepszej 
jednostki  gminy Perlejewo. Trady-
cyjnie swoje umiejętności ochotnicy 
sprawdzali w dwóch konkurencjach: 
sztafecie z przeszkodami i  tzw. 
„bojówce”.

Klasyfikacja generalna przed-
stawia się następująco:

1. OSP Perlejewo, 2. OSP Twa-
rogi Lackie I, 3. OSP Pełch, 4. OSP 
Leszczka Duża, 5. OSP Czarkówka 
Mała, 6. OSP Granne, 7. OSP Twa-
rogi Lackie II.

Na zakończenie zawodów od-
był się piknik rodzinny.              (cz)

Granne

Zawody OSP

12 sierpnia w zakładzie 
produkującym znicze we wsi Fal-
ki wybuch pożar.  Spowodowało  
go zwarcie instalacji elektrycznej 
na trzeciej kondygnacji zakładu. 
Pożar szybko rozprzestrzenił się.  
W budynku został uwięziony je-
den z pracowników. Na  pomoc 

Wyszki

Ćwiczenia 
ochotników

Cd. str. 11
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GMINA CZEREMCHA

Po raz kolejny 
odbył się festiwal folkowy „Z wiej-
skiego podwórza”. Jego inicjatorami 
było małżeństwo Barbara i Miro-
sław Samosiuk, twórcy repre-
zentacyjnego zespołu powia-
tu hajnowskiego „Czeremszy-
na”. Pierwsza edycja odbyła 
się w 1996 roku. Od tego 
czasu przez  plenerową sce-
nę czeremszańskiego GOK-
-u przewinęło się wiele folko-
wych znakomitości. Przez mi-
nione dwadzieścia trzy lata  
Festiwal zdobył uznanie nie 
tylko widzów i wykonawców. 
Stał się jedną z najlepszych 
imprez folkowych w kraju 
i wizytówka gminy, powiatu 
i województwa.  W tegorocznej edy-
cji zaprezentowało się dwanaście 
zespołów muzycznych i teatrów 

Z wiejskiego podwórza
z Białorusi, Gruzji, Mołdawii,Pol-
ski, Węgier i Ukrainy. Festiwal to 
nie tylko muzyka. Od trzynastu lat 
towarzyszy mu konkurs kulinarny 

na potrawę regionalną z udziałem 
znanych polskich kucharzy: Anety 
i Jana Kuroniów, Giena Mientkie-

wicza i Zbysz-
ka Kmiecia. 
Na stałe do 
programu we-
szły warsztaty 
rękodzielnicze, 
muzyczne, ta-
neczne, kuli-
narne oraz wy-
stawy i pokazy 
filmów a także 
kiermasze rę-

kodzieła ludowego. 
Tegoroczną edycję odbywają-

cą się w dniach 20 - 22 lipca rozpo-
częła konferencja „Kultura a zbrod-

nia - kulturowo-społeczne uwarun-
kowania przestępczości”. Jak mówi 
Barbara Kozub- Samosiuk  to temat 
niezwykle nośny w obliczu dzisiej-
szych problemów, zwłaszcza na 
pograniczu różnych kultur.

 Organizatorem XXIII Festiwalu 
Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskie-
go podwórza” było Stowarzyszenie 
Miłośników  Kultury Ludowej i Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Czeremsze, 
a gospodarzem świętujący w tym 
roku jubileusz dwudziestopięciolecia 
zespól „Czeremszyna”.        

   (wss)

Coraz większą konkurencję 
dla białostockiej „Oktawy kultur” 
stanowi Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru „Podlaskie Spotkania” zor-
ganizowany w roku bieżącym już po 
raz trzynasty.  Pomysłodawcą festi-

walu i jego głównym organizatorem 
jest twórca zespołu „Skowronki” Mi-
rosław Szymański. 

W tegorocznej edycji odby-
wającej się w dniach 31 lipca - 5 
sierpnia wzięło udział siedemnaście 
zespołów, w tym 10 z zagranicy: 
z  Gruzji, Indii, Kanady,Łotwy,  Por-
tugalii, Rumunii, Słowacji, Tajwa-
nu. Z czasem festiwal wyfrunął z  
brańskiego matecznika. W tym roku 
muzykę z całego świata mogli po-

Brańsk

Podlaskie Spotkania

dziwiać także mieszkańcy Bielska 
Podlaskiego, Bociek, Ciechanowca,  
Jurowców k/Białegostoku, Szepie-
towa i Wysokiego Mazowieckiego. 
Tradycyjnie inauguracja i finał im-
prezy miały miejsce w Brańsku. 

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 
„Skowronki” powstał 2 lutego 1986 
roku na zimowisku artystycznym 
w Koninie. Zespół działa przy Ze-
spole Szkół w Brańsku. Składa się 
z dwóch grup taneczno-wokalnych 
i grupy „Małe Skowronki”. Jego 
kierownikiem, choreografem i me-
nadżerem jest Mirosław Szymański.

   (wss)
(więcej na www.wiescipodlaskie.eu)

W dniach 9-13 lipca 2018 r. od-
były się w bibliotece cykliczne zajęcia 
wakacyjne pt. „Wakacje z biblioteką 
2018” skierowane do dzieci w wieku 
7-12 lat.

 Każdego dnia odbywały się za-
jęcia plastyczne, które miały na celu 
zapoznać dzieci z różnorodnymi tech-
nikami plastycznymi - wydrapywanką, 
rzeźbieniem w masie solnej, modelo-
waniem z papieru, decoupagem, grafi-
ką wypukłą czyli stemplami z ziemnia-
ka odciskanymi na płótnie. 

Zajęcia rozpoczynały się od 
zapoznaniem się z książkami odpo-
wiadającymi danemu tematowi dnia, 
i tak w pierwszy dzień poznaliśmy 
najdłuższą publikację w księgozbiorze 
czyli 7-metrową harmonijkową książ-
kę „Pikotek chce być odkryty” Tomasza 
Samojlika. Następnie zostały wykonane 
zakładki do książek w technice deco-
upage’u. Drugiego dnia dzieci opowia-
dały o swoich ulubionych lekturach i na 
ich podstawie wykonały prace w tech-
nice wydrapywanki - były to zarówno 

Bielsk Podlaski
Wakacje z biblioteką

portrety, jak i sceny rodzajowe inspiro-
wane ilustracjami z książek. Podczas 
trzeciego dnia zajęć przenieśliśmy się 
na tereny zielone przed biblioteką - do-
bra pogoda zagwarantowała zabawy 
na świeżym powietrzu z piłką, malowa-
nie stempelkami (oraz rękami!) ścian 
zbudowanego z bambusowych tyczek 
tipi - namiotu indiańskiego.

 Czwartego dnia zajęć rozma-
wialiśmy o zwierzętach domowych 
- po zapoznaniu się z publikacjami 
dotyczącymi hodowli psów i kotów 
odwiedziliśmy zaprzyjaźnioną lecznicę 
weterynaryjną przy ul. Jagiellońskiej. 

Tam pani weterynarz opowiedziała 
dzieciom o diagnostyce w leczeniu 
psów i kotów, pokazała jak działa USG 
i rentgen...znalazło się kilku amatorów 
na bycie weterynarzem w przyszłości! 
Potem dzieci zredagowały ogłoszenia 
adopcyjne dla porzuconych kotów. 
W ostatni, piąty dzień, przenieśliśmy 
się do odległych Chin, a to za sprawą 
książek „Cesarstwo chińskie” oraz „Man 
Zou Chiny dla dociekliwych” Izabelli Ka-
luty. Zakończeniem naszych zajęć było 
wspólne wykonanie z papieru chińskie-
go smoka w holu biblioteki. 

Iwona Bielecka-Włodzimirow

Zakończyły się rozgrywki te-
gorocznej edycji Puchary Wójta 
w piłce nożnej gminy Grodzisk. Pu-
char zdobyła drużyna z Grodziska. 
Kolejne miejsca zajęły:

2. Czarna Wielka
3. Koryciny
4. Żery

Grodzisk
Puchar Wójta zdobyty

5. Makarki.
Tytuł najlepszego zawodnika 

zdobył Rafał Boguszewski z Grodzi-
ska, królem strzelców został Piotr 
Zaremba z Czarnej, zdobywca 9 
bramek, a na miano najlepszego 
bramkarza zasłużył Łukasz Woro-
szył z Korycin.                           (s)

foto M. Żywno fb

foto ug czeremcha
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Marcinowicz i prezes Stowarzy-
szenia „Olmonty” Jan Litwińczuk 
dokonali  odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy poświęconej temu wyda-
rzeniu.

GMINA WYSZKI

7 lipca 
2018 r., tym razem w Augustowie, 
podczas Targów Turystycznych od-
była się osiemnasta edycja  podla-
skiego konkursu NKD, którego or-
ganizatorem na szczeblu krajowym 
jest Polska Izba Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego w Warszawie, 
przy współudziale wojewódzkich 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego 
i Urzędów  Marszałkowskich.

Głównym jego celem jest 
identyfikacja i promocja polskich 
produktów regionalnych osadzo-
nych głęboko w polskiej tradycji i od 
lat wytwarzanych tymi samymi me-
todami  i wg. tych samych receptur. 
Ważne jest zachowanie narodo-
wych specjałów zanim odejdą w za-
pomnienie.  Na wyznaczone miejsce 
konkursu ze swoimi produktami 
zjeżdżają się osoby prywatne, go-
spodarstwa agroturystyczne, koła 
gospodyń wiejskich, stowarzyszenia 

i małe zakłady rzemieślnicze. Na 
przygotowanych przez organiza-
torów stoiskach można zobaczyć 
i posmakować najróżnorodniejsze 
produkty w wielu kategoriach.

W tym roku, wzorem lat ubie-
głych, była reprezentowana również 
Gmina Wyszki.

Na stoisku naszych pań zna-
lazły się następujące produkty: 
przedstawicielka Stowarzyszenia 

Aktywna Wieś z Niewina Borowe-
go, p. Eugenia Bożena Gromada 
przygotowała syrop i konfiturę 
z płatków dzikiej róży oraz różyczki 
z konfiturą z płatków dzikiej róży.

Przedstawicielka Klubu Senio-
ra „Razem” z Wyszek p. Zuzanna 
Maksimiuk prezentowała leczni-
czą nalewkę o nazwie „Miętówka 
Zuzanny” oraz ser podpuszczkowy 
„Eko –Ser Pulsze”.

Druga przedstawicielka ww. 
klubu p. Zofia Falkowska przygoto-

wała potrawę o nazwie „Powałki”.
Stół z naszymi potrawami 

prezentował się doskonale, jednak 
nie zakwalifikowaliśmy się do na-
gród. Wybierając potrawy do kon-
kursu trzeba trafić w smak, jakość 
i tradycję. Wśród nagrodzonych po-
traw znalazły się np. takie potrawy: 
masełko swojskie, pasztet z królika, 
sery dojrzewające, burak kiszony, 
kompot z rajskich jabłuszek, fasze-
rowany udziec z dzika.

Całe przedsięwzięcie na na-
szym terenie koordynowało Gminne 
Centrum Biblioteczno – Kulturalne 
w Wyszkach z dyrektorem Henry-
kiem Zalewskim, które między in-
nymi, dzięki wsparciu wójta Mariu-
sza Korzeniewskiego i kierownika 
Warsztatów Marka Falkowskiego 
zapewniło transport do tak odle-
głej miejscowości. Słowa podzięko-
wania należą się również kierowcy 
Grzegorzowi Twarowskiemu za bez-
pieczny i sprawny przewóz uczest-
niczek konkursu.

Oceniając udział naszych 
przedstawicielek w tym konkursie 
należy przyznać, że był to bardzo 
pożyteczny i potrzebny wyjazd. 
Spełnił on wielką rolę edukacyjną 
szczególnie dla pań, które pojechały 
na ten konkurs pierwszy raz. Za-
owocuje tym, że powiększy się gru-
pa osób zajmująca się i promująca  
produkt regionalny  naszej gminy.

Bożena Eugenia Gromada
(foto GOKSIT Wyszki) 

Smaki regionów
Sobiatyno to - jak pisze na 

stronie poświęconej miejscowości  
Alicja Sakowska - jedna z najpięk-
niejszych wsi na Podlasiu. Pierw-
sza wzmianka o jej istnieniu jako 
folwarku włości milejczyckich 
w starostwie brzeskim pojawiła 
się w 1566 roku. Na miejscowym 
cmentarzu znajduje się zabytkowa 

cerkiew drewniana pod wezwaniem 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
(znana też pod wezwaniem Opieki 
matki Bożej). Zbudowana zosta-
ła prawdopodobnie około 1672 r 
(pierwsza wzmianka) jako kaplica 
cmentarna unickiej parafii w Sasi-
nach (obecnie prawosławna).  Jest 
prawdopodobnie najstarszą drew-
nianą cerkwią na Podlasiu. Została 
rozbudowana pod koniec XVIII w. 

Sobiatyno

Na Piotra i Pawła
Wewnątrz znajduje się skromny 
ikonostas z XIX w, z ikonami św. 
Jana Złotoustego,św, Szczepana 
diakona, św. Romana Diakona i św. 
Barbary. W cerkwi znajdują się rów-
nież ikony: Chrystusa Pantokrata 
z XVIII w, i Świętych Piotra i Pawła 
z drugiej połowy XIX w.  W czasie 
wizyty duszpasterskiej w 1727 roku 

wykonano kolejny opis informujący, 
iż była ona świątynią pomocniczą 
parafii milejczyckiej. Obecnie  na-
leży do parafii w Sasinach.

Od kilku lat z okazji święta 
patronów cerkwi organizowane są 
w miejscowej remizie  „Koncerty na 
Piotra i Pawła”. W tym roku, 12 lipca, 
wystąpiły zespoły Tęcza i Aspekt.                                            

(zp)
(foto gok milejczyce)

Wieś powstała prawdopo-
dobnie ok. 1562 roku i wzięła swą 
nazwę od - właścicieli terenu - ro-
dziny ziemiańskiej Wolimontów. 
13 lipca 1769 roku pod Olmon-
tami doszło do bitwy pomiędzy 
oddziałami konfederatów barskich 
dowodzonymi przez Kazimierza 
Pułaskiego  a wojskami rosyjskimi 
dowodzonymi przez ks. Golicyna. 

I właśnie 250 rocznica zawią-
zania Konfederacji Barskiej była 
okazją do zorganizowania w Ol-
montach uroczystości jej poświęco-
nych. Po mszy polowej Wójt Gminy 
Juchnowiec Kościelny Krzysztof 

Olmonty
Rocznica Konfederacji

Uroczystościom towarzyszyło 
Bractwo Kurkowe, a po części ofi-
cjalnej odbył się w świetlicy panel 
naukowy poświęcony Konfederacji 
Barskiej. Mimo niesprzyjającej po-
gody, w tym momentami ulewnego 
deszczu, w imprezie tłumnie uczest-
niczyli mieszkańcy Olmont i licznie 
przybyli goście.

Na zakończenie warto wspo-
mnieć, że w Olmontach urodził się 
Romuald Szeremietiew, były wicemi-
nister i p.o. ministra obrony narodo-
wej  w rządzie premiera Olszewskie-
go.                                           (sok)

foto: UG Juchnowiec Kościelny

Po raz kolejny mieszkań-
cy Hołówek Dużych mieli swoje 
święto. Na festynie zorgani-
zowanym przez  radę sołecka 
bawili się nie tylko mieszkańcy 
wsi. Na dorocznym świecie nie 
zabrakło gości z gospodarzami 
gminy na czele. Było dużo dobrej 
zabawy i humoru w wykonaniu 
kabaretu „Babeczki Podlaskie”. 
Swoje atrakcje miały także dzie-
ci. Mieszkańcy wsi po raz kolejny 
pokazali jak niewiele trzeba do 
dobrej zabawy.                       (cz)

foto: UG Juchnowiec Kościelny

Hołówki Duże
Święto wsi

Wyszki

Ćwiczenia 
ochotników

ruszają strażacy z terenu gminy. 
Na szczęście  to tylko ćwiczenia. 
Część praktyczna została poprze-
dzona częścią teoretyczną. Pra-
cownicy Komendy Powiatowej PSP 
w Bielsku Podlaskim przypomnieli 
uczestnikom ćwiczeń zagadnienia 
związane z taktyką ratowniczo-ga-
śniczą, ratownictwem medycznym 
oraz bezpieczeństwem prowadzo-
nych działań ratowniczo-gaśni-
czych. 

(ws)

Cd. ze str. 9

18-19.08 – Krajowy Festiwal Zespołów Ludo-
wych działających przy OSP – Bielsk 
Podlaski

19.08 – Koncert Michała Skiepko I przyjaciół 
wraz z orkiestra grodzieńską - Narewka

25.08 – VI Bieg Rodzinny – Hajnówka
1.09 – VIII Bulwa Fest w Lipinach
2. 09 – Dożynki Gminne w Kajance
8.09 – Finał Pucharu Polski Nordic Walking – 

Hajnówka
15.09 – XXII Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza 

Hajnówki
15.09.2018 r. Dżereła Ukraińskie Tradycje  - 

Czeremcha

Co ... Gdzie ... Kiedy ...
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Początki sierpnia pogodne,  
wróżą zimy łagodne.
Gdy sierpień wrzos rozwija,  
jesień krótka, szybko mija.
Gdy sierpień w upały zbywa, 
lato długo zwykle bywa.
Gdy na Wniebowzięcie Panny 
ciepło dopisuje, to ciepły  
i pogodny koniec lata obiecuje. 
Jeśli w dniu Jacka (17.08) nie 
pada, suchą jesień zapowiada.
Co się w lecie zarobi, tym się 
w zimie żyje.
Gdy koło Bartłomieja (24.08) 
liść opada, prędko zima bywa 
rada.
Jaki dzień Bartłomieja, takiej 
jesieni nadzieja.
Dużo grzybów sierpniowych, 
dużo zawiei śniegowych.

 Przysłowia wybrał JC

Przysłowia ludowe 
na sierpień
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Sierpień
2018

bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

1 sierpnia w godzinę W władze miasta 
Hajnówka – Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy 
Sirak, Zastępca Burmistrza Andrzej Skiepko 
oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta 
Tomasz Androsiuk, upamiętnili 74. rocznicę 

Pamięci powstańców warszawskich

Muzycy z hajnowskiej orkiestry mieli oka-
zję zagrać podczas Święta Miasta Krasława 
na Łotwie, jakie miało miejsce w dniach 20-
22.07.2018 r. Było to nie tylko doświadcze-
nie artystyczne. Wizyta w partnerskim mieście 
miasta Hajnówka to także spotkanie z łotewską 
kulturą, folklorem, historią i cudownymi ludźmi. 
Była ona szczególna dla zamieszkującej tam 
Polonii. 

21 lipca (sobota) okazał się szczególnie 
intensywny. Pierwsze dźwięki orkiestra zagrała 
przy starcie wyścigu rowerowego. Następnie za-
grała ok. półgodzinny koncert na Placu Wolności 
w Krasławie, gdzie odbywał się koncert zespo-
łów amatorskich reprezentujących lokalny folk-
lor. Donośne dźwięki instrumentów przyciągały 
rzesze słuchaczy, którzy z ciekawością wsłu-
chiwali się w wygrywane melodie. Z ciepłym 
przyjęciem spotkał się trzeci z koncertów - na 
dziedzińcu barkowego Pałacu Hrabiów Platerów. 
Plenerowy występ uświetniał Międzynarodo-
wy Festiwal Dziedzictwa Kulinarnego, podczas 
którego można było posmakować regionalnych  
produktów. 

Podczas wizyty pojawił się ważny wątek 
historyczny, istotny z punktu widzenia Łoty-

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
zagrała na Łotwie

szy oraz Polaków. W niedzielne przedpołudnie 
członkowie orkiestry udali się na cmentarz żoł-
nierzy Wojsk Polskich, poległych w 1920 roku 
podczas wyzwolenia Łotwy. Mieści się tam 
pomnik ku czci poległych z tablicą, na której 
wygrawerowane jest część nazwisk. Orkiestra 
oddając hołd rodakom - zagrała  Mazurka Dą-
browskiego, słynne Rota oraz Warszawiankę.

Wielkie podziękowania należą się Burmi-
strzowi Krasławy Gunarsowi Upeniks, a także 
niezwykłemu Jozefowi Dobkiewiczowi za zapro-
szenie, opiekę i organizację czasu. W pamięci 
pozostanie na długo wyjątkowa Tatiana, która 
z wielkim sercem, serdecznością przyjęła gości 
w miejscu noclegu. Orkiestra to nie tylko grupa 
muzyczna. Jak się okazało członków łączy silna 
więź przyjaźni. W niej tkwi motywacja do pracy, 
co przedkłada się na późniejsze sukcesy. 

Krzysztof Romaniuk wraz ze swoją Or-
kiestrą serdecznie dziękują Burmistrzowi Mia-
sta Hajnówka Jerzemu Sirakowi za możliwość 
odbycia tej muzycznej przygody i poznania 
łotewskich przyjaciół z partnerskiego miasta 
Krasława. 

Emilia Korolczuk
Zdj. Janusz Antipow 

Wybuchu Powstania Warszawskiego minutą 
ciszy oraz symbolicznym złożeniem wieńców 
przy pomniku Ofiarom Wojen i Represji na 
skwerku im. Dymitra Wasilewskiego. 

Emilia Korolczuk 

Do Powiatu Hajnowskiego trafią 
kolejne fundusze unijne – tym razem 
dofinansowanie otrzymały wnioski pn. 
Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Biało-
wieskiej oraz Scalenia gruntów w gminie 
Narewka na obiekcie „Eliaszuki i inne”. 

Umowa pomiędzy samorządem Powia-
tu Hajnowskiego a Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego o dofinansowanie 
projektu Szlakiem bioróżnorodności Puszczy 
Białowieskiej została podpisana 24 lipca 
2018 r., zaś 10 sierpnia br. podpisano umowę 
na realizację inwestycji dot. scalenia.

W ramach projektu Szlakiem bioróżno-
rodności Puszczy Białowieskiej zagospoda-
rowany zostanie parking Zwierzyniec, przy 
drodze Hajnówka – Białowieża. W ramach 
istniejącego Białowieskiego Szlaku Transgra-
nicznego, na terenie dwóch gmin: Hajnówka 
i Białowieża powstanie ścieżka edukacyjna. 
Ścieżka zostanie opatrzona 12 tablicami infor-
macyjnymi o tematyce bioróżnorodności Pusz-
czy Białowieskiej. Integralną częścią szlaku 
będzie nowowybudowany obiekt turystyczny 
na parkingu, w którym znajdować się będzie m. 
in. informacja turystyczna. Budynek zostanie 
dostosowany do potrzeb turystów – zaplano-
wano budowę galerii słonecznej z eksponatami 
edukacyjnymi, sali edukacyjnej jako miejsca 
wystaw, prelekcji i pokazów filmowych. Miejsce 
wokół budynku zostanie uzupełnione o obiek-
ty małej infrastruktury turystycznej – wiaty, 
ławki, stojaki na rowery, plac zabaw. Na tym 
nie koniec – Białowieski Szlak Transgraniczny 
zostanie przedłużony z Bud do parkingu Zwie-
rzyniec – trasa zyska 3,3 km w celu połączenia 
Zwierzyńca ze szlakiem. Tym samym dotąd 
opustoszały parking zostanie przekształcony 
w nowoczesne centrum edukacyjno-informa-
cyjno-promocyjne i miejsce odpoczynku, a tak-
że punkt gdzie zbiegają się szlaki turystyczne. 

Koszt inwestycji to 2.9 mln zł, kwota do-
finansowania w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
2 mln zł. Realizacja projektu rozpocznie się 
w sierpniu 2018,  zakończenie prac przewi-
dziano na  październik 2019 r.

Kolejna inwestycja dot. scaleń 
w powiecie

Staraniem samorządu do powiatu trafią 
także kolejne środki na realizację scaleń – 
10 sierpnia br. pomiędzy samorządem Powia-
tu Hajnowskiego a Urzędem Marszałkowskim 
podpisana została umowa o realizacji inwe-
stycji dot. Scaleń na obiekcie „Eliaszuki i inne”.  
Całkowita wartość projektu to ponad 19 mln zł, 
z czego 12 mln to kwota przyznana w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, pozostałe środki pochodzą z bu-
dżetu państwa. Operacja scalenia w gminie 
Narewka obejmie wsie Eliaszuki, Miłaszewo 

Kolejne wnioski Powiatu Hajnowskiego 
otrzymały dofinansowanie

i Planta. Prace scaleniowe na obiekcie „Elia-
szuki i inne” to trzecie takie przedsięwzięcie, 
aktualnie realizowane przez Powiat Hajnowski 
- obok postępowań scaleniowych „Kotłówka 
i inne” w gminie Narew i „Tarnopol” w gminie 
Narewka (na ten cel powiat pozyskał ponad 14 
mln zł – umowa została podpisana w 2016r., 
przyp.red.). Powierzchnia gruntów objętych po-
stępowaniem scaleniowym na obiekcie Elia-
szuki i inne wynosi 2, 515 ha.  Dla porównania 
– łączna powierzchnia dla dwóch pozostałych 
obiektów to  1881, 1218 ha.

Inne projekty starostwa 
Pozyskane środki nie są jedynymi, jakie 

trafiły do powiatu. Do końca sierpnia potrwają 
prace związane z termomodernizacją budynku 
Zespołu Szkół z DNJB. Staraniem samorządu, 
w 2017r. na ten cel pozyskano 1,3 mln zł - 
to kwota dofinansowania projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego. W sierpniu br. rozpocz-
ną się również prace związane z przebudową 
drogi powiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej 
i odcinka ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego w Haj-
nówce – I etap. Wartość inwestycji to ponad 
1,8 mln zł, z czego powiat hajnowski pozyskał  
380 000 tyś. zł dofinansowania w ramach 
Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokal-
nych. Pozostała część zostanie wydatkowana 
z budżetów powiatu i miasta Hajnówka. Zakres 
inwestycji z przejazdem PKP obejmuje kom-
pleksową przebudowę drogi o łącznej długości 
ok. 422 m z uwzględnieniem robót ziemnych, 
podbudowy,  nawierzchni, robót wykończenio-
wych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Poza przedsięwzięciami o charakterze 
inwestycyjnym, Starostwo realizuje również 
projekty edukacyjne: „Puszcza i ludzie” oraz 
„Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi”.  Cał-
kowita kwota projektu „Puszcza i ludzie” to 
911 400,00 zł, z czego 85%, tj. 774 690,00 
zł pochodzi ze środków unijnych – a konkret-
nie z  Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Celem projektu jest podniesienie 
świadomości ekologicznej wśród mieszkań-
ców regionu Puszczy Białowieskiej – w ra-
mach tego Starostwo zorganizowało szereg 
przedsięwzięć, m.in. konkurs ekologiczny dla 
młodzieży, cykliczne warsztaty ekologiczne 
dla młodzieży i dorosłych oraz debatę dot. 
Puszczy Białowieskiej z udziałem samorzą-
dowców, mieszkańców i przedstawicieli nad-
leśnictw. (więcej o projektowych działaniach 
na https://puszczailudzie.info/). Powiat Hajnow-
ski dostrzeżono także w Brukseli – wspólnie 
z niemieckim partnerem Stowarzyszeniem 
„Przyjaciele Hajnówki”, Stowarzyszeniem 
„Pocztówka” i Uniwersytetem Trzeciego Wie-
ku,  starostwo realizuje projekt edukacyj-
ny „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi”.  
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Inicjatorem tego dzieła był śp. 
ks. prał. Marian Świerszczyńskim. 
Niespotykane nigdzie w Polsce pół-
nocno-wschodniej prócz Hajnówki 
28–ośmio głosowe organy, zbudo-
wane na przełomie XIX i XX wieku 
przez firmę Schlag und Sohone, 
które Parafia zakupiła w 1976 roku 
umożliwiły organizowanie profesjo-
nalnych koncertów w naszym mie-
ście. Przez 20 sezonów  mogliśmy 
słuchać i podziwiać muzyków-wy-
konawców z różnych stron świata: 
z USA, Kanady, Niemiec, Szwecji, 
Danii, Korei, Finlandii, Belgii i innych 
krajów oraz wielu wspaniałych wy-
konawców z Polski. Wszystko to za 
sprawą pasjonatów, którzy powołali 
Hajnowską Fundację Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej.

8 lipca br. w hajnowskim ko-
ściele p.w. Podwyższenia Krzyża 
Św. wysłuchaliśmy I Koncertu w ra-
mach XXI Edycji Koncertów Muzyki 
Organowej i Kameralnej. Gospodarz 
miejsca ks. kan. Józef Poskrobko 
powitał wszystkich przybyłych słu-
chaczy, a także pana dr. hab. Józefa 

Koncerty Muzyki Organowej 
i Kameralnej w Hajnówce

Kotowicza – Dyr. Podlaskich Koncer-
tów Muzyki Organowej i Kameral-
nej z Białegostoku, który tradycyjnie 
dalej poprowadził koncert. Podczas 
I Koncertu wystąpili: Kseniya Pogo-
relaya z Białorusi (organy) i Stani-
sław Kuk z Białegostoku (skrzypce).

22 lipca  do świątyni ponownie 
przybyli pasjonaci muzyki organowej 
i kameralnej. Tego dnia przed licznie 
zgromadzoną publicznością wystą-
pili: pan David  Troiano z USA, który 
grał na organach i Zespół wokalny 
„Cantamen” z Białegostoku.

5 sierpnia przed hajnowską 
publicznością zaprezentował się 
pan Ennio Cominnett na organach 
i towarzyszyła mu pani Krystyna 
Gołaszewska z Białegostoku grając 
na flecie.

19 sierpnia odbył się ostatni 
w tym sezonie koncert.  Przed pu-
blicznością wystąpili: Józef Kotowicz 
/ Białystok i zespół instrumental-
ny TRIO-SONATA / Rosja: Vladimir 
Sklyarenko – obój, Elena Lelchuk – 
akompaniament.

za www.farahajnowka.pl

Na zaproszenie Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Hajnówce do nasze-
go miasta zawitała grupa młodych 
sportowców z Suure – Jaani (Estonia) 
i Brześcia (Białoruś). Międzynarodo-
wa współpraca trwa już od wielu lat 
i zawsze jest obfita wiele atrakcji. 
Scenariusz pobytu gości jest podzie-
lony na dzień rywalizacji sportowej 
oraz zwiedzanie ciekawych miejsc 
ze wzajemną integracją uczestników 
turnieju.

W piątek 20 lipca w części 
sportowej pobytu zaproszonych gości 
na stadionie w Hajnówce rozegrano 
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 
Młodzików. W tym roku zaproszenie 
Ośrodka Sportu przyjeła drużyna 
z Suure – Jaani, Brześcia, oraz żeński 
zespół Włókniarza. Dziewczęta z Bia-
łegostoku należą do czołówki w kraju 
w swojej kategorii wiekowej. Z uwagi 
na charakter zawodów uroczystwgo 
otwarcia dokonał Burmistrz Miasta 
Jerzy Sirak i jego zastępca Andrzej 
Skiepko.

Podczas turniejowej rywalizacji 
panowała gorąca atmosfera. Dzie-
sięć rozegranych spotkań dostar-
czyło wiele emocji, a zacięte mecze 
między drużynami powodowały co 
chwilę zmieniający się układ tabe-
li. Ostatecznie zwyciężyła drużyna 
Włókniarza Białystok

Białorusini i Estończycy w Hajnówce  
- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 20 lipca

Dodakowo po turnieju głównym 
uczestnicy sprawdzili swoje umiejęt-
ności piłkarskie w konkursie rzutów 
karnych, gdzie najlepsi okazali sie 
piłkarze z Brześcia i to oni otrzymali 
kosz słodyczy.

Skład OSiR Hajnówka: Damian 
Jurczuk, Mateusz Artemiuk, Kamil 
Moszczyński, Bartosz Birycki, Jakub 
Owerczuk, Mateusz Pawłowski, Paweł 
Gierasimiuk, Bartosz Jerzyk, Maciej 
German, Patryk Niczyporuk, Piotr 
Gierasimiuk, Trener Tomasz Dobosz

Skład OSiR Puszcza Hajnówka: 
Oskar Tellos, Jakub Lewczuk, Iwo 
Rynkowski, Bartosz Ostapczuk, Alek-
sander Janiel, Bartosz Tarasiuk, Hu-
bert Hołota, Gabriel Siemieniuk, Jan 
Kaczoch, Hubert Sacharczuk, Jakub 
Bielawski, Mikołaj Pawluczuk, trener 
Jerzy German

Na zakończenie zawodów 
uczestnicy z rąk Burmistrza Andrzeja 
Skiepko i dyrektora Parku Wodnego 

Burmistrz Miasta Hajnówka 
informuje iż od 20 czerwca 2018 r. 
w ramach „Programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt” 
realizowana jest Akcja pn. „Ste-
rylizacja i kastracja zwierząt 
właścicielskich w Hajnówce 
w 2018 r.” skierowana do wła-
ścicieli psów i kotów, zamieszkują-
cych na terenie miasta Hajnówka. 
Miejsce zamieszkania właściciela 
zwierzęcia ustala się na podstawie 

Sterylizacja i kastracja
oświadczenia, które będzie weryfi-
kowane w oparciu o dane posiadane 
przez Urząd. Akcja jest realizowana 
– przy częściowym dofinansowaniu 
Miasta.

Zgodnie z § 5 ust. 8 uchwa-
ły Nr XXXIX/284/18 Rady Miasta 
Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. 
w sprawie zmiany programu opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie miasta Hajnówka, 
Gmina dofinansowuje zabiegi stery-

lizacji i kastracji w wysokości:
- 75 % kosztu zabiegu u psów, po-
zostałe 25 % ponosi jego właściciel,
- 50 % kosztu zabiegu u kotów, po-
zostałe 50 % ponosi jego właściciel.

Jeden właściciel może uzy-
skać dofinansowanie do zabiegu 
dla 2 zwierząt w ciągu roku. Wła-
ściciele zwierząt nie otrzymają 
zwrotu kosztów poniesionych za 
sterylizację lub kastrację wyko-
naną przed złożeniem wniosku.

Celem akcji jest popularyzacja 

tej najbardziej skutecznej i humani-
tarnej metody ograniczenia nadpo-
pulacji zwierząt domowych (szcze-
gólnie psów i kotów), co w efekcie 
końcowym zminimalizuje liczbę 
zwierząt trafiających do schronisk. 
Zwierzęta pozbawione możliwo-
ści rozmnażania są spokojniejsze, 
zmniejsza się u nich poziom nie-
kontrolowanej agresji powodowa-
nej hormonami, zmniejsza się ry-
zyko wystąpienia groźnych dla życia 
schorzeń układu rozrodczego. 

Akcja prowadzona będzie 
przez Urząd Miasta Hajnówka do 
30 listopada 2018r. lub do wy-
czerpania środków finansowych, 
przeznaczonych na ten cel w ra-
mach tego Programu.

Miejsce wykonywania za-
biegów:
Gabinet Weterynaryjny Highvet Pa-
weł Tichoniuk, ul. Lipowa 135, 17-
200 Hajnówka.

Urząd Miasta Hajnówka

Międzynarodowy Festiwal Te-
atralny Wertep to największa im-
preza teatralna w regionie Puszczy 
Białowieskiej. Już po raz dziesiąty 
nasze miasto przywitało znakomi-
tych aktorów, którzy wędrując  po 
okolicach Hajnówki zarażali swoją 
miłością do teatru.

W tym roku Wertep zawędro-
wał do Narwi, Dubicz Cerkiewnych, 
Starego Dworu, Bielska Podlaskie-
go, Kleszczel i Orli. Finał tradycyjnie 
odbył się w Hajnówce. W programie 
znalazły się przedstawieniach dla 
dzieci i dorosłych, spektakle plene-
rowe, parady, przedstawienia salowe 
i koncerty.

O godzinie 13.00 spod dworca 

Wertep
kolejowego Hajnówka Centralna wy-
ruszyła parada „Danse Macabre” 
Deborah Hunt i A3Teatr /PUR/ PL. 
Pozostałe spektakle odbyły się na 
terenie Hajnowskiego Domu Kultury. 
W repertuarze niedzielnego Wertepu 
znalazły się między innymi spekta-
kle familijne:  „Na wozie” Falko 
Show /PL, „Księżycowe opowieści” 
Wędrowny Teatr Lalek Małe Mi /PL,  
„Rycerz bez konia” Teatr Barnaby 
/PL, „Inbox” Cie Soralino /FR, „Cir-
cus” Circo Pitanga /CH/IL i „Sweet 
Dreams” A3Teatr /PL. „Impresje 
z baniek” to wspaniałe animacje 
z baniek mydlanych, które wciągnęły 
nie tylko małego widza. Dla widzów 
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Mirosława Chilimoniuka zostali uho-
norowani pamiątkowymi medalami, 
statuetkami i pucharami.

Gospodarzem imprezy był dy-
rektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Hajnówce Mirosław Awksentiuk. 
Sędziami zawodów byli Piotr Ju-
ziuczuk i Marcin Sawczyński, a nad 
całością czuwali Marek Hanula, Ja-
nusz Ludwiczak, Justyna Troc, Roman 
Wnuczko, Tomasz Dobosz. Opieka 
medyczna - Alina Syrowoj. Graficzną 
stronę turnieju opracowała Małgo-
rzata Muszkatel, a o zabezpieczenie 
techniczne zadbał Jan Sawko. Dzięki 
bardzo dobrej organizacji, co zostało 
zauważone i docenione przez przy-
byłych gości, każdy z uczestników 
mógł poczuć wyjątkową hajnowską 
gościność, a to było najważniejsze.

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Hajnówce pragnie serdecznie po-
dziękować za okazałą pomoc przy 
organizacji piłkarskiej imprezy:

- pracownikom Referatu Po-
lityki Gospodarczej Urzędu Miasta 
Hajnówka,

- piłkarzom drużyny Juniorów 
Młodszych Ośrodka Sportu: Piotr Woj-
ciuk, Krzysztof Pieczarka, Stanisław 
Artemiuk, Paweł Sieńczuk, Arkadiusz 
Wołodko.

Marek Hanula, Tomasz Dobosz
Fot.Roman Wnuczko



ternetowej www.pucharpolskinw.pl 
lub przeddzień zawodów na terenie 
Nadleśnictwa Hajnówka – będziemy 
na Was czekać w Biurze Zawodów. 
Szczegółowych informacji o impre-

zie szukajcie na stronach: Polskiej 
Federacji Nordic Walking www.pfnw.
eu i Starostwa Powiatowego www.
powiat.hajnowka.pl

Tradycyjnie mieszkańcy Haj-
nówki i bliskich okolic mogą wziąć 
udział bezpłatnie. Informacji organi-
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Od 2017r. Powiat Hajnowski 
realizuje projekt pn. „Kompleksowy 
system rozwijania kompetencji i umie-
jętności osób dorosłych zgodnie z po-
trzebami regionalnymi gospodarki”. 
Przypominamy, że uczestnicy projektu 
mogą ubiegać się o dofinansowanie:
• szkoleń i kursów w zakresie infor-

matyki i języków obcych, a także 
studiów podyplomowych -w ra-
mach tego można będzie ubiegać 
się o bon szkoleniowy o wartości do 
9 tys. zł/os (działanie 3.2.1.)

• a także szkoleń i kursów zawodo-
wych - bon szkoleniowy o wartości 
15 tys. zł/os. (działanie 3.2.2.)

Wkład własny uczestnika wynosi 
tylko 12% wartości kursu, dodatkowo 
istnieje możliwość ukończenia więcej 
niż jednego szkolenia. Osoby zainte-
resowane udziałem w projekcie będą 
miały dowolność w wyborze miejsca 
szkolenia bądź studiów, niemniej bony 
szkoleniowe pokrywają tylko koszty 
edukacji, bez dojazdów i noclegów. 
Uczestnik może dokonać wybo-
ru kierunku kształcenia z ofert 
umieszczonych w Bazie Usług 
Rozwojowych – bezpośredni link: 
https://uslugirozwojowe.parp.gov.
pl/. Oferta edukacyjna jest bardzo 
bogata – od kursów językowych po 
specjalistyczne zawodowe np. obsługi 
obrabiarek numerycznych CNC, spawa-
cza, prawa jazdy, itp.

Projekt skierowany jest do 
wszystkich mieszkańców powiatu 
hajnowskiego powyżej 18. roku życia. 
Niemniej, preferencje przewidziane są 
dla osób 50+ oraz osób posiadających 
wykształcenie średnie ogólnokształcą-
ce, zawodowe lub gimnazjalne.  Doce-
lowo, z szansy na podniesienie swoich 
kompetencji zawodowych  będzie mo-
gło skorzystać ok. 430 mieszkańców 
powiatu hajnowskiego. Samorząd 
otrzyma blisko 5 mln zł na wsparcie 
mieszkańców regionu w procesie pod-
noszenia wykształcenia. Dotąd (stan 
na koniec lipca 2018r.) podpisano 
łącznie 216 umów, w tym 132 w dzia-
łaniu 3.2.1 i 84 w działaniu 3.2.2  na 
kwotę  556.608,22 zł. Zainteresowanie 

Wciąż można składać wnioski 
o dofinansowanie na szkolenia 

podnoszące kwalifikacje zawodowe

udziałem w projekcie jest tak wysokie, 
że obecnie na działanie 3.2.1 przyjmo-
wane są zgłoszenia na listę rezerwo-
wą. Tymczasem osoby zainteresowa-
ne udziałem w kursach zawodowych 
(działanie 3.2.2.), spełniające prefe-
rowane kryteria (patrz wyżej – chodzi 
o wiek i wykształcenie), wciąż mogą 
liczyć na dofinansowanie jeszcze w tym 
roku.  Wszelkich informacji dotyczących 
przedsięwzięcia udziela biuro projektu 
z siedzibą przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących (ul. Piłsudskiego 7, Haj-
nówka). Biuro jest czynne w godzinach:

pon. 10.00-18.00
wt.- pt. 7.30-15.30
Kontakt:  502 285 722.
Biuro Projektu świadczy wszelką 

pomoc informacyjną, dotyczącą wa-
runków uczestnictwa i terminów rekru-
tacji w projekcie  oraz  doradczą m.in. 
w zakresie pomocy wyszukania odpo-
wiedniego kursu i wypełnianiu wniosku 
aplikacyjnego.

Projekt „Kompleksowy system 
rozwijania kompetencji i umiejętności 
osób dorosłych zgodnie z potrzeba-
mi regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 
3.2.2 Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskie-
go”, będzie realizowany przez Miasto 
Łomża w partnerstwie z powiatami: 
hajnowskim, łomżyńskim, bielskim, 
kolneńskim, siemiatyckim, wysoko-
mazowieckim i zambrowskim. Termin 
realizacji projektu obejmuje okres od 
lipca 2017r. do końca czerwca 2020r. 
Całkowita wartość projektu to 45,5 mln 
zł, dofinansowanie – 40,8 mln. Przed-
sięwzięcie finansowane jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu to szansa 
dla jego uczestników, by zmienić coś 
w swoim życiu zawodowym. Dążenie 
do podnoszenia swoich kompetencji 
zawodowych to najlepsza inwestycja, 
na jaką decyduje się każdy człowiek – 
bo  gdy posiadamy odpowiednie kwa-
lifikacje i wykształcenie, tylko wówczas 
jesteśmy w stanie kształtować  swoją 
karierę zgodnie z oczekiwaniami.

Katarzyna Miszczuk
  

Projekt „Podniesienie ja-
kości kształcenia zawodowego 
w Zespole Szkół Zawodowych 
w Hajnówce poprzez realizację 
Kompleksowego Programu Roz-
wojowego Szkoły.

We wtorek, 31 lipca br. wice-
marszałek Anna Naszkiewicz i czło-
nek zarządu Stefan Krajewski, dy-
rektor szkoły Eugenia Karwowska 
i skarbnik powiatu hajnowskiego 
Aniela Majewska podpisali pro-
jekt Zespołu Szkół Zawodowych 
w Hajnówce na dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego. Wartość pro-
jektu 1 088 374,68 zł 
w tym dofinansowanie 
1 028 134,68 zł ze 
środków Unii Europej-
skiej. Okres realizacji 
projektu od 01.10.2018 
r. do 31.10.2020 r.

- Dodatkowe wy-
posażenie w naszej 
szkoli pozwoli na pod-
niesienie kwalifikacji 
zawodowych, a w kon-
sekwencji sprawi, że 
nasi uczniowie będą 
lepiej przygotowani do 
podjęcia pracy - mówi 
Eugenia Karwowska, 
dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych w Haj-
nówce.

Projekt jest elementem re-
alizacji Kompleksowego Programu 
Rozwoju Szkoły. Grupę docelową pro-
jektu stanowią uczniowie Technikum 
o profilach wpisujących się  w inteli-
gentne specjalizacje w województwie 
podlaskim: żywienie i usługi gastro-
nomiczne, budownictwo, mechanika, 
ekonomista  logistyk oraz nauczycie-
le kształcenia zawodowego. Dzięki 
udziałowi w projekcie uczniowie m.in. 
nabędą kompetencje i kwalifikacje 
potrzebne na rynku pracy (np. ję-
zykowe) czy umiejętności związane 
z posługiwaniem się technologiami 
informacyjno-komunikacyjnymi. Dla 
nich będą też przeznaczone staże 
zawodowe oraz kursy pomagają-

Duże pieniądze z Funduszy Unijnych dla Zespołu Szkół 
Zawodowych w Hajnówce

ce w zdobyciu nowych kwalifikacji. 
Projekt obejmie 160 uczniów techni-
kum, którzy kształcą się w zawodach: 
technik logistyk, technik mechanik, 
technik budownictwa, technik eko-
nomista, technik żywienia i usług ga-
stronomicznych oraz 8 nauczycieli 
przedmiotów zawodowych. Dla tych 
ostatnich przewidziany jest czter-
dziestogodzinny staż zawodowy.

Dodatkowo uczniowie skorzy-
stają z:

a. kursów językowych zakoń-
czonych egzaminami zewnętrzny-
mi, po których otrzymają certyfikat 
potwierdzający znajomość języka 

uznawalny na rynku pracy,
b. warsztatów rozwijanych 

kompetencje społeczne, takie jak 
negocjacje, praca w zespole, komu-
nikacja,

c. zajęć wyrównawczych 
z przedmiotów ogólnokształcących, 
szczególnie z matematyki 

d. kursów w zakresie obsługi 
oprogramowania specjalistycznego 
pożądanego i wykorzystywanego  
w podlaskich przedsiębiorstwach  - 
AutoCad, CAD/CAM, Symfonia, Soli-
dEgde, CNC ZERO,

e. nabycia dodatkowych 
uprawnień i kwalifikacji, w zakresie: 
spawacz TIG, spawacz MAG/MIG, ob-
sługa wózków jezdniowych, obsługa 
kas fiskalnych, Carving i  dekoracja 

stołów, kucharz regionalny, kelnerski, 
obsługa żurawi budowlanych,

f. Doradztwa edukacyjno-za-
wodowego, które ma na celu uświa-
domienie znaczenia całożyciowego 
planowania kariery zawodowej oraz 
sporządzenie Indywidualnych Planów 
Działania w tym zakresie,

W ramach projektu zostaną za-
kupione dwie obrabiarki CNC:

- Tokarka uniwersalna do me-
talu z odczytem cyfrowym i komple-
tem wyposażenia,

- Frezarka uniwersalna do me-
talu z odczytem cyfrowym i komple-
tem wyposażenia,

Działania w projekcie „Podnie-
sienie jakości kształcenia zawodo-
wego w Zespole Szkół Zawodowych 
w Hajnówce poprzez realizację Kom-
pleksowego Programu Rozwojowe-
go Szkoły” tak zostały zaplanowane 
i dobrane dla poszczególnych grup 
zawodów, by absolwenci szkoły lepiej 
wpisywali się w wymagania współ-
czesnego rynku pracy i wygania pod-
laskich przedsiębiorców.  Ponadto 
doposażenie szkoły w nowoczesny 
sprzęt  CNC pozwoli na podniesienie 
jakości kształcenia i wyposażenie 
uczniów w umiejętności, które sta-
nowią obecnie priorytet przez za-
trudnianiu techników mechaników. 

Źródło: ZSZ w Hajnówce
Fot. Wrotapodlasia

Gotowi na imprezę sezonu? 
Bo jak na kijki to tylko w regionie 
Puszczy Białowieskiej! Malownicza 
Kraina Żubra opleciona szlakami 
nordic walking to idealne miejsce 
do aktywnego wypoczynku. Bo uni-
katowa przyroda, bo czyste powie-
trze, bo gościnni ludzie i smaczna 
kuchnia ! O wszystkich walorach 
puszczańskiego regionu przekonają 
się Ci, którzy 8 września br. stawią 
się na starcie Wielkiego Finału Pu-
charu Polski Nordic Walking. Staro-
stwo Powiatowe w Hajnówce, Pol-
ska Federacja Nordic Walking oraz 
Nadleśnictwo Hajnówka serdecznie 
zapraszają do udziału w imprezie! 
Setki uczestników, duża dawka po-
zytywnych emocji, wesoła zabawa 
z solidną porcją sportowej rywa-
lizacji i ta piękna przyroda… Tak 

Ruszyły zapisy na Puchar Polski Nordic Walking! 

WIELKI FINAŁ zawodów w Hajnówce
w skrócie można opisać Puchar 
Polski Nordic Walking, odbywający 
się w Hajnówce, w otoczeniu Pusz-
czy Białowieskiej - obiektu na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dzięki zaangażowaniu Sta-
rostwa Powiatowego w Hajnówce 
od 2012 r. Powiat Hajnowski jest 
jednym z przystanków masze-
rów – bowiem w ramach Pucharu 
Polski Nordic Walking odbywa się 
cykl zawodów w poszczególnych 
miejscowościach. Finał – dotąd był 
rozgrywany w Gdańsku, siedzibie 
organizatora tj. Polskiej Federacji 
Nordic Walking, ale od 2016 r. to 
Hajnówka jest gospodarzem finału. 
Nie inaczej będzie w trakcie tego-
rocznej edycji. 

Uczestnicy mogą dokonać 
zapisów oraz opłaty na stronie in-

zacyjnych na temat imprezy udziela 
Wydział Promocji i Rozwoju Staro-
stwa Powiatowego w Hajnówce, tel. 
85 682 30 46.

Miejscem   startu   i   mety   
zawodów   jest   przystanek   ko-
lejki   leśnej   na terenie  Nad-
leśnictwa Hajnówka. Tradycyjnie, 
zawody będą rozgrywane na dy-
stansie 20 km, 10 km oraz 5 km 
w naturalnym terenie, trasami 
w Puszczy Białowieskiej. Zawody 
rozgrywane będą w 23. katego-

riach męskich i damskich. Wystar-
tować  może każdy, bez względu na 
wiek, płeć czy kondycję. Bo w końcu 
chodzi przede wszystkim o dobrą 
zabawę i promocję aktywnego wy-
poczynku – oczywiście w bliskim są-
siedztwie Puszczy Białowieskiej 😊 . 

Organizatorzy zapewniają 
opiekę medyczną, pakiet startowy, 
możliwość wypożyczenia sprzętu 
także w dniu imprezy, doskonałą 
zabawę, a po sportowych zmaga-
niach – tradycyjną imprezę integra-
cyjną. Chętni będą mieli niepowta-
rzalną okazję do przejażdżki kolejką 
wąskotorową, wezmą także udział 
w losowaniu nagród. 

Tak więc już dziś rezerwujcie 
termin w kalendarzu i 8 września 
widzimy się na starcie FINAŁU Pu-
charu Polski Nordic Walking. Do zo-
baczenia!

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

Katarzyna Miszczuk
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Chcesz poznać sekrety i sekreciki regio-
nu a jednocześnie fajnie spędzić czas? Za-
praszamy na poszukiwanie skarbów ukrytych 
gdzieś na questowych trasach. Z myślą o te-
gorocznym sezonie turystycznym Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce przygotowało aplika-
cję „Questy – wyprawy odkrywców”. Wystar-
czy zainstalować ją w telefonie i ruszamy! 
Należy uważnie czytać rymowane wierszyki, 
ponieważ quetowe trasy nie są oznakowane. 
Przemierza się je na podstawie informacji 
zawartych
w wierszykach rymowanych, 
do wszystkich miłośników przygód skierowa-
nych.
W trakcie questowej wyprawy 
czekają na Ciebie różne zabawy.
Liczenie kroków, proste rachunki, 
czytaj dokładnie w queście wskazówki!

Uczestnik, który chce przejść quest musi 
znaleźć się w opisywanym miejscu, czytając 
tekst zgaduje, gdzie dalej ma iść, liczy kroki 
lub rozwiązuje proste zadania. Należy do-
kładnie czytać wiersz, ponieważ zachowany 
odpowiedni układ liter, które nakreśli ręka 
twa, hasło Questu Ci da!

Questy o różnorodnej tematyce – przy-
rodniczej, kulturowej lub historycznej ukazują 
piękno regionu. W rymowanych wierszykach 
ujęto ciekawostki, opowieści, legendy o każdej 
z gmin powiatu hajnowskiego. Przykładowo, 
w Narwi podążymy śladami królowej Bony, 

w Narewce odkryjemy historię żydowskiej 
społeczności, w Czyżach poznamy charakte-
rystykę drewnianej architektury, zaś w Haj-
nówce quest przeniesie nas do dwudziesto-
lecia międzywojennego, kiedy miasto było 
prężnie rozwijającym się ośrodkiem przemy-
słu drzewnego.

Celem gry (oczywiście, oprócz dobrej 
zabawy) jest odnalezienie ukrytego skar-
bu. Skarb może znajdować się w instytucji 
publicznej bądź może być ukryty w terenie. 
Należy więc rozszyfrować hasło, wpisać je 
do ulotki i znaleźć skrzynię ze skarbem. Co 
będzie skarbem? Tego zdradzić nie możemy, 
chętnie jednak podpowiemy, niespodzianka 
ręcznie zrobiona, symbolem questu opatrzo-
na. 

Questy to doskonała propozycja spę-
dzenia wolnego czasu dla wszystkich. Apli-
kacja do pobrania tutaj: http://questy.com.
pl/pl/article/aplikacje-mobilne. A jeśli wolicie 
wersje tradycyjną zapraszamy do Centrum 
Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej i Sta-
rostwa Powiatowego w Hajnówce (pok. nr 4) 
po ulotki – zawierające informacje dotyczą-
ce lokalizacji trasy, tematyki, czasu przejścia 
i danymi opiekuna questu. Ulotki są dostęp-
ne także do pobrania ze stron internetowych 
www.arch.powiat.hajnowka.pl/ctrpb, www.lot.
bialowieza.pl i www.questy.com.pl.

Katarzyna Miszczuk

Jest już aplikacja „Questy – wyprawy 
odkrywców”. Zainstaluj i zwiedzaj!

Wertep

dorosłych A3Teatr /EVS/ES/UA/PL przedsta-
wił w jurcie „Syn Księżyca”. W godzinach 
wieczornych wystąpił również Teatr Vechoria 
/UA  - „The Dreamers” . W ramach projektu 
„Wyspy Kultury – kultura w drodze” odbyły 
się  warsztaty międzypokoleniowe Historie 
utkane z nici” Puszczyk z Puszczy,  wernisaż  
„Ziarno do ziarna” i „Design” Sztuka Two-
rzenia, A3Teatr / PL. Jest to oferta skierowa-
na do wszystkich, którzy chcą zachować nasz 
dorobek kulturalny - to spotkania, spektakle, 
happeningi, warsztaty familijne i międzypoko-
leniowe oraz wystawa lokalnego rękodzieła.

Na dziesiątej edycji festiwalu nie mo-
gło zabraknąć również Potańcówki z grupą 
Hałasy /PL.

Finał w Hajnówce zawsze jest wyjątko-
wy. Na zakończenie całego festiwalu widzów 

Cd. ze str. 2 porwała nocna parada „Słońce na Wscho-
dzie, na Zachodzie Księżyc. Sen o nocy 
letniej” A3Teatr, Insolites Lights i Goście /
FR/PL oraz akrobatyczna opowieść „Nuptial 
Ropes” zaprezentowana przez Circo Pitanga 
/CH/IL. Akrobaci wykorzystali dziesiątki lin, by 
dosłownie i metaforycznie rozplątać poplątaną 
historię dziwnej młodej pary - także ubranej 
w kostiumy z lin. 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny 
Wertep odbył się pod patronatem honorowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości 1918-2018. Partnerzy hajnowskiego 
wydarzenia – Urząd Miasta Hajnówka i Haj-
nowski Dom Kultury. 

autor: Emilia Rynkowska
fot. Magdalena Chirko

Kolejne wnioski Powiatu Hajnowskiego 
otrzymały dofinansowanie

Warto podkreślić, iż wniosek Powiatu Hajnow-
skiego był jednym z 286. inicjatyw z 30 krajów, 
które starały się o dofinansowanie – otrzymało 
je tylko 39 projektów z całej Europy,  w tym 
tylko 2  projekty z Polski - projekt Powiatu 
Hajnowskiego oraz  Muzeum Historii Żydów 
Polskich! Projekt skierowany jest do młodzieży 
z hajnowskich szkół, zaplanowane działania 
(spotkania młodzieży polsko – niemieckiej, 
konkurs) pozwoliły poznać nieznany dotąd 
fragment lokalnej historii w nawiązaniu do 
współczesnej problematyki uchodźctwa. 

Projekty realizowane przez jednostki 
powiatu

Choć liczba projektów z udziałem fun-
duszy unijnych, których beneficjentem jest 
Powiat Hajnowski, może wydawać się duża,  
to w rzeczywistości fragment wszystkich 
inicjatyw, jakie aktualnie mają miejsce w re-
gionie. Szereg projektów realizują jednostki 
organizacyjne powiatu hajnowskiego. Fundu-
sze z zewnątrz bardzo efektywnie pozyskuje 
SP ZOZ w Hajnówce, który obecnie realizuje 
trzy projekty inwestycje. Pierwszy „Przebudo-
wa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce 
celem zapewnienia najwyższej jakości opieki 
zdrowotnej” - zakłada  przebudowę i doposa-
żanie w nowoczesny sprzęt medyczny Szpital-
nego Oddziału Rachunkowego z Izbą Przyjęć. 
Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko, wartość przedsięwzięcia to ponad 6,5 
mln zł. Drugi projekt dotyczy poprawy efek-
tywności i dostępności do usług medycznych 
świadczonych w oparciu o pion zabiegowy 
i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
W ramach tego przedsięwzięcia mają zostać 
przebudowane oraz doposażone w sprzęt me-
dyczny sale na Oddziale Anestezjologii i In-

tensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego. 
Całkowita wartości inwestycji to ponad 9,7 
mln zł, inwestycja uzyskała dofinansowanie na 
poziomie  6,5 mln zł. Umowy o dofinansowa-
nie obu inwestycji z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 zostały pod-
pisane w 2017r. Z kolei 17 lipca br. zawarto 
kolejną – hajnowskiemu szpitalowi udało się 
pozyskać fundusze na utworzenie Centrum 
Zdrowia Psychicznego. Przedsięwzięcie polega 
na wykonaniu przebudowy i rozbudowy istnie-
jącego Oddziału Psychiatrycznego i Zespołu 
Poradni. Całkowita wartość projektu: 9,4 mln 
zł, zaś przyznane dofinansowanie: 6, 7 mln zł. 

Projekty z udziałem funduszy unijnych 
realizują także powiatowe placówki oświatowe. 
Liderem pozostaje Zespół Szkół Zawodowych 
w Hajnówce. Od następnego roku szkolnego 
placówka przystępuje do realizacji projektu 
Erasmus+, w ramach którego uczniowie tech-
nikum wyjadą na płatne praktyki do Niemiec. 
Ponadto, szkoła z początkiem października 
2018r. do 2020r. rozpoczyna realizację pro-
jektu pn.  „Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych 
w Hajnówce poprzez realizację Komplekso-
wego Programu Rozwojowego Szkoły”. Projekt 
zakłada m.in. realizację ponadprogramowych 
płatnych staży zawodowych w przedsiębior-
stwach na terenie woj. podlaskiego, udział 
uczniów w kursach językowych i kursach zawo-
dowych, ponadto, w ramach projektu zostaną 
zakupione również dwie obrabiarki CNC: tokar-
ka uniwersalna do metalu z odczytem cyfro-
wym i kompletem wyposażenia oraz frezarka 
uniwersalna do metalu z odczytem cyfrowym 
i kompletem wyposażenia. Wartość projektu 
to 1 088 374,68 zł w tym dofinansowanie 
1 028 134,68 zł ze środków Unii Europejskiej. 

Katarzyna Miszczuk 
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