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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

W niedzielę 28 czerwca odbył się 13. 
już finał Konkursu Muzycznego Regionalnych 
Rozgłośni Polskiego Radia zatytułowany 
„Przebojem na antenę”. Całe wydarzenie 
miało miejsce w Amfiteatrze Miejskim w Haj-
nówce. Wzięło w nim udział 14 zespołów, 
które na naszej ziemi reprezentowały roz-
głośnie radiowe z całej Polski. Wcześniej 
ich piosenki zostały wybrane w eliminacjach 
przeprowadzonych w Rozgłośniach Regio-
nalnych Polskiego Radia w całym kraju. 

Mianowicie byli to:
1. THE TOOBES – SAY HELLO TO MY BABY - 
POLSKIE RADIO BIAŁYSTOK 
2. JESSICA BAND – BETTER WORLD - RADIO 
ZACHÓD ZIELONA GÓRA 
3. PAV.LOVE.SKY - MOMENTS - POLSKIE 
RADIO OPOLE 
4. JUSTYNA JARY & POMPADUR – BALLADA 
O MAMIE - POLSKIE RADIO RDC WARSZAWA 
5. GREY FRUIT – NA ANTENIE - POLSKIE 
RADIO WROCŁAW 
6. AMPHA ROMEO – HENDRIX DISCO - POL-
SKIE RADIO OLSZTYN 
7. MADEMOISELLE CARMEL - CRAZY - POL-
SKIE RADIO MERKURY POZNAŃ 
8. FACE2FACE – I’LL BE FINE - POLSKIE 
RADIO KIELCE 
9. LATE AGAIN – BAD/ASS - POLSKIE RADIO 
LUBLIN 
10. POPOVACULA – TYLKO JEDNĄ TAKĄ 
NOC - POLSKIE RADIO PIK BYDGOSZCZ 
11. HOLLY BLUE – COMFORT ZONE - POL-
SKIE RADIO KATOWICE 
12. BARABAS - MIŚ - POLSKIE RADIO KO-
SZALIN 
13. STEEL VELVET - ANIOŁ - POLSKIE RA-
DIO RZESZÓW 
14. OLGA I PASZA – I PROSZĘ ŚPIJ - POL-
SKIE RADIO ŁÓDŹ 

Dziennikarze muzyczni przyznali 

13. finał Przebojem na Antenę
pierwsze miejsce zespołowi, który był repre-
zentantem Polskiego Radia Białystok - The 
Toobes. Jest to rockowe trio z Białorusi, 
które gra już od 8 lat. Dla zgromadzonej 
publiczności wykonali piosenkę pod tytułem 
„Say hello to my baby”. Nagrodą była kwota 
10 000zł ufundowana przez Rozgłośnie Re-
gionalne Polskiego Radia. Warto wspomnieć, 
iż już raz udało się temu zespołowi wygrać 
Festiwal Muzyki Rockowej - Rockowisko 
w 2012 roku. 

Na drugim miejscu uplasował się ze-
spół Barabas – reprezentant Polskiego Radia 
Koszalin – z piosenką „Miś”. Druga nagroda 
wyniosła 5 000zł, a ufundowana była przez 
prezesa Polskiego Radia Białystok -Włady-
sława Prochowicza.

Trzecie miejsce należało do Made-
moiselle Carmel (Polskie Radio Merkury 
Poznań). Grupa wykonał piosenkę „Crazy”. 
Wygrali oni 3 000zł ufundowane przez Bur-
mistrza Miasta Hajnówka – Jerzego Siraka. 
Dodatkowym wyróżnieniem dla tej formacji 
jest występ 29 sierpnia podczas koncertu 
„Białystok - Miasto Dobrej Muzyki”.

Publiczność oraz słuchacze radia 
w głosowaniu internetowym najwięcej gło-
sów oddali na reprezentanta Polskiego 
Radia Rzeszów – zespołowi Steel Velvet 
i ich piosenkę zatytułowanej „Anioł”. Grupa 
ta otrzymała 2 000zł od Starosty Powiatu 
Hajnowskiego - Mirosława Romaniuka oraz 
mikrofon, który został ufundowany przez 
wojewodę podlaskiego Andrzeja Meyera.

Poza konkursem mieliśmy przyjem-
ność gościć Oksanę Predko, która wygrała 
ubiegłoroczną edycję konkursu. Gwiazdą ca-
łego wydarzenia był zespół HAPPYSAD, czyli 
polska grupa muzyczna wykonująca muzykę 
rockową.

Paweł Jabłoński

W dniach 24 – 29.06.2015 r. Hajnówkę po raz kolejny odwiedziła siedmioosobowa dele-
gacja z Niemiec, reprezentująca Urząd Nordsee – Treene i  Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” 
w składzie:

Horst Feddersen - Burmistrz Gminy Rantrum, członek komisji Urzędu Nordsee - Treene, wicepre-
zes Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”;
Christel Zumach - Burmistrz Gminy Uelvesbüll, członek komisji Urzędu Nordsee - Treene, czło-
nek Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”;
Manfred Gregersen - Pełnomocnik Urzędu Nordsee - Treene do spraw współpracy z powiatem 
hajnowskim, skarbnik Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”;
Christel  Schmidt - Przewodnicząca Związku Szkolnego w Hattstedt, członek komisji Urzędu 
Nordsee - Treene, członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”;
Karin Rieckenberg - pracownik Urzędu Nordsee - Treene, członek Stowarzyszenia „Przyjaciele 
Hajnówki”;
Annemarie Gregersen - członek Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”;
Hans - Heinrich Schmidt - członek Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki”.

 Region z Północnej Fryzji  już od 15. lat prowadzi współpracę z Powiatem Hajnowskim. 
W trakcie pięciodniowego pobytu niemieccy partnerzy mieli okazję poznać przedstawicieli samo-
rządu, zasady funkcjonowania powiatu oraz jego bogactwo przyrodniczo - kulturalne.

Wizyta miała charakter studyjny, celem polsko – niemieckiego spotkania przedstawicieli 
samorządów oraz mieszkańców zaangażowanych w rozwój partnerstwa Powiatu Hajnowskiego 
i Urzędu Nordsee – Treene była wymiana doświadczeń z realizacji zadań w obszarze przyrodni-
czym, społecznym i gospodarczym. 

Tradycyjnie już niemieccy goście wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 
– tym razem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Hajnówce.  
Uroczystość przebiegała w bardzo przyjaznej i doniosłej atmosferze, goście zapoznali się z dzia-
łalnością szkoły w mijającym roku szkolnym, ponadto wręczyli nagrody trzem uczniom szkoły 
średniej, którzy działają społecznie na rzecz innych. Wyróżnienie otrzymały: Magda Świętochow-
ska i Adrianna Żukowicka z klas II oraz Paulina Janowicz z klasy I. Podczas pięciodniowego pobytu 
niemieccy partnerzy spotkali się z radnymi powiatu hajnowskiego, w trakcie spotkania poruszono 
zagadnienia związane z wymianą doświadczeń odnośnie wykorzystywania alternatywnych źródeł 
energii oraz dalszą współpracą w zakresie m.in. wymiany młodzieży. Spotkanie przebiegało 
w serdecznej atmosferze, obie strony zobowiązały się do aktywnej współpracy.

Podczas pobytu delegacja z Niemiec odwiedziła również zaprzyjaźnione Przedszkole nr 5 
w Hajnówce oraz Dom Dziecka w Białowieży – wizyty pozwoliły zacieśnić serdeczne relacje oraz 
przybliżyć gościom codzienną działalność obu placówek. Przedstawiciele delegacji zaproponowa-
li zorganizowanie oraz sfinansowanie   pobytu 10-osobowej grupy dzieci z Domu Dziecka podczas 
przyszłorocznych wakacji.

Pięciodniowy pobyt obfitował w liczne atrakcje. Niemiecka delegacja miała okazję poznać 
kulturę regionu: goście zwiedzili malowniczą Krynoczkę oraz wzięli udział w święcie Kupalinka 
w Leniewie.  Zwiedzili również Park Miniatur Zabytków Podlasia oraz Chatkę Baby Jagi w Orzesz-
kowie. Wzięli również udział w Jubileuszu 90-lecia OSP w Kleszczelach. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczyła wycieczka rowerowa do Zalewu Siemianówka –  niemieccy goście nie oparli się uro-
kowi Puszczy Białowieskiej,  pozytywne wrażenie wzbudziła zadbana infrastruktura turystyczna.

Obie strony rozstały się w przyjaznej atmosferze z mocnym postanowieniem kontynu-
owania współpracy.                                                                                              Katarzyna Nikołajuk

Wizyta niemieckich partnerów z Urzędu 
Nordsee - Treene w powiecie hajnowskim
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Of ic ja lnego  otwarc ia 
dokonał ks. Józef Poskropko 
- proboszcz Parafii Podwyższe-
nia Krzyża Św. w Hajnówce, ks. 
Zygmunt Bronicki, Jerzy Sirak 
- Burmistrz Miasta Hajnówka, 
Andrzej Skiepko – Zastępca Bur-
mistrza Miasta Hajnówka, Lucy-
na Smoktunowicz - Wójt Gminy, 
Rościsław Kuncewicz – Dyrektor 
Hajnowskiego Domu Kultury oraz 
Poseł Krzysztof Jurgiel. Zapro-
szeni goście życzyli publiczności 
udanej zabawy i przede wszyst-
kim dużo słońca.

Jerzy Sirak pogratulował 
pomysłodawcy i organizatorom 
wspaniałej rodzinnej imprezy, 
która oferuje wiele atrakcji nie 
tylko dzieciom, ale i dorosłym.

Honorowy patronat nad 
imprezą objął Ks. Biskup Tadeusz 
Pikus i Mieczysław Kazimierz 
Baszko.  Niestety liczne obo-
wiązki nie pozwoliły biskupowi 
przybyć do Hajnówki. - Wyrażam 
wdzięczność za tą piękną inicja-
tywę, która promuje wartości 
chrześcijan i przyczynia się do 
integracji społeczeństwa, zwłasz-
cza rodziny – napisał  ks. Tadeusz 
Pikus w liście skierowanym do 
proboszcza Józefa Poskrobko. 

Rodzinną imprezę pro-
wadzili Alina Ojdana i Romuald 
Kasprzak.

Pierwszym punktem pro-
gramu była wspólna zabawa na 
płycie amfiteatru wraz z Teatrem 
ARLEKIN. Na scenie zaprezen-
towali się podopieczni Agnieszki 
Pieśluk- zuchy i przedszkolaki 
z Przedszkola Nr 1, Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożar-
nej wraz z mażoretkami, trio 
SANCTUS oraz Weronika Bień-
sko – laureatka Konkursu Poezji 
Religijnej.

Hajnowski Dom Kultury 
również zaprezentował swoje ta-
lenty. Studio Piosenki Estradowej 
pięknie śpiewało, a zespoły tańca 

Piknik Rodzinny cieszy się 
wielkim zainteresowaniem

S P O N S O R Z Y 
XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KON-
KURSU PIOSENKI „PRZEBOJEM 
NA ANTENĘ” – 2015
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Sioło Budy – Noclegi, Restauracja, 
Skansen
Zajazd Bartnik
Zajazd Wrota Lasu
Hotel Białowieski
Market Budowlany „FACHOWIEC” 
Hajnówka
Centro-Met Stefan Bedkowski Haj-
nówka
„OPAL” – Olej Opałowy Ekoterm Plus
Market „DOMLUX” Hajnówka
Zakład Drzewny „ANDREWPOL”
PSS „SPOŁEM” – Hajnówka
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Hajnówka
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych Hajnówka
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Hajnówka
Telewizja Kablowa Hajnówka
Stw Andrzej Kiryluk - Beton To-
warowy, Okręgowa Stacja Kontroli 
Pojazdów
Andrzej Popow – Prywatny Gabinet 
Chirurgiczny
Runo Hajnówka
Zoja i Jan Lemiesz
Par-Bud – Robert Berk
Nadleśnictwo Hajnówka
Kancelaria Notarialna – Marek Wa-
siluk
Bank Spółdzielczy w Bielsku Pod-
laskim
Mirosław Gryka – Geoglobe - Usługi 
Geodezyjno - Kartograficzne
Tartak Siemianówka – Szymaniuk
Halina i Mirosław Borowik – Ubez-
pieczenia
Andrezej Jóźwiuk – Firma Lewar
Roman Bołbot
„WILUX” – Auto Części  Mechanika  
Pojazdowa
„BOJAR” – Transport Krajowy i Za-
graniczny
Piekarnia Podolszyńscy
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
W Hajnówce
Restauracja LEŚNY DWOREK
Studio Foto – Zbigniew Dzwonkowski
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoru-
skiej
Presstech Hajnówka
Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC 
CHŁOPSKA” w Hajnówce
Ceramika Budowlana Lewkowo
Parkiet Hajnówka - Tradycyjne Pod-
łogi Drewniane
Karmel Import-Export\
Artur Sacharczuk – Bramy Garażowe, 
Automatyka, Tartak
Organizator:
Polskie Radio Białystok, Urząd 
Miasta Hajnówka, Hajnowski Dom 
Kultury
Współorganizator: Województwo 
Podlaskie
Partner: LOTTO
Honorowy Patronat:
Wojewoda Podlaski, Burmistrz Mia-
sta Hajnówka
Patronat Medialny:
TVP Białystok, TV Podlasie, TVK Haj-
nówka, Wieści Podlaskie

13. finał 
Przebojem  
na Antenęludowego - „Mini Przepiórka” 

i nowoczesnego - „X mini” żwawo 
tańczyły. 

Podczas hajnowskiego 
Pikniku Rodzinnego można było 
wykonać badanie poziomu tlenku 
węgla w wydychanym powie-
trzu, zmierzyć ciśnienie i poziom 
cukru, a także oddać honorowo 
krew. 

Zainteresowaniem cie-
szyły się również stoiska straży 
granicznej i policji. 

Na najmłodszych czekały 
atrakcje na wesołym miastecz-

ku oraz teatrzyki ROSZPUNKA 
i  ŻONGLOWANIE HUMOREM. 
Roześmiane i kolorowe buźki naj-
młodszych uczestników pikniku 
– to dzieło Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży. 

Tego dnia nie zabrakło też 
sportu. Przed publicznością ze 
swoimi umiejętnościami samo-
obrony i walki pokazali się haj-
nowscy judocy. Dawid Krzyżow-
ski, aktualny Mistrz Polski, ¼ Fi-
nalista Mistrzostwa Świata 2014 
w Brazylii zaprezentował wiele 
ciekawych trików piłkarskich. 
Rozegrano również Rodzinny Tur-
niej Stołowej Piłki Nożnej.

Łakomczuchy chętnie za-
glądały na stoiska grillowaną 
kiełbaską i bigosem. 

Koncert zespołu FULL 
POWER SPIRIT  poprzedził loso-
wanie głównych nagród w zaba-
wie fantowej. Tradycyjnie zyski ze 
sprzedaży losów oraz posiłków 
zostaną przekazane na działającą 
przy parafii świetlicę „Promyk 
dnia”.

Imprezę zakończył kon-
cert zespołu THE DREAMERS 
i pokaz ognia. 

ORGANIZACJA:
Akcja Katolicka 
Katolickie Stowarzysze-

nie Młodzieży 
Hajnowski Dom Kultury 

Emilia Rynkowska

Starostwo Powiatowe w Hajnówce wspiera proces modernizacji dróg 
w powiecie. W ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II -Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” trwają prace na drogach 
powiatowych: nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże, nr 1619B – Dubicze 
Osoczne – Jagodniki, nr 2327B - ulica Prosta w Hajnówce. Finansowanie po-
szczególnych inwestycji przedstawia się następująco:
- drogi powiatowej ulica w miejscowości Czyże – całkowita wartość projektu 

wynosi 867 791,01 zł, w tym dotacja w ramach Programu – 433 894,95 zł;
- drogi powiatowej Dubicze Osoczne – Jagodniki – całkowita wartość projektu 

wynosi 596 823, 48 zł, w tym dotacja w ramach Programu – 298 411,74 zł;
- drogi powiatowej ulica Prosta w Hajnówce – całkowita wartość projektu 

wynosi 1 626 750,29 zł, w tym dotacja w ramach Programu – 700 359, 16 zł.
Pozostałe kwoty finansowane są ze środków własnych i samorządów 

partnerskich – gminy Czyże, gminy Dubicze Cerkiewne, miasta Hajnówka. 
Prace budowlane związane z przebudową dróg mogą spowodować 

chwilowe utrudnienia, jednak w przyszłości znacząco wpłyną na poprawę 
komunikacji w regionie.

Katarzyna Nikołajuk

W Powiecie Hajnowskim trwają 
prace związane z przebudową dróg

Z końcem czerwca Sta-
rostwo Powiatowe w Hajnówce 
zakończyło realizację projektu 
„Polsko-białoruska współpraca 
w dziedzinie turystyki”, trwającego 
od lipca 2014r. Przedsięwzięcie to 
było jednym z 8 mikroprojektów 
realizowanych w ramach projektu 
parasolowego „Wsparcie transgra-
nicznych inicjatyw społeczności 
lokalnych w Euroregionie Puszcza 
Białowieska”, którego liderem jest 
Stowarzyszenie Samorządów Euro-
regionu Puszcza Białowieska. Pro-
jekt, realizowany przy współpracy 
z  Rejonowym Centrum Turystyki 
i Krajoznawstwa w Kamieniukach, 
przewidywał zacieśnienie kontak-
tów z rejonem Kamienieckim oraz 
obejmował:

- utworzenie Polsko-Bia-
łoruskiego Punktu Informacji Tu-
rystycznej w Hajnówce (ul. 3 Maja 
45) i w Kamieńcu, w którym turysta 
otrzyma pełną informację o walo-
rach Puszczy Białowieskiej po obu 
stronach granicy,

- opracowanie i wydanie 
materiałów promocyjnych – mapy 
powiatu hajnowskiego, folderu 
„Szlaki rowerowe w regionie Pusz-
czy Białowieskiej” w trzech wersjach 
językowych oraz ulotek o przygra-
nicznych atrakcjach turystycznych 
w Polsce i na Białorusi w polskiej 
i rosyjskiej wersji językowej,

Starostwo Powiatowe w Hajnówce  
zakończyło realizację projektu 
„Polsko-białoruska współpraca 

w dziedzinie turystyki”

- odnowienie szlaku czerwo-
nego w powiecie hajnowskim, w tym 
uzupełnienie trasy o drogowskazy  
oraz tablice. Czerwony szlak rowe-
rowy Hajnówka – Dubicze Cerkiew-
ne – Czeremcha – Piaski liczący 85 
km to najdłuższa ścieżka rowerowa 
w powiecie – trasa wiedzie przez pięć 
gmin ukazujących kulturowe i przy-
rodnicze piękno Krainy Żubra. W tym 
sezonie wakacyjnym na turystów 
odwiedzających region czeka więc 
wiele niespodzianek.

Przygraniczne położenie 
regionu Puszczy Białowieskiej to 
atut, którego potencjał Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce stara się 
wykorzystać. Od 2008 r. funkcjonuje 
Białowieski Szlak Transgraniczny 
spinający walory kulturowe, przy-
rodnicze i historyczne obu przygra-
nicznych regionów. Starostwo po-
zostaje również w trakcie realizacji 
projektu „Rozwój turystyki aktywnej 
i branży turystycznej w ujęciu tran-
sgranicznym”. Budowa kolejnego 
etapu współpracy, jakim jest projekt 
„Polsko-białoruska współpraca 
w dziedzinie turystyki” przyczyni się 
do podniesienia atrakcyjności tury-
stycznej regionu, wsparcia promocji 
turystyki transgranicznej oraz zacie-
śnienia współpracy partnerskiej. 

Więcej na stronie www.
powiat.hajnowka.pl

Katarzyna Nikołajuk
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Już po raz szósty młodzież szkół podstawowych spotkała się w Parku Miejskim na VI Fe-
stynie Ekologicznym. 

Zebranych w amfiteatrze miejskim uczniów i nauczycieli hajnowskich szkół oraz pozostałych 
gości przywitał w imieniu Burmistrza Miasta i uroczyście otworzył Jakub Ostapczuk-Przewodniczący 
Rady Miasta Hajnówka. Festyn prowadziła Natalia Gierasimiuk- Prezes Fundacji Oni- To My.

Organizatorami festynu byli Urząd Miasta Hajnówka oraz Fundacja Oni To My. 
Sponsorami byli Burmistrz Miasta Hajnówka, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Haj-

nówce, oraz Firma CDD Polska.

Dla uczestników imprezy przygotowanych było wiele atrakcji z upominkami. Krakowskie 
Biuro Promocji Kultury zaprezentowało show teatralno-ekologiczne pt. „Pieski świat”. Po przedsta-
wieniu na terenie amfiteatru odbył się turniej miedzyszkolny szkół podstawowych. Szkoły zaprezen-
towały piosenki ekologiczne, eko-logo Hajnówki i wesoły śmietnik, który ma zachęcać do wyrzuca-
nia i segregowania odpadów. W trakcie turnieju odbywały się również zawody sprawnościowe. Prace 
młodzieży oceniała komisja w składzie: Andrzej Józef Nowak – przedstawiciel Lasów Państwowych, 
Marta Kościeńczuk- przedstawiciel Urzędu Miasta Hajnówka i Dawid Gajko– przedstawiciel mediów. 

Pierwsze miejsce w turnieju zajęła Szkoła Podstawowa Nr 3.
Podczas festynu odbyła się bezpłatna zbiórka elektrosprzętu, zużytych baterii, płyt CD, DVD, 

starych telefonów, tonerów oraz kardriży do drukarek. W zamian za zebraną torbę reklamówek 
foliowych można było dostać płucienną torbę wielokrotnego użytku.W trakcie festynu odbywały się 
również warszaty wyplatania z wikliny papierowej, słomy, a także czerpania papieru z masy z opa-
kowań wielomateriałowych. Ponad to prezentowały się stoiska Nadleśnictwa Hajnówka, Białowieża 
i Browsk, CDD Polska, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce. Dodatkową atrakcją było 
stanowisko z bańkami mydlanymi i bezpłatna dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci zasponsorowana 
przez Pana Mirosława Sadowskiego z Firmy CDD Polska.

Kilka dni po festynie uczniowie Szkół Podstawowych nr 3 i 6 wraz z opiekunami wybrali się 
na wycieczkę edukacyjną na Topiło. Wycieczka odbywa się w ramach nagrody za zajęcie I i II miejsca 
w Turnieju Międzyszkolnym na Festynie Ekologicznym. Atrakcje na powietrzu przygotowali pracow-
nicy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Hajnówka. Głównym punktem wyprawy było przebycie 
ścieżki wokół znajdujących się tam stawów z siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania 
orienteeringu. Zabawa polegała na odnalezieniu w terenie, określonych na mapie punktów kon-
trolnych i wykonaniu krótkiego opisu znalezionego punktu. Po podsumowaniu wyników uczniowie 
odwiedzili „ścieżkę zdrowia” na polanie przy parkingu leśnym. Na zakończenie, po dużej dawce ruchu 
i świeżego powietrza przyszedł czas na ognisko z pieczonymi kiełbaskami.

Fot. E. Gromotowicz- Kopeć
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

VI Festyn Ekologiczny

Wraz z początkiem lata rozpoczyna się 
sezon na kleszcze. Letnie miesiące to czas, gdy 
pasożyty atakują najintensywniej. Są szybkie, 
skuteczne oraz bardzo groźne – kleszcze są 
nosicielami  m.in. wirusów kleszczowego za-
palenia mózgu i krętków boreliozy. Ugryzienie 
kleszcza może być przyczyną wielu poważnych 
chorób m.in. kleszczowego zapalenie mózgu, 
boleriozy czy anaplazmozy. Mieszkańcy re-
gionu Puszczy Białowieskiej są szczególnie 
narażeni na ataki tych pajęczaków – Zielone 
Płuca Polski to epicentrum strefy działalności 
kleszczy, dlatego też warto wiedzieć jak się 
przed nimi bronić.

Wybierając się w plener należy pa-
miętać o odpowiednim ubiorze (koszula z dłu-
gimi rękawami, długie spodnie wpuszczone 
w skarpety, zakryte obuwie, nakrycie głowy) 
oraz środkach odstraszających owady. Uni-
kajmy zawilgoconych zarośli, zaś spacerując 
po lesie trzymajmy się środka drogi, z dala od 
przydrożnych traw i krzaków. Przekonanie, że 
kleszcze atakują znienacka spadając na głowę 
z drzew można włożyć między bajki – pajęcza-
ki czyhają nie tylko w głębi lasu, ale także na 
polanach, a zwłaszcza na ich obrzeżach i po-
boczach dróg oraz na niższych partiach drzew. 
Kleszcz wyczuwa potencjalna ofiarę z odległo-
ści 20 metrów– reaguje na temperaturę jej cia-
ła, zapach potu i wydychany dwutlenek węgla. 
Gdy już znajdzie się na skórze, szuka miejsca, 
gdzie naskórek jest cienki i lekko wilgotny. 
Najczęściej wybiera miejsce za uchem, na gra-
nicy włosów, pod kolanami lub w pachwinach. 
Tuż po spacerze dokładnie się obejrzyjmy, 
warto również wziąć prysznic, gdyż małe larwy 
kleszczy są często niedostrzegalne. Co robić 
gdy znajdziemy wkłutego kleszcza? Przede 
wszystkim należy niezwłocznie go usunąć. Pa-
miętajmy, że niedopuszczalne jest smarowanie 
kleszcza tłuszczem, benzyną lub wyciskanie 
pasożyta.Wbrew obiegowej opinii kleszcz usu-
wany w ten sposób nie zostanie zlikwidowany 
a wręcz przeciwnie– zasmarowanie może spo-
wodować jego zmiażdżenie lub sprowokować 
wymioty, co zwiększa ryzyko zachorowania, 
zaś próby wyciskania mogą skończyć się 
utknięciem fragmentu kleszcza w skórze.  
Najbezpieczniej jest udać się do lekarza POZ 
(w dni wolne oraz święta należy zgłosić się 
do ambulatorium), gdzie znajduje się gabinet 
zabiegowy, a tam pielęgniarki sprawnie po-
zbędą się pasożyta, niemniej możemy to także 
zrobić sami. Należy delikatnie chwycić kleszcza 
pęsetą przy samej skórze i wyciągnąć zdecydo-
wanym ruchem, a ranę zdezynfekować. Przez 
kolejne tygodnie monitorujmy stan swojego 
samopoczucia – jeśli w okresie 30. dni od po-
kłucia pojawią się niepokojące objawy takie 
jak bóle głowy, nudności, gorączka, rumień, 
należy zgłosić się do lekarza rodzinnego. Do 
postawienia diagnozy niezbędne jest laborato-
ryjne badanie krwi. Badania te można wykonać 
w hajnowskim szpitalu –  w SP ZOZ, w ramach 
projektu „Rozwój współpracy transgranicznej 
w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia 

Profilaktyka przeciwkleszczowa  
w hajnowskim SP ZOZ

chorób przenoszonych przez kleszcze w rejo-
nach endemicznego ich występowania na po-
graniczu polsko – białoruskim” dokonano mo-
dernizacji Medycznego Laboratorium Diagno-
stycznego, szkolenia kadry, odbyły się także 
wizyty studyjne do partnerskiego Obwodowego 
Klinicznego Szpitala Zakaźnego w Grodnie. 
Szpital w Hajnówce przeprowadził gruntowny 
remont laboratorium oraz zakupił nowoczesną 
aparaturę. Obok nowych mebli, komputerów, 
zamrażarek, wirówek i lodówek laboratorium 
zostało wyposażone w najnowocześniejszy, 
specjalistyczny sprzęt do wykrywania chorób 
przenoszonych przez kleszcze. Dzięki temu 
placówka dysponuje teraz zautomatyzowanym 
systemem wykonywania testów wykrywa-
jących choroby przenoszone przez kleszcze. 
Przedtem badanie wykonywane było metodą 
półautomatyczną: pracownicy laboratorium 
przeprowadzali większość czynności ręcznie, 
odczyt odbywał się z wykorzystaniem analiza-
tora: teraz cały proces badawczy wykonywany 
jest automatycznie, wyniki badań przesyłane 
są do specjalnego programu komputerowego 
– wystarczy je tylko wydrukować.

Do Medycznego Laboratorium Diagno-
stycznego można zgłosić się ze skierowaniem 
lub samodzielnie– wówczas za badania należy 
uiścić opłatę. Wszelkie informacje znajdują się 
na stronie SP ZOZ (www.spzoz.hajnowka.pl, 
zakładka diagnostyka). Laboratorium działa 
bardzo prężnie: W 2014 roku wykonaliśmy 3484 
badania na wszystkie choroby odkleszczowe, 
w tym również na kleszczowe zapalenie mózgu. 
Do tej pory robiliśmy badania na boreliozę, zaś 
na kleszczowe zapalenie mózgu próbki wysyła-
liśmy do laboratorium w Białymstoku. Obecnie, 
dzięki aparaturze, robimy badania na miejscu. 
Czas oczekiwania na wynik skrócił się o poło-
wę – mówi Kierownik Laboratorium dr n.med. 
Iwona Ponurkiewicz.

W ramach realizacji projektu przepro-
wadzono działania informacyjne na temat cho-
rób odkleszczowych– zachęcamy do zajrzenia 
na stronę www.kleszczoweabc.com, na której 
znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nurtujące 
nas pytania z zakresu chorób odkleszczowych, 
diagnostyki oraz sposobów ochrony przed 
pasożytami.

Projekt „Rozwój współpracy trans-
granicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki 
i leczenia chorób przenoszonych przez klesz-
cze w rejonach endemicznego ich występo-
wania na pograniczu polsko – białoruskim” 
realizowany był w okresie od 1 lipca 2013 
do 30 sierpnia 2015r. W dniach 10-11.06. br. 
w Grodnie miała miejsce konferencja podsu-
mowująca przedsięwzięcie. Założenia projektu 
przyczyniły się dorealizacji pełnej, wnikliwej 
diagnostyki i skutecznego leczenia chorób 
odkleszczowych. Jednak to czy zachorujemy 
zależy głównie od nas samych – wychodząc 
na spacer pamiętajmy jednak o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa, które zminimalizują 
ryzyko nieprzyjemnego kontaktu z kleszczami.

                                 Katarzyna Nikołajuk

Dnia 30.06.2015r. o godz. 11.00 w Hotelu 
Białowieskim w Białowieży odbyło się XII posie-
dzenie Rady Programowej projektu „Platforma 
współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju 
rejonu Puszczy Białowieskiej”. Było ono ostatnim, 
stąd też miała ona charakter podsumowujący. 

Głównym punktem spotkania było 

XII posiedzenie Rady Programowej projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”
przedstawienie „Programu zrównoważonego roz-
woju regionu Puszczy Białowieskiej na lata 2014-
2020”, opracowywanego przez Starostwo Powia-
towe w Hajnówce przy wsparciu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podlaskiego. Jest on 
jednym z priorytetowych przedsięwzięć ujętych 
w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa 
Podlaskiego. Podczas prezentacji omówiono ideę 
programu, jego cele oraz koncepcje projektów 
zgłoszonych przez jego beneficjentów (jednostki 
samorządu terytorialnego z powiatu hajnowskie-
go, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców). 

Starosta hajnowski Mirosław Romaniuk stwier-
dził, iż wdrożenie w życie zgłoszonych pomysłów 
będzie ogromnym krokiem prorozwojowym dla 
regionu Puszczy Białowieskiej. 

Następnie Rada Programowa została za-
poznana ze sprawozdaniem z prac biura projektu 
w I i II kwartale 2015 r. Zgodnie z umową projekt 
„Platforma współpracy na rzecz zrównoważone-
go rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” zosta-
nie zakończony 30.09.2015r. 

Posiedzenie Rady Programowej zostało 
zorganizowane w ramach projektu „Platforma 

współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju 
rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowane-
go przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody 
i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 
5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjają-
cych ochronie środowiska, w tym różnorodności 
biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Emilia Korolczuk
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27 czerwca odbył się II Mię-
dzynarodowy Turniej OLDBOY o Puchar 
Burmistrza Miasta Hajnówka  im. Pio-
tra Romaniuka. Organizatorem Turnieju 
byli Oldboye Hajnówka, Urząd Miasta 
Hajnówka, KS Puszcza Hajnówka. 

Turniej uroczyście otworzył 
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy 
Sirak. Natomiast nagrody wręczył 
grający w hajnowskiej drużynie Oldboy 
Zastępca Burmistrza Andrzej Skiepko, 
wraz z kolegami z drużyny i rodziną 

II Międzynarodowy Turniej OLDBOY 
o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka  

im. Piotra Romaniuka

Piątek, 19 czerwca był dniem realizacji kolejnego zadania w ramach projektu „Aktywnie 
na sportowo w Euroregionie Puszcza Białowieska”. Przybyli do Hajnowskiego Domu Kultury 
sympatycy siatkówki mieli możliwość poznania Zbigniewa Lubiejewskiego - złotego medalistę 
Igrzysk Olimpijskich z Montrealu. Mistrza wspierały dwie znane w środowisku siatkarskim oso-
bistości - Ireneusz Nalazek - wicemistrz Europy i medalista mistrzostw Polski oraz Jerzy Mróz 
- pomysłodawca i organizator Memoriału  Huberta Wagnera. 

Spotkanie prowadzone było przez dziennikarza radiowego Pawła Jurka, który w sposób 
profesjonalny utrzymywał jego atmosferę. Zebrani mieli możliwość obejrzenia filmów obrazują-
cych treningi i sukcesy Mistrza z lat 1970 - 1974 jak i ubiegłoroczny sukces siatkarzy w postaci 
mistrzostwa świata zespołu trenera Stephana Antigi.  Niezwykle cenna dla kibiców była możli-
wość trzymania w rękach trofeów sportowych, zarówno złotego medalu olimpijskiego z Montre-
alu 1974 roku jak i złota naszych siatkarzy z roku 2014.

Nasi goście cierpliwie poddali się serii pytań, szczególnie najmłodszej części widowni, 
opowiadając ciekawe historie ze swoich sportowych życiorysów. Zbigniew Lubiejewski zachęcał 
młodych zawodników do systematycznej pracy i do realizacji swoich sportowych marzeń. Autorzy 
ciekawych pytań zostali nagrodzeni upominkami przywiezionymi przez gości oraz piłkami z auto-
grafami Mistrza. Sesja zdjęciowa, która miała miejsce po zakończeniu spotkania, przeciągała się 
w nieskończoność - bo kto nie chciałby mieć w swojej galerii fotki z Mistrzem?

W spotkaniu uczestniczyło około 140 osób, w tym byli hajnowscy zawodnicy, trenerzy 
i sympatycy siatkówki oraz spora grupa młodzieży. W imieniu hajnowskich kibiców, podzięko-
wanie na ręce Zbigniewa Lubiejewskiego złożył Burmistrz Miasta Jerzy Sirak, wręczając pamiąt-
kowe albumy. Organizatorzy spotkania przekazali gościom maskotki żubra, będące symbolem 
naszego regionu.

Mirosław Awksentiuk
„Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Pro-

gramu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Odpowiedzialność 
za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce i nie 
może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.”

„Z SIATKÓWKĄ NA TY” - SPOTKANIE 
Z MISTRZEM SPORTU W HAJNÓWCE

Jubileusz 90-lecia OSP Kleszczele 
obchodzony w tym roku 28 czerwca wraz 
z Powiatowym Dniem Strażaka był dobrą 
okazją do pochwalenia się ostatnimi zakupami 
wozów gaśniczych. Trzy nowe pojazdy ratow-
nicze Komendy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Hajnówce wraz z wozem OSP 
Kleszczle prezentowały się okazale w centrum 
Kleszczel, gdzie odbyło się uroczyste wręcze-
nie aktów przekazania. Prezes Stowarzyszenia 
Samorządów Euroregionu Puszcza Białowie-
ska Jerzy Sirak przekazał na ręce Komendan-
ta Powiatowego PSP w Hajnówce Jarosława 
Trochimczyka symboliczne akty przekazania 
trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych 
o oznaczeniach: GBA 2,5/30 MAN TGM 13.290, 
GCBM 25/16 MAN TGS 18.400, GBARt 2,5/30 
MAN TGL 15.290. Pojazdy te, podobnie jak 
wóz OSP Kleszczele, zostały zakupione w ra-
mach realizacji projektu transgranicznego pn. 

Hajnowscy strażacy bogatsi o nowy sprzęt

„Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”. Są 
one bardzo dobrze wyposażone w nowoczesne 
narzędzia służące do ratowania życia, zdrowia 
i mienia mieszkańców powiatu hajnowskiego. 
Realizatorzy projektu przygotowując działania 
pamiętali nie tylko o potrzebie ochrony miesz-
kańców lecz także o konieczności ochrony 
strażaków przed niebezpiecznym działaniem 
ognia. Jednym z planowanych przedsięwzięć 
jest zakup kompletu ubrań ochronnych dla 
strażaków z obszaru Euroregionu Puszcza 
Białowieska. 108 zestawów składających się 
z odzieży, butów i rękawic ochronnych oraz 
18 hełmów trafi do jednostek OSP i KP PSP 
w Hajnówce.

Dzięki takim zakupom jednostki OSP 
w Euroregionie Puszcza Białowieska będą 
jednymi z najlepiej wyposażonych w kraju.

Stowarzyszenie Samorządów 
Euroregionu Puszcza Białowieska

(żoną, córkami i wnukami) śp. Piotra 
Romaniuka. 

W turnieju udział wzięło 9 
drużyn podzielonych na dwie kategorie 
wiekowe tj. 35+ i 45+.  W kategorii 
35+ grały następujące drużyny : DEEM 
Białystok, Oldboy Bielsk Podlaski, BLS 
Białystok, Oldboy Prużany i Oldboy 
Hajnówka. W kategorii 45+ Oldboy 
Hajnówka, Oldboy Białystok i Oldboy 
Prużany. 

Turniej poświęcony był pamię-

ci Piotra Romaniuka byłego piłkarza, 
trenera KS Puszcza Hajnówka. Piotr po 
ciężkiej walce z chorobą odszedł od nas 
w 2013 roku. 

Turniej w kategorii 35+ plus 
wygrała drużyna DEEM Białystok, 
w kategorii 45+ Oldboy Hajnówka.

Poniżej wyniki spotkań i koń-
cowa klasyfikacja Turnieju. 

35+  
Bielsk Podlaski - Hajnówka  - 0:4 
BLS Białystok - Prużany - 3:1 

DEEM - Hajnówka - 3:2 
Bielsk Podlaski - BLS   - 2:3 
DEEM - Prużany - 2:1 
Hajnówka - BLS  - 2:3 
DEEM - BLS - 4:1 
Prużany - Bielsk Podlaski - 2:5 
DEEM - Bielsk Podlaski - 4:2 
Prużany - Hajnówka - 0:3

Klasyfikacja końcowa : 
1. DEEM Białystok - 12 pkt.  
2. BLS Białystok - 9 pkt.  
3. Oldboy Hajnówka - 6 pkt.  

4. Oldboy Bielsk Podlaski - 3 pkt.  
5. Oldboy Prużany - 0 pkt. 

45+  
Hajnówka - Białystok - 2:0 

Prużany - Białystok - 2:1 
Hajnówka - Prużany 8:2 

Klasyfikacja końcowa:  
1. Oldboy Hajnówka  - 6 pkt. 
2. Oldboy Prużany - 3 pkt.  
3. Oldboy Białystok  - 0 pkt. 

Dariusz Drywulski


