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Uroczyste podsumowanie 
Plebiscytów:

„Sportowiec  
Ziemi Bielskiej 2017 r.”

„Trener  
Ziemi Bielskiej 2017 r.”

24 maj (czwartek) 2018 r.  
godz. 11.30   

Park Królowej Heleny  
- Amfiteatr Miejski w Bielsku Podlaskim

Oddział Concordii w Białymstoku
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, lok 215, II piętro, 15-111 Białystok, tel. 85 652 27 79

bialystok@concordiaubezpieczenia.pl, www.concordiaubezpieczenia.pl

CONCORDIA 
FIRMA
ubezpieczenie 
zgodne z Twoimi 
oczekiwaniami

Motto dnia:
Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek 
nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego 
wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym 

– George Bernard Shaw 

27 kwietnia br,  sala wido-
wiskowa Hajnowskiego Domu 
Kultury zapełniła się nieomal do 
ostatniego miejsca, a przyczyną 
było  podsumowanie XIX edycji 
Plebiscytu „Sportowiec Ziemi 
Hajnowkiej 2017” oraz „Trener 
Ziemi Hajnowskiej 2017”. 

Celem organizowanego współ-
zawodnictwa jest wyłonienie najpo-

pularniejszych sportowców Małych 
Ojczyzn, a także zachęcenie społe-
czeństwa, a zwłaszcza młodzieży 
do uprawiania sportu oraz popu-

Sportowa feta w Hajnówce

XIX Plebiscyt Sportowy 2017 uroczyście podumowany
laryzacja osiągnięć hajnowskich  
sportowców.

Honorowy patronat nad Ple-
biscytem sprawował Jerzy Lesz-
czyński, Marszałek Województwa 
Podlaskiego oraz poraz trzeci 
Podlaska Federacja Sportu.

Galę rozpoczął Hymn Olimpij-
ski, a następnie zaprezentowały się  
zespoły: „Abrakadabra”, „Małe HDK”  

i „Iluzja” działające przy Hajnowskim 
Domu Kultury, które wzbudziły  
aplauz widowni.

Uroczystego  otwarcia doko-

nał Jerzy Sirak, Kanclerz Kapituły 
XIX Plebiscytu, burmistrz Hajnówki. 
Następnie zabrał głos Wiesław 
Sokołowski, redaktor naczelny 
„Wieści Podlaskich”, organizator 
współzawodnictwa, który w skrócie 
przedstawił historię współzawod-
nictwa oraz zamierzenia odnośnie 
przyszłorocznej, jubileuszowej, już 
XX edycji Plebiscytu.

Kończąc swe wystąpienie 
zaprosił na scenę laureatów Na-
grody Specjalnej - przyznanej 
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Parcewo Nowa remiza

Czytaj str 8

Gminne Obchody ŚwiętaKonstytucji 3-go Maja 
oraz Dnia Strażaka

Wyszki

Czytaj str 7

27 kwietnia 2018 r. na długo 
zapisze się w pamięci mieszkańców 
Gminy Gródek. A to za sprawą stra-
żaków z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gródku, która właśnie tego dnia 
obchodziła swoje 90-te urodziny.  

Świętowanie rozpoczęto od 
uroczystego przemarszu spod 
Urzędu Gminy Gródek w stronę 
remizy, w towarzystwie Miejskiej 
Orkiestry Dętej pod dyrekcją Fran-
ciszka Mocarskiego, funkcjonującej 
przy Zespole Szkół Mechanicznych 
w Białymstoku. W przemarszu, poza 

 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku

 ŚWIĘTO STRAŻAKA
ubranymi w mundury strażakami, 
udział wzięli zaproszeni goście 
z Wojewodą Podlaskim Panem 
Bohdanem Paszkowskim na czele, 
mieszkańcy Gminy Gródek, dzieci ze 
Szkoły Podstawowej, przedszkolaki 
z Przedszkola Samorządowego oraz 
druhowie z OSP z sąsiednich gmin. 

Główne obchody święta miały 
miejsce na placu przed remizą 
strażacką. Wójt Gminy Gródek 
Pan Wiesław Kulesza przywitał 
zaproszonych gości, druhów z OSP, 
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Dom położony jest w cen-
trum Brańska z dala od ruchliwej 
ulicy. Gwarantuje to ciszę, spokój 
i większe bezpieczeństwo, a także 
możliwość aktywnego spędzania 
wolnego czasu.

Placówka prowadzi działalność 
od 1975 roku, a od 1995 jej sie-
dziba mieści się w nowoczesnych, 
dobrze wyposażonych obiektach. 
Brański DPS jako pierwszy w woje-
wództwie podlaskim osiągnął stan-
dardy wymagane od tego typu 
placówek.

Jego obiekty  przystosowa-
ne są do całodobowej opieki nad 
114 mieszkańcami – osobami 
w podeszłym wieku i przewlekle 
somatycznie chorymi. Zapewnia się 
zamieszkanie w pokojach jedno-, 
dwu- i trzyosobowych z łazienkami 
i wc. Na każdej kondygnacji miesz-
kańcy mają do swojej dyspozycji 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

salę dziennego pobytu, kuchenki 
pomocnicze, pomieszczenia do 
samodzielnego prania i suszenia. 
Obiekt  jest pozbawiony barier 
architektonicznych, a wyposażony 

jest w poręcze i uchwyty, windy 
i podjazdy ułatwiające poruszanie 
się oraz zapewniające wyższe bez-
pieczeństwo.

Dom zapewnia kompleksowe 
usługi rehabilitacyjne w dobrze wy-
posażonych salach z nowoczesnym 
sprzętem, w których wykonywane 
są zabiegi fizykoterapii, hydroterapii 
oraz laseroterapii. Zajęcia uspraw-
niające prowadzone są grupowo 
i indywidualnie wg potrzeb i wska-
zań lekarza.

Pensjonariuszom zapewnia 
się całodobową opiekę fachowego 
personelu (pielęgniarki, opiekuno-
wie) oraz opiekę lekarza rodzinnego 
w ramach NFZ. W załatwianiu wielu 
spraw pomagają pracownicy socjal-
ni. Organizowane są różne formy 
spędzania wolnego czasu. Zajęcia 
terapeutyczne prowadzone są w ga-

binetach terapii zajęciowej, biblio-
terapii, i muzykoterapii pod okiem 
wykwalifikowanego i doświadczone-
go personelu z uwzględnieniem po-

trzeb i zainteresowań mieszkańców. 
Działalność kulturalna realizowana 
jest zgodnie z wcześniej ułożonym 
kalendarzem imprez i uroczystości.

Na terenie Domu znajduje się 
kaplica ekumeniczna, odprawiane są 
nabożeństwa w obrządku katolickim 
i prawosławnym. Dla wyznawców 
obu tych wyznań organizowane 
są według ich kalendarzy Święta 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 
Ponadto organizowane są inne 
święta roczne i uroczystości oko-
licznościowe.

Kuchnia przygotowuje różno-
rodne posiłki. Gwarantowane są 3 
posiłki dziennie z możliwością wybo-
ru zestawu oraz posiłki dietetyczne 
i dodatkowe, zgodnie ze wskazania-

Widok  od ulicy Jana Pawła II

mi lekarza. Istnieje możliwość ich 
spożywania w stołówce lub w swoim 
pokoju mieszkalnym.

Dom posiada własną pralnię. 

Ogrzewanie pomieszczeń oraz 
dostawa ciepłej wody odbywa się 
z przydomowej kotłowni opalanej 
biomasą i wspomaganej kolekto-
rami słonecznymi. 

Aby zamieszkać w Domu Po-
mocy Społecznej im. Jana Pawła II 
w Brańsku, należy złożyć  wniosek 
w ośrodku pomocy społecznych 
(miejskim lub gminnym) właściwym 
dla miejsca zamieszkania osoby za-
interesowanej z prośbą o skierowa-
nie. Ośrodek ma obowiązek zbadać 
sytuację i sporządzić dokumentację. 
Decyzję o umieszczeniu w Brański 
DPS wydaje Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 
przy ul. 3 Maja 17.

                              dps Pokój mieszkalny

Sala rehabilitacji

Foto ZPP

227. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja zgromadziła 
wielu mieszkańców powiatu na 
zorganizowanych przez Powiatowy 
Zespół ds. Obchodów Świąt i Rocznic 
Patriotycznych uroczystościach. Na-
rodowe Święto 3 Maja obchodzono 

jak zwykle poprzez udział w nabo-
żeństwach i mszach św. w bielskich 
cerkwiach i kościołach oraz w głów-
nych powiatowych uroczystościach 
przy pomniku Niepodległości Polski 
w Bielsku Podlaskim.

Ustawa zasadnicza uchwa-
lona 3 maja 1791 r. stała się 
dla przyszłych pokoleń Polaków 
drogowskazem moralnym i patrio-
tycznym wskazując na wartości, 
które należy wcielać w życie, by 
uczynić nasz kraj wolnym, silnym 
i spójnym wewnętrznie. Motyw 
tych wartości przewijał się zarów-
no w homilii wygłoszonej podczas 
mszy św. w bazylice pw. Narodze-
nia NMP i Św. Mikołaja przez ks. 
kan. Zbigniewa Domirskiego, jak 
i w przemówieniu starosty bielskie-
go Sławomira Jerzego Snarskiego, 
wygłoszonym podczas głównej 
części uroczystości. Ks. Domirski – 

proboszcz parafii Matki Bożej z Góry 
Karmel, wskazywał na tradycyjne 
wartości chrześcijańskie, takie jak 
wiara, przestrzeganie dekalogu, 
patriotyzm, czy też świętość życia 
rodzinnego. Stanowią one funda-
ment naszej narodowej tożsamo-
ści decydujący o losach narodu. 
Starosta natomiast temat wartości 
oparł na elementach świeckich, tj. 
na przestrzeganiu ustaw i praw, 
nienaruszalności trójpodziału władz, 
uczciwej pracy i służbie na rzecz 
całego społeczeństwa i kraju.

Powiatowe uroczystości Na-
rodowego Święta 3 Maja przy 
pomniku Niepodległości Polski 
rozpoczęło uroczyste podniesienie 
flagi państwowej, dokonane przez 
poczet flagowy 14 batalionu lek-
kiej piechoty I Podlaskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej, dowodzony 
przez ppor. Macieja Mościckiego. 

Nastąpiło to przy dźwiękach Ma-
zurka Dąbrowskiego, odegranego 
przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą. 
Następnie starosta bielski wygłosił 
przemówienie do mieszkańców 
powiatu, które poprzedziło program 
artystyczny zaprezentowany przez 
uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Kpt. 
Władysława Wysockiego. 
Uroczystość zakończyło 
złożenie wieńców i wią-
zanek pod pomnikiem, 
jako wyraz hołdu dla 
twórców Konstytucji 3 
Maja oraz wszystkich, 
którzy pielęgnowa-
li i wcielali w życie jej 
dziedzictwo.

Rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja 
świętowano także w in-
nych miejscowościach 

na terenie powiatu bielskiego. 
Obchodzono je m.in. w Brańsku oraz 
w Szmurłach. Do uczestników tych 
uroczystości na ręce organizatorów 
starosta Sławomir Jerzy Snarski 
skierował osobiste listy z życzeniami 
i podziękowaniami za zaproszenie. 

Powiatowe obchody Narodowego Święta 3 Maja

Przemawia starosta  
Sławomir Snarski 

Wieniec składają starostowie  
Sławomir Snarski i Piotr Bożko 



3

Wieści Podlaskie  3

Przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie bielskim
Sytuacja na rynku pracy w po-

wiecie bielskim jest bardzo stabilna. 
W dużym stopniu zależy od zmian 
zachodzących na terenie całego 
kraju, koniunktury w danej branży, 
a także od sezonowości niektórych 
usług i produkcji. 

Do najważniejszych gałęzi go-
spodarki powiatu zaliczamy: budow-
nictwo, przetwórstwo spożywcze 
oraz handel, które reprezentowane 
są przez prężnie rozwijające się 
zakłady pracy. Na terenie powiatu 
bielskiego funkcjonuje ponad 
3 800 firm. Kilkanaście z nich za-
trudnia więcej niż 100 pracowników. 
Równie ważne miejsce w rozwoju 
lokalnej gospodarki i generowa-
niu nowych miejsc pracy zajmują 
mikroprzedsiębiorcy oraz osoby 
fizyczne prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą. Z powodu 
niskiej stopy bezrobocia w stosunku 
do dużej liczby dostępnych na rynku 

wolnych miejsc pracy coraz częściej 
osoby bezrobotne mają możliwość 
wyboru bardziej atrakcyjnego za-
trudnienia. 

Najintensywniej rozwijającą 
się branżą jest budownictwo, 
w której istnieje ogromne za-
potrzebowanie na pracowników. 
Powiat bielski postrzegany jest jako 
zagłębie budownictwa, co stanowi 

pewne źródło zatrudnienia kandy-
datów z tej branży. Firmy podpi-
sują nowe kontrakty zagraniczne, 
rozbudowują zakłady pracy i tym 
samym tworzą dodatkowe miejsca 
zatrudnienia. Również w branży 
handlowej występuje stałe za-
potrzebowanie na sprzedawców, 
kasjerów i magazynierów. 

Coraz większa liczba pra-
codawców ma jednak trudności 
ze znalezieniem odpowiednich 
pracowników. Powyższe problemy 
wynikają głównie z następujących 

powodów: brak odpowiednich kwa-
lifikacji, umiejętności zawodowych 
lub innych predyspozycji oczekiwa-
nych na określonych stanowiskach 
pracy. Istotna jest również niska 
stawka wynagrodzenia, oferowane 
warunki oraz konieczność dojazdów 
do pracy. W niektórych obszarach 
zawodowych brakuje kandydatów 
do pracy. W 2017 roku w powiecie 
bielskim największy deficyt dotyczył 
następujących zawodów: konser-
wator-elektryk, ślusarz, tokarz, 
kierowca samochodu ciężarowe-
go, pracownik budowlany, spa-
wacz, księgowy, kucharz, fryzjer.

Powiatowy Urząd Pracy sys-
tematycznie monitoruje sytuację 
na rynku pracy, będąc instytucją 
pośredniczącą w kontaktach po-
między bezrobotnymi i pracodaw-
cami. Jego zadaniem jest promocja 
zatrudnienia, łagodzenie skutków 
bezrobocia, aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych oraz wspieranie 
rozwoju zawodowego pracodawców 
i pracowników. 

Urząd Pracy poza działaniami 
osłonowymi (polegającymi głównie 
na wypłacaniu należnych zasiłków), 
koncentruje się na licznych 
działaniach aktywizacyjnych. 
W 2017 roku na pomoc dla osób po-
wracających na rynek pracy oraz na 

finansowe wsparcie lokalnych pra-
codawców wydatkowano 7,7 mln 
złotych (dla porównania na zasiłki 
wydano 2,5 mln zł.). Pozyskuje się 
także fundusze unijne, które prze-
znacza się na różne formy wsparcia. 
Największą popularnością cieszą 
się staże, których zorganizowano 
w 2017 roku aż 250. Pracodawcy 
chętnie korzystają ze wsparcia 
finansowego na tworzenie nowych 
miejsc pracy oraz dofinansowanie 
do zatrudnienia w postaci prac 
interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Biel-
sku Podlaskim, jako jeden z nie-
licznych urzędów w województwie, 
podejmuje działanie na rzecz akty-

wizacji osób bezrobotnych wyma-
gających szczególnego wsparcia. 
W 2017 roku w działaniach Progra-
mu Aktywizacja i Integracja zorgani-
zowano prace społecznie-użyteczne 
oraz spotkania w zakresie integracji 
społecznej.

Od kilku lat urzędy pracy, poza 
aktywizacją osób bezrobotnych, 
mogą również wspierać rozwój pra-
codawców i pracowników. Dzieje się 
to w ramach funduszy z Krajowego 
Fundusz Szkoleniowego. Celem 
tego wsparcia jest dostosowanie 
kompetencji osób pracujących do 
zmieniających się potrzeb rynku 
pracy (w związku z dynamicznym 
rozwojem gospodarki). W 2017 
roku w powiecie bielskim 468 osób 
aktywnych zawodowo podniosło 
swoje kwalifikacje, w ramach tej 
formy pomocy. 

Obserwuje się także syste-
matyczny wzrost zainteresowania 
pracodawców zatrudnianiem ob-
cokrajowców (głównie obywateli 
Białorusi i Ukrainy). W 2017 roku 
bielski urząd pracy w Bielsku Podla-
skim zarejestrował 455 oświadczeń 
pracodawców o zamiarze powierze-
nia wykonywania pracy obywatelom 
innych krajów. Cudzoziemcy znajdu-
ją zatrudnienie głównie w branży 
budowlanej oraz przetwórstwie 
przemysłowym. Dla porównania 
warto dodać, że w 2016 roku takich 
oświadczeń było 170, a w 2015 r. 
jedynie 58. 

Ze względu na niedostosowa-

nie narzędzi i metod rekrutacyjnych 
(dostępnych w urzędach pracy) do 
potrzeb współczesnego rynku, przed 
służbami zatrudnienia pojawiają 
się nowe wyzwania. Konieczne 
jest systematyczne monitorowanie 
bieżącej sytuacji oraz wychodzenie 
naprzeciw oczekiwaniom zarówno 
pracodawców, jak i osób bezro-

botnych. 
W odpowiedzi na te problemy 

jednym z działań podjętych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku 

Podlaskim była re-
alizacja innowa-
cyjnego projektu 
(z ponadnarodo-
wym partnerstwem 
we Francji i Bel-
gii) pod tytułem 
„PI PWP – NOWY 
MODEL REKRU-
TACJI – partner-
stwo na rynku 
pracy”.  

G ł ó w n y m 
celem było opra-

cowanie i przetestowanie modelu 
rekrutacji osób bezrobotnych na 
wolne miejsca pracy na stanowiska: 
sprzedawca, pracownik budow-
lany oraz operator obrabiarek 
skrawających. Efektem końcowym 
przedsięwzięcia są wypracowane 
ćwiczenia w oparciu o metodę re-
krutacji poprzez symulację, opraco-

wane  scenariusze wywiadów z pra-
codawcami oraz programy szkoleń. 
Metoda jest innowacyjna, ponieważ 
nie skupia się na kwalifikacjach, 
doświadczeniach, umiejętnościach 
zawodowych, a koncentruje na 
predyspozycjach i talentach 
kandydata. Nowa metoda rekruta-
cji pozwala zatem odkryć potencjał 
osoby, co jest szczególnie istotne 
w przypadku kandydatów bez 
kwalifikacji zawodowych lub posia-

dających niepotwierdzone formalnie 
umiejętności lub doświadczenia. 

Poza standardowymi dzia-
łaniami Powiatowy Urząd Pracy 
w Bielsku Podlaskim angażuje 
się w różne inicjatywy promujące 
aktywność i rozwój zawodowy. 
W ramach Dni Otwartych w Pod-
laskich Urzędach Pracy tutejszy 

urząd organizował punkty konsul-
tacyjno-doradcze, z  informacją na 
temat oferty edukacyjno-rozwojo-
wej oraz możliwych form wsparcia 
dostępnych mieszkańcom powiatu 
bielskiego. 

Ze względu na zmiany za-
chodzące na rynku pracy tradycją 
urzędu stało się organizowanie 
corocznych spotkań z pracodawcami 
w formie konferencji i seminariów, 
podczas których prezentowana jest 
bieżąca sytuacja na rynku pracy, 
możliwe formy wsparcia oraz 
omawiane potrzeby lokalnych firm. 
W czerwcu 2017 roku odbyło się 
seminarium „Podnoszenie kom-
petencji pracowników szansą na 
rozwój firmy” zorganizowane 
przez starostę bielskiego dr inż. 
Sławomira Jerzego Snarskiego 
i Powiatowy Urząd Pracy w Biel-
sku Podlaskim.

Od kilku lat cyklicznie w ra-
mach „Europejskich Dni Praco-
dawców” urząd pracy organizuje 
różne działania na rzecz lokalnych 

podmiotów gospodarczych. W 2018 
roku odbyły się spotkania, w których 
uczestniczyło 70 przedsiębiorców. 
Partnerami w organizacji była Pod-
laska Fundacja Rozwoju Regionalne-
go, firma GOGLER Brzeziński Suszko 
Sp. J. oraz Kancelaria Doradztwa 
Podatkowego Joanna Dąbrowska.

Spotkania dotyczyły marketin-
gu internetowego w działalności fir-
my, form wsparcia skierowanych do 
pracodawców dostępnych w urzę-
dzie pracy i Podlaskiej Fundacji 
Rozwoju Regionalnego oraz zmian 
przepisów prawnych w zakresie za-
trudniania cudzoziemców i kontroli 
podatkowej. 

 Powiatowy Urząd Pracy 
w Bielsku Podlaskim, podobnie jak 
inne instytucje rynku pracy zmuszo-
ny jest do podejmowania różnych in-
nowacyjnych działań mających na 
celu propagowanie aktywności za-
wodowej, wspieranie  pracodawców 
i osób poszukujących zatrudnienia. 
Zmieniająca się sytuacja na rynku 
pracy wymaga elastyczności w dzia-
łaniu, zindywidualizowanego podej-
ścia do klienta oraz pozyskiwania 
dodatkowych funduszy na realizację 
działań (w tym także wychodzących 
poza podstawowy wachlarz wspar-
cia). W przeciągu ostatnich kilku lat 
urzędy pracy ewaluowały, zmieniając 
formy i metody udzielania pomocy, 
wychodząc naprzeciw potrzebom 
współczesnego rynku pracy.  

Wykres 1. Liczba osób bezrobotnych objęta aktywnymi formami pomocy 
w 2017r. 
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Dni Otwarte w Podlaskich Urzędach Pracy

Seminarium „Podnoszenie kompetencji pracowników  
szansą na rozwój firmy”
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Jednym z ważnych zadań 
realizowanych w gminie Hajnówka  
jest budowa kolektorów słonecz-
nych i paneli fotowoltaicznych na 
budynkach mieszkalnych miesz-
kańców gminy. W ramach zadania 

GMINA HAJNÓWKA

W ramach 
poprawy bezpieczeństwa ruchu 
na drogach na terenie gminy 
Hajnówka w miesiącu kwietniu 
2018r. dokonano budowy odcinka 
napowietrznej linii oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Stare 

Berezowo oraz odcinka kablowej 
linii oświetlenia ulicznego w miej-
scowości Dubiny (ul. Cegielniana). 
Inwestycja ta umożliwiła miesz-
kańcom miejscowości Dubiny oraz 
mieszkańcom wsi Stare Berezowo 
bezpieczne poruszanie się w neu-
ralgicznych odcinkach tych wsi, któ-
re do tej pory nie były wyposażone 
w oświetlenie uliczne. W ramach 
przedmiotowego zadania inwesty-
cyjnego w Dubinach zamontowano 
12 lamp oświetleniowych wraz 
z niezbędnym wyposażeniem 
a w Starym Berezowie dwie lampy 
oświetleniowe wraz z niezbędnym 
wyposażeniem. Całość inwestycji 
została sfinansowana w ramach 
budżetu Gminy Hajnówka. Wartość 
zadania to 88 180,00zł.          

Aktualności

05 maja  2018 roku w No-
woberezowie odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze. Za-
wody zostały zorganizowane przez 
Wójta Gminy Hajnówka Panią Lucynę 
Smoktunowicz przy współpracy 
z Komendą Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Hajnówce. 
W tegorocznych zawodach oprócz 
jednostek OSP Mochnate, OSP 
Nowokornino, OSP Orzeszkowo, 
gościnnie uczestniczyła jednostka 
OSP z Gminy Białowieża. 

Zawody rozgrywane były 
w dwóch konkurencjach tj. sztafe-
cie pożarniczej 7x50 z przeszkoda-
mi oraz w pożarniczym ćwiczeniu 
bojowym.

I miejsce zajęła drużyna z OSP 
w Mochnatem, II drużyna z OSP 
w Białowieży,  III drużyna OSP 
w Nowokorninie, a IV drużyna OSP 
w Orzeszkowie. Wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymali puchary, dyplomy 
oraz nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Hajnówka. 

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

zrealizowanych będzie 40 instalacji 
kolektorów słonecznych i 8 insta-
lacji fotowoltaicznych na wartość 
857 060,84 zł z tego dofinansowa-
nie ze środków UE 516 875,19 zł. 
Zakończenie zadania to koniec 
sierpnia 2018r.

Warto wspomnieć o wnio-
skach składanych do instytucji ma-
jących na celu pozyskanie wsparcia 
finansowego na realizację zadań 
gminy, np.:

- do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku na do-
finansowanie utylizacji azbestu 
z gospodarstw domowych miesz-
kańców. Wniosek dotyczy utylizacji 
227 530,00 kg azbestu na wartość 
76 115,00 zł.

- do Wojewody Podlaskiego na 
dofinansowanie przebudowy drogi 
gminnej Lipiny – Dubiny i część ul. 
Łąkowej i Nowej o długości ok. 2,6 
km w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Rozwoju oraz konkurencyj-
ności regionów poprzez wsparcie lo-
kalnej infrastruktury drogowej. War-
tość zadania wynosi 5 078 856,36 
zł z tego wniosek o dofinansowanie 
ze środków budżetu Państwa to 
kwota 4 063 085,08  zł.

Ponadto opracowywana jest 
dokumentacja techniczną na prze-
budowę dróg.: ulice Torowa i Łąko-
wa w Dubinach, Borysówka – Olcho-
wa Kładka, Orzeszkowo – Jagodniki 
o łącznej długości ok. 4,57km.

Moroz – Dyrektorki SP w Nowokor-
ninie i SP w Dubinach oraz Radni 
Gminy Hajnówka i sołtysi. 

Szczególne podziękowania 

kierujemy dla Komisji Sędziowskiej 
z Państwowej Straży Pożarnej w Haj-
nówce za pomoc techniczną i profe-
sjonalne przeprowadzenie zawodów.

Po zawodach w świetlicy wiej-
skiej odbyła się część artystyczna, 
w której swój repertuar zaprezento-
wały zespoły : Żawaranki, uczniowie 
ze szkół podstawowych  w Nowo-
korninie i w Dubinach oraz zespół 
Lotos  . 

Zawody swoją obecnością 

zaszczycili także: bryg. mgr inż. 
Piotr Koszczuk - Komendant Po-
wiatowy PSP w Hajnówce, Grzegorz 
Bajko – Zastępca Komendanta Po-
wiatowego PSP w Hajnówce, Jerzy 
Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka,  
Grzegorz Kasprowicz – Wójt Gminy 
Białowieża, Panie Alina Ginszt i Ewa 
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Zapraszamy osoby w wieku 50+ na kurs „O finansach w bibliotece” do 
biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Dubinach. Projekt realizowany 
jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz 
Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. 
Objęty został również patronatem honorowym przez Wójta Gminy 
Hajnówka Panią Lucynę Smoktunowicz. Projekt realizowany jest 
przez 100 bibliotek w Polsce, przy czym z Województwa Podlaskiego 
uczestniczą 3 biblioteki. Na 5 spotkaniach uczestnicy dowiedzą się jak 
zarządzać swoim budżetem domowym, czym kierować się przy wyborze 
ubezpieczyciela, jak wyliczyć raty oraz uzyskają wiele innych informacji 
na temat edukacji ekonomicznej, niezbędnej w dzisiejszym życiu. 
Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach, w kameralnej atmosferze. 
Szczegółowe informacje i zapisy pod nr 856823922 lub osobiście 
w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach ul. Główna 116. Zapraszamy.

ZAPROSZENIA

Rocznica ta w Polsce – kraju, 
który przez kilka dziesięcioleci opie-
rał się na ideologii marsistowskiej – 
przeszła by bez echa, gdyby ... Gdyby 
nie udział przewodniczącego Komisji 
Europejskiej, Jeana-Claude Junckera 
w uroczystościach dwustulecia 
urodzin Karola Marksa w jego ro-
dzinnym Trewirze w Niemczech. Z tej 
okazji Komunistyczna Partia Chin 
podarowała miastu 5,5 metrowy, 
dwutonowy pomnik Marksa. Okolicz-
ność ta była przez część niemieckich 
i europejskich partii, organizacji spo-
łecznych i obywateli oprotestowana.  
Ale większość uczciła tę rocznicę, 
z udziałem najwyższych władz Unii 
Europejskiej. Szczególne wzburzenie 
wywołały słowa Junckera,że Marks 
to „genialny ekonomista” i „jeden 
z największych filozofów świata” 
oraz,że „Marks nie ponosi odpowie-
dzialności za wszelkie zbrodnie,za 
które odpowiedzieć powinni jego 
rzekomi dziedzice”. Na margine-
sie warto powiedzieć, że Marks 
nigdy nie nakłaniał do mordów, 
przemocy –  tego w jego pismach 
filozoficznych i programowych nie 
znajdziemy. Raczej powinniśmy 

200-lecie urodzin Karola Marksa  

wnikliwie przypatrzeć się co z jego 
tezami uczynili np. Lenin, Stalin czy 
Mao-tse tung, a później apologeci 
tej trójcy w krajach , które zaczęły 
budować socjalizm. Tymczasem  
dzisiaj pojęcie czy epitet „marksista” 
brzmi w Polsce jak obelga. A np.TVP 
skwitowała  urodziny Marksa stwier-
dzeniem,że „neomarksizm wypełnia 
umysły europejskich elit, ich cel to 
walka z rodziną i religią”. Okazuje 
się,że nie tylko europejskich i nie 
elit,ale społeczeństw popierających 
koncepcje społeczne brodacza.
Wg badań międzynarodowych 
instytutów socjologicznych aż 54 
% badanych Polaków zgadza się 
z poglądami Marksa na kapitalizm, 
a ten sam wskaźnik w Indiach wy-
nosi 86 %,w Peru 83 %,w Chinach 
81 %,w Korei Płd. 77 %,w USA 70 
%, we Francji „tylko” 43 %. Badania 
te wynikają  z działalności zakładów 
i katedr socjologii i filozofii najwięk-
szych uniwersytetów na świecie 
analizujących marksizm.W Polsce 
takich ośrodków na uczelniach 
nie ma.

Marks w swoich dziełach 
opisał podstawową siłę napędową 

kapitalizmu - głęboko dzielącą 
społeczeństwa walkę klas spo-
łecznych,w której rządząca mniej-
szość przywłaszcza sobie „wartość 
dodaną”,czyli zysk,wypracowany 
przez klasy pracujące.Ten ogrom 
nierówności jest widoczny nawet 
dzisiaj. Według badań brytyjskiego 
instytutu Oxfam,aż 82 % bogactwa 
wypracowanego na swiecie w 2017 
roku trafiło do rąk najbogatszego 
1% ludzkości ! 

Na koniec kilka dat historycz-
nych z życia, jak obecnie niektórzy 
obecnie twierdzą, bohatera kultury 
masowej i patrona hipsterów (fakt 
– brodaty, rozczochrany Marks jest 
widoczny na plakatach, koszulkach, 
znaczkach, czapkach i nawet na 
projekcie nowej 50-tki euro).

Marks urodził się 5 maja 1818 
roku w Trewirze,w Niemczech.Dziś 
w jego domu rodzinnym od 1928 
roku mieści się muzeum.W 1835 
roku rozpoczął studia prawnicze 
na Uniwersytecie w Bonn, w 1840 
obronił doktorat na Uniwersytecie 
w Jenie.Od 1844 roku działał poli-
tycznie w Paryżu razem z F. Engel-
sem, z którym w Brukseli w 1847 
powołali Związek Komunistów – rok 
później napisali „Manifest partii 
komunistycznej”.W roku 1867 po-
wstał „Kapitał”.W 1864 Marks był 

twórcą i założycielem I Międzyna-
rodówki. 14 marca 1883 roku zmarł 
w Londynie.Polska wiele zawdzięcza 
Marksowi, bowiem on wielokrotnie 
domagał się na forum europejskim 
naszej niepodległości w czasach 
zaborów.Jak w tej wypowiedzi bę-
dącej proroczym przewidywaniem 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz 
przewidywanego powstania Unii 
Europejskiej.

„Jedna tylko alternatywa po-
została Europie. Albo barbarzyństwo 
azjatyckie pod moskiewskim przy-
wództwem zaleje ją jak lawina,albo 
musi ona odbudować Polskę tak, 
aby między nią a Azją stanęło dwa-
dzieścia milionów bohaterów i by 
dzięki temu zyskała ona na czasie 
na dokonanie swego społecznego 
odrodzenia”.

(Wiesław Pietuch)
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GMINA NAREWKA

 28 kwietnia 
br. w Galerii im. Tamary Sołoniewicz 
w Narewce (powiat hajnowski) dbył 
się wernisaż wystawy malarstwa 
Kazimierza Jurgielańca pt. “To był 
mój świat…”. Ekspozycję obrazów 
przygotowano w 5. rocznicę śmierci 
białostockiego malarza. Składa się 
ona z 34 prac. 

 Podczas spotkania o malarzu, 
który chęnie przyjeżdżał na plenery, 
urządzane w Lewkowie Starym, 
Narewce, Siemianówce i w innych 
wsiach w gminie Narewka oraz 
o jego dorobku mówili Mikołaj Pa-
wilcz - wójt gminy Narewka, Wiktor 
Kabac - artysta malarz z Hajnówki, 
żona Kazimierza Jurgielańca - Anna 
(uczestniczka niemal wszystkich 
narewkowskich plenerów malarskich 
i rzeźbiarskich) i Helena Rejent - dy-
rektorka Gminnego Ośrodka Kultury 
w Narewce.

 Odwiedzałem plenerowiczów 
krajowych i zagranicznych podczas 
ich pobytu na terenie gminy Narew-
ka. Plenery odbywały się w różnych 
porach roku. Rozmawiałem z Ka-
zimierzem Jurgielańcem, komisa-
rzem kilku plenerów malarskich. 
Podobają mi się jego obrazy. To 

świetny malarz, głównie pejzaży-
sta. Jego przyjaciel Wiktor Kabac 

Nowa wystawa w Galerii
nazywa go malarzem realistą, 
zachwyconym pięknem przyrody. 
Białostocki malarz najlepiej lubił 
plenery w Narewce i w Lewkowie. 
Kochał podlaski krajobraz, a szcze-
gólnie okolice Puszczy Białowieskiej. 
Namalował wiele pięknych miejsc. 
Malował w technice olej i akryl, ale 
stosował również techniki mieszane.

 Wystawa malarstwa Kazimie-
rza Jurgielańca w narewkowskiej 
Galerii im. Tamary Sołoniewicz czyn-
na będzie w maju i przez całe lato. 

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Biblioteka Publiczna w Narew-
ce (powiat hajnowski) istnieje 70 lat. 
Pamiętam ją od 1968 roku, tj. sprzed 
50 lat. Była w budynku prywatnym 
przy ul. Mickiewicza i książki wypoży-
czała Zyta Sawicka. W pamięci mam 
nową siedzibę książnicy przy (obec-

nie) ul. Hajnowskiej. Jej księgozbiór 
był coraz bogatszy. Korzystałem 
z bibliotecznych książek w latach 
1994 i 1995 . Mieściła się w bu-
dynku gminnego ośrodka kultury. 
Pracowały w niej Maria Urbanowicz 
i Anna Stulgis. W jednym z pokoików 
GOK była redakcja gazety lokalnej 
“Nad Narewką”. Byłem jej pierwszym 
redaktorem.

 21 kwietnia br. w GOK odbyła 
się uroczystość z okazji jubileuszu 
- 70-lecia samorządowej biblioteki 
publicznej. Krótki rys historyczny 
biblioteki w Narewce przedstawiła 
kierownik tej placówki Anna Stulgis. 
W imprezie wzięli udział m. in. wójt 

gminy Mikołaj Pawilcz, zastępca 
burmistrza Hajnówki Andrzej Skiep-
ko, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Hajnówce - Alla Gryc, 
dyrektor GOK - Helena Rejent i gro-
no gminnych radnych z Lewkowa 
Nowego, Narewki, Nowego Masiewa 
Siemianówki i Tarnopola. Były ży-
czenia i kwiaty. Wiersz na tę okazję 
napisała i przeczytała Jadwiga 
Karpiuk (redaktor kwartalnika “Nad 
Narewką”). W części artystycznej wy-
stąpił młodzieżowy zespół taneczny 
z Białegosoku. W jego wykonaniu 
zobaczyliśmy, jak tańczono na daw-
nych pańskich dworach.

 Następnie uczestnicy imprezy 
przeszli do świetlicy środowiskowej. 
Tu był piękny tort, upieczony na tę 
okoliczność. Przy kawie podzieliły 
się swoimi wspomnieniami z pracy 
byłe bibliotekarki i czytał wiersze, 
w tym jeden związany z rocznicą 
narewkowskiej biblioteki, Konstanty 
Ciełuszecki z L ewkowa Nowego. Pa-
nowała miła i serdeczna atmosfera.

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Jubileusz biblioteki

Już po ukazaniu się poprzedniego 
numeru „Wieści”, odbyły się powiatowe 
eliminacje  Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej w Siemiatyczach. 
Wzięło w nich udział 17 uczniów.

Eliminacyjne pytania dotyczyły  
m.in. sposobów zapobiegania pożarom, 
sposobów ich likwidacji czy zachowa-
nia się w sytuacjach zagrożenia oraz 
udzielania pomocy poszkodowanym.  
Najlepsi w kategori szkół podstawo-
wych okazali się:
1. Karolina Oniśkiewicz
2. Bartosz Górski
3. Natalia Smorczewska

Wśród uczniów kl. VII i gimna-
zjalnych rywalizację wygrały:
1. Gabriela Koczewska
2. Katarzyna Klepacka
3. Zuzanna Gierasimiuk 

W kategorii  szkół ponadgim-
nazjalnych :
1. Kinga Kaczyńska
2. Artur Krakówko
3. Bartosz Budzyński                    (zeb)

Siemiatycze

Młodzież  
zapobiega pożarom
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3  m a j a 
2018 r. obchodziliśmy uroczystość 
227 rocznicy  uchwalenia Konstytucji 
3 Maja oraz Dzień Strażaka, w której 
udział wzięli przedstawiciele Gminy 
Wyszki, zaproszeni goście: pan Wa-
lenty Korycki – radny Województwa 
Podlaskiego, pan Mateusz Młodzia-
nowski - przedstawiciel Państwowej 
Straży Pożarnej, strażacy z gmin-
nych jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, mieszkańcy.  Uroczystość 
rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. 
św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, 
której przewodniczył i wygłosił ho-
milię Jego Ekscelencja ks. Biskup An-
toni Dydycz. Następnie uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Wyszkach zaprezentowali część 
artystyczną poświęconą  uchwaleniu 
Konstytucji 3 Maja.  

Po Mszy Św. wszyscy zebrani 
udali się za pocztami sztandaro-
wymi, pod Pomnik Pamięci i Toż-
samości Narodowej. Przedstawi-
ciele władz, szkół i instytucji złożyli 

Gminne Obchody Święta Konstytucji 3-go  Maja oraz Dnia Strażaka

GMINA WYSZKI

kwiaty. Głos zabrał Wójt Gminy pan 
Mariusz Korzeniewski; nawiązał do 
Święta Matki Bożej Królowej Polski 
i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Mówił, że obowiązkiem nas 
wszystkich jest codzienne pielę-
gnowanie pamięci o ludziach, którzy 
swoją pracą i zaangażowaniem 
w trudnych czasach spowodowali, że 
w sercach i umysłach Polaków nigdy 
nie zagasła iskra wolności i niepod-
ległości. Wspomniał też o pierwszym, 
Gminnym Dniu Strażaka oraz o św. 
Florianie. Dzięki szczodrości i ofiar-
ności  naszych druhów strażaków, 
została postawiona figura św. Flo-
riana. Podziękował wszystkim za 
przybycie i wspólną modlitwę.

Następnie dokonano uroczy-
stego odsłonięcia figury św. Floriana, 
którą poświęcił ks. Biskup Antoni 
Dydycz. Na zakończenie uroczysto-
ści Jego Ekscelencja – Honorowy 
Obywatel Gminy Wyszki udał się do 
Urzędu Gminy na spotkanie z pra-
cownikami.                           (mk)

Trwa przebudowa  drogi powia-
towej 1694B Dziadkowice – Brańsk., 
na  odcinku od krajowej 19 do granicy 
powiatu siemiatyckiego. W ramach 
prowadzonej inwestycji zostanie 
wykonane 4,7 km drogi o nowej na-
wierzchni bitumicznej. Droga będzie 
miała szerokość 5,5 – 6 metrów i po-
bocza 1,25 – 1,5 metra. W miejsco-
wości Dołubowo 6-metrowa jezdnia 

będzie miała dwustronne 2-metrowe 
chodniki. Przy skrzyżowaniu z drogż 
do Grodziska powstanie mini rondo 
i wyniesione przejścia dla pieszych. 
Bedą one doświetlone lampami typu 
solarnego. Przebudowane też zostaną 
4 skrzyżowania z drogami powiatowy-
mi i droga gminna nr 10904B.

Wartość inwestycji to 7 milio-
nów 400 tys. zlotych, z czego 3 milio-

ny stanowi dotacja z budżetu państwa 
w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016 – 2019. Swoją cegiełkę, 
w wysokości 1 miliona 700 tysięcy 
złotych, dołoży gmina Dziadkowice, 
pozostałe koszty (2,7 mln zł) będą 
pochodzić z budżetu powiatu. 

Drogę buduje firma „Transbet” 
z Białej Podlaskiej.                        (sok)

Siemiatycze
Kierowcy się cieszą

Już po raz  szósty Gminny 
Ośrodek Kultury w Milejczycach zor-
ganizował (15 kwietnia) imprezę pt  
„Korowody na prowody”. Jej celem 
jest przypomnienie zapomnianych 
już obyczajów rohulek i obrzędów 
weselnych  oraz wołoczebnych. 

Milejczyce
Korowody na prowody

Wystąpiły zespoły „Chocisławianie”, 
„Żemerwa”, „Zełzyki” oraz Doroteusz 
i Anna Fionikowie. Pomocy w zorga-
nizowaniu imprezy udzieliło bielskie 
Stowarzyszenie Muzeum Małej 
Ojczyzny w Studziwodach. 

(sok)

(foto ug milejczyce)

30 kwietnia mieszkańcy Sie-
miatycz przyłączyli się do akcji 
ratowania pszczół.  Jest ich coraz 
mniej, Wpływ na to ma stosowanie 
roślin genetycznie modyfikowanych, 
coraz szersze stosowanie chemicz-
nych środków owadobójczych.

„Zabierz drzewo, ratuj pszczo-
ły” - pod tym hasłem Jerzy Lesz-
czyński, Marszałek Województwa 

Podlaskiego oraz Piotr Siniakowicz, 
Burmistrz Siemiatycz rozdali sie-
miatyczanom 500 sadzonek drzew 
miododajnych: lip, klonów, jabłoń, 
śliw i dereni. Kolejnym etapem reali-
zacji programu będzie ustawienie na 
terenie miasta 5 uli, z których jeden 
będzie pełnił funkcję edukacyjną.                                      

(czar)

Siemiatycze
Projekt MIODEK
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Parcewo 
swoją historę liczy od XVI wieku, 
powstało na gruntach królewskiego 
miasta Bielsk, a jego mieszkańcy 
mieli  status  mieszczan. Dzięki 
temu mieszkańcy byli w lepszej 
sytuacji niż chłopi ze wsi starostwa. 
Od 45 włók żyznej ziemi płacili tylko 
czynsz a nie odrabiali pańszczyzny. 
Miało to zapewne duży wpływ na 
rozwój miejscowości. To własnie 
w tej wsi powstała w 1847 roku 
pierwsza w powiecie szkoła.

Dziś Parcewo zamieszkuje 
prawie dwustu mieszkańców, może 
nie wszyscy są aktywni, ale znalazła 
się grupa ludzi nadająca ton tej ak-
tywności. W 2008 roku utworzono 
Ochotniczą Straż Pożarną liczącą 
70 osób, działa zespół „Łuna” i „Po-
żarnyje dziauczaty”.  Tak aktywnej 
społeczności brakowało siedziby, 
w której nie tylko można by gara-
żować strażackie pojazdy i sprzęt 
ale integrować społeczność wsi.  
Inicjatywę budowy remizy wsparły 

Parcewo
Nowa remiza

GMINA BIELSK PODLASKI

władze gminy, które wyasygnowały 
na budowę ok. 490 ysięcy złotych. 
Po szęściu miesiącach budowy, 29 
kwietnia można było uroczyście 
świętować zakończenie inwestycji.

Uroczystość rozpoczęto tra-
dycyjnie, mszą celebrowaną przez 
arcybiskupa bielskiego Grzegorza. 
Po mszy strażacy i zaproszeni 
goście zebrali się przy strażnicy 
OSP. Były przemówienia i gratulacje 
a najaktwniejsi strażaczki i strażacy 
otrzymali odznaczenia.  Po prze-
cięciu wstęgi arcybiskup Grzegorz 
i wicedziekan Dekanatu Bielskiego 
ks. prałat Zbigniew Karolak dokonali 
wyświęcenia obiektu.

Imprezę zakończył festyn zor-
ganizowany wspólnie z białostockim 
Towarzystwem Kultury Białoruskiej. 
Wystąpiły zespoły „Pożarnyje dzia-
uczaty” i „Łuna” z Parcewa, „Rosy” 
z Ryboł, „Lailand”  i „Świtanak” 
z Białegostoku oraz „Rodyna” z Du-
biażyna. 

Wiesław Sokołowski
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 ŚWIĘTO STRAŻAKA

mieszkańców oraz wszystkich 
zebranych. W swoim przemówie-
niu podkreślał, że „…w trudnych 
chwilach zawsze możemy liczyć 
na strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej, którzy nie bacząc na swoje 
życie i zdrowie niosą pomoc po-
szkodowanym.”. Przedstawiono rys 
historyczny jednostki OSP w Gródku, 
opracowany przez Radną Wierę 
Tarasewicz. Dowódca uroczystości 
mł. bryg. Dariusz Koc - Zastępca 
Komendanta Miejskiego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Białymsto-
ku złożył meldunek Wojewodzie 
Podlaskiemu Panu Bohdanowi 
Paszkowskiemu po czym przystą-
piono do oficjalnego przekazania 
i wyświęcenia zakupionego w 2017 
r. średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego marki IVECO Eurocargo. 

W międzyczasie zabrali też 
głos zaproszeni goście, m.in. Wo-
jewoda Podlaski Pan Bohdan Pasz-
kowski, Starosta Powiatu Białostoc-
kiego Pan Antoni Pełkowski czy Ko-
mendant Miejski PSP w Białymstoku 
st. bryg. Pan Robert Wierzbowski. 

W dalszej części uroczystości 
odznaczono zasłużonych strażaków 
z jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Gródku złotymi, srebrnymi 
i brązowymi medalami „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”, odznakami „Za 

wysługę lat” oraz „Strażak Wzoro-
wy”. Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gródku otrzymała rów-
nież Brązową Odznakę Honorową 
„Podlaski Krzyż Floriański”.

Strażacy z OSP w Gródku 
chcąc przybliżyć historię swojej 
jednostki przygotowali wystawę 
fotograficzną pt. „90-lecie OSP 
w Gródku”. Zdjęcia, również te 
przedwojenne, pozyskano głównie 
z własnych zbiorów,, ale też dzięki 
życzliwości mieszkańców, Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej 
oraz Pani Wiery Tarasewicz i Pani 
Ireny Matysiuk. Rozstrzygnięto też 
konkurs plastyczny „Ochotnicza 
Straż Pożarna w Gródku – w trosce 
o nasze bezpieczeństwo”. Nagrody 
przyznano w trzech kategoriach 
wiekowych, przedszkolaków i szkoły 
podstawowej. 

Uroczystości i festyn zakoń-
czyły się potańcówką pod chmurką.

Święto Strażaka połączo-
ne z jubileuszem 90-lecia OSP 
w Gródku współfinansowane było ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Współpracy INTERREG 
V-A Litwa-Polska. Z w/w środków 
Gmina Gródek realizowała Wspólny 
Litewsko-Polski projekt – poprawa 
publicznej obsługi przeciwpoża-
rowej, w partnerstwie z Miejską 
Jednostką Straży Pożarnej z regionu 

Šilalės i Strażą Pożarną z Raseiniai 
na Litwie, w ramach którego każ-
dy z Partnerów Projektu zakupił 
nowy wóz strażacki z niezbędnym 
wyposażeniem. Ponadto strażacy 
brali udział w wymianie persone-
lu. Ochotnicy ze Straży Pożarnej 
w Gródku zapoznali się z działaniem 
jednostek straży pożarnych na 
Litwie oraz wzięli udział w cyklach 
szkoleniowych dotyczących m.in. 
zastosowania nowego wyposaże-
nia i wozów strażackich w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, taktyk 
gaśniczych na obszarach wiejskich, 
torfowych i lasach, komunikacji 
i koordynacji czy też pomocy oso-
bom poszkodowanym i udzielania 
wsparcia psychologicznego.

Poza środkami finansowymi 
pochodzącymi z UE, Gmina Gródek 
na zakup nowego samochodu uzy-
skała dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku oraz Powiatu Bia-
łostockiego. 

      (Monika Gościk)
 (pełny tekst i więcej zdjęc  

na www.wiescipodlaskie.eu)

Cd. ze str. 1

 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku
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5 maja 2018 roku w Bielsku 
Podlaskim miało miejsce otwarcie 
sezonu motocyklowego Synchro 
On 2018 zorganizowanego przez 

fanklub motocyklowy GODBOYS. 
Już po raz jedenasty motocykliści 
spotkanie rozpoczęli Mszą Św. 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
oraz nabożeństwem w Cerkwi. 

Przed Mszą św. uroczyście 
został wniesiony sztandar z wize-
runkiem św. Krzysztofa, patrona 
kierowców, z hasłem: „Bóg, Honor, 

Otwarcie sezonu motocyklowego Synchro On 2018 w  Bielsku Podlaskim
Ojczyzna” i herbem diecezji drohi-
czyńskiej.

Mszy św. przewodniczył ks. 
Wojciech Piotrowski. Celebrował 

ją wraz z kapłanami, miłośnikami 
jednośladów m. in: z ks. Januszem 
Szymańskim kapelanem motocy-
klistów, ks. Dariuszem Kucharkiem 
oraz ks. Arkadiuszem Tymoszukiem.

W homilii ks. Janusz Szymań-
ski, poruszył temat drogi, na której 
motocyklista powinien być zawsze 
blisko Boga, a droga powinna 

prowadzić do wyznaczonego celu. 
Niestety z racji pokusy naciśnięcia 
mocniejszego gazu bywa nieraz 
miejscem dramatów. Apelował 
o bezpieczną jazdę.

- Miałem sam nieraz taką 
pokusę, jechałem zbyt prędko. Po 
drodze widziałem wypadek mo-
tocyklisty, który bardzo cierpiał. 
Potrzeba nam stałej rozwagi, aby 
zadbać o bezpieczeństwo własne 
i innych – wyjaśniał ks. Kapelan.

Słowa podziękowania za spra-
wowaną Eucharystię, księżom i ks. 
proboszczowi Dariuszowi Kujawie, 
za gościnność, w imieniu organiza-
torów złożył Marek Chrom. Wręczył 
kapłanom drobne, pamiątkowe 
gadżety.

Ks. Wojciech Piotrowski i ks. 
Jan Szmydki z cerkwi poświęcili 
motocykle z diecezji drohiczyń-
skiej i północno-wschodniej Polski. 
Po obrzędzie poświęcenia miała 
miejsce tradycyjna parada ulicami 
miasta, a następnie piknik na placu 
kościelnym. Kierowcy jednośladów 

integrowali się w swoim gronie. 
wymieniając doświadczenia. Wiele 
emocji dostarczył wielkopolanin 
Leszek Leo na quadzie, który za-
prezentował mistrzowski pokaz 
akrobacji. Zaprezentowali też swoje 
umiejętności kaskaderskie młodzi 
bielszczanie. Można też było po-
dziwiać pokaz walki bokserskiej 

z elementami samoobrony, ćwicze-
nia z kettlami, amatorskie rzuty na 
odległość oponą.

.– Imprezę oceniam na bardzo 
udaną. Frekwencja dopisała, cieszy-
my się z tego. Pogoda jest idealna, 

nie jest zbyt gorąco i wieje lekki 
wiaterek - mówił Michał Wojtkowski 
wiceprezes „Stowarzyszenia God-
boys” w Bielsku Podlaskim.

Bielska impreza motocyklowa 
zainicjowana przez ks. Janusza 
Szymańskiego, byłego wikariu-
sza parafii Miłosierdzia Bożego 
z roku na rok roku przyciąga coraz 

więcej motocyklistów. W tym roku 
wzięło w niej udział ponad tysiąc 
jednośladów.

Tekst i zdjęcia 
– Tadeusz Szereszewski 

Po raz dwunasty ,w dniu 
patrona strażaków św. Floriana 
– (4 maja) odbył się w Siemiaty-
czach, Międzypowiatowy Turniej 
Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych „Między Bugiem a Nar-
wią”, o Puchar Prezesa Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP.

W turnieju wzięły udział dru-
żyny MDP dziewcząt i chłopców 
z powiatu bielskiego, siemiatyckiego 
i hajnowskiego (3 drużyny dziewczę-
ce i 8 drużyn chłopięcych). Drużyny 
dziewczęce: Boćki, Dubicze Cerkiew-
ne i Milejczyce. Drużyny chłopięce: 
Boćki, Brańsk, Dubicze Cerkiewne, 
Kleszczele, Łubin Kościelny, Orla, 
Perlejewo i  Sieniewice. 

Siemiatycze

Piłkarski turniej
 Kilkugodzinne zmagania 

wyłoniły zwycięzców. Wśród dziew-
cząt najlepsze okazały się młode 
strażaczki z Milejczyc, wyprzedza-
jąc drużyny z Dubicz Cerkiewnych 
i Bociek.

Wśród chłopców rywalizację 
wygrała MDP z Bociek. Kolejne 
miejsca zajęły drużyny z Perlejewa 
i Dubicz Cerkiewnych. 

Najlepsi strzelcy bramek to: 
Kamila Łyczak z Milejczyc i Daniel 
Chodakowski z Dubicz. Najlepszymy 
bramkarzami zostali: Daria Daniluk 
z Dubicz i Adrian Zawadzki z Bociek. 

Wszystkim zawodniczkom i za-
wodnikom gratulujemy sportowej 
walki i zaangażowania.        (seb).

MDP Perlejewo (foto ug perlejewo)

MDP Milejczyce (foto ug milejczyce)

W kościele prawosławnym, 
dzień 6 maja jest obchodzony 
jako święto „Jurija”. Tradycyjnie 
w tym dniu gospodarze modlili się 
za urodzaj i odbywały się ochody 
pól. Do tych tradycji nawiązuje 
organizowany przez Muzeum Małej 
Ojczyzny w Studziwodach Festiwal 
„Tam po majowuj rosie”. To spotka-
nia z wiosennym folklorem Podlasia 
i Polesia. Festiwal już dawno wy-
szedł poza opłotki Studziwod. Jego 
pomysłodawcy Elżbieta i Dariusz 
Fionikowie organizują imprezy nawet 
w najmniejszych miejscowościach, 
często w takich, w których zostało już 
tylko kilku mieszkańców. Od innych 
folklorystycznych imprez Festiwal 
odróżnia to, że nie ma tu tradycyj-

nej sceny ani podziału na arystów 
i widzów. Koncerty odbywają się na 
wiejskich podwórkach, ulicach i przed 
ławeczkami, czyli tak jak toczyło się 
wiejskei życie jeszcze przed kilku-
dziesieciu laty.

W przeddzień święta Jurija 
festiwal zawitał do gminy Kleszcze-
le. Uczestnicy imprezy w Daszach 
wspólnie zwiedzili znajdującą się 
nieopodal wsi cerkiew w Kośnej a na-
stępnie odbył się obchód zasiewów 
żyta i tardycyjny korowód przez wieś, 
któremu towarzyszyły śpiewy i tańce.

Następnego dnia  uczestnicy 
podlasko-poleskich spotkań odwie-
dzili Paszkowszczyznę w gminie 
Orla, gdzie pokazali jak wyglądały 
tradycyjne obrzędy na „Jurija”. (wss)

Dasze, Paszkowszczyzna

Na „Jurija” 18 kwietnia odbyły się 
w Wyższej Szkole Gospodarstwa 
Wiejskiegp centralne eliminacje X 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
o Ergonomii i Bezpieczeństwie 
Pracy w Rolnictwie. Organizatorem 
konkursu są: redakcja miesięcznika 
„Bez pługa” , KRUS oraz Wydział 
Inżynierii Produkcji SGGW. Finalistą 
konkursu został uczeń klasy pierw-
szej Technikum Rolniczego w Rudce 
Daniel Jacek Bartosiak.               (z)

Finalista z Rudki

Dwóch szóstoklasistów ze 
Szkoły Podstawowej w Czeremsze 
uzyskało tytuł Finalistów Woje-
wódzkich Konkursów Przedmio-
towych.  Gabriel Stepaniuk został 
finalistą konkursu matematycznego, 
(nauczyciel – Eugenia Daniluk), 
a Grzegorz Smyk finalistą konkursu 
historycznego (nauczyciel Irena Sza-
tyłowicz). Laureatom gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów. (sok)

Finaliści z Czeremchy

The FC Bayern Youth Cup to 
cykliczna impreza odbwająca się od 
2012 roku w różnych krajach. Jest 
ona skierowana do chłopców z rocz-
ników 2002 - 2003. W ten sposób 
Bayern Monachium poszukuje mło-
dych talentów, którzy w przyszłości 
mogliby zasilić szeregi drużyny. Te-
goroczna, siódma edycja odbyła się 
w Polsce. 22 kwietnia na Stadionie 
Miejskim w Białymstoku. Imprezie 
w Białymstoku towarzyszył Piknik 
Rodzinny z Bayern Monachium. 

W turnieju wzięło udział 16. 
10-osobowych  zespołów, a główną 
nagrodą jest wyjazd 10 zawodnikow 
do Monachium na 5-dniowy, profe-

Kleosin

Następcy Lewandowskiego
sjonalny obóz szkoleniowy.

Impreza w Białymstoku zosta-
ła poprzedzona turniejem drużyn 
amatorskich. Do udziału w głównej 
imprezie awansowały trzy zespoły: 
„SP Klesin”, „Zachodnia” (Pogotowie 
Opiekuńcze w Białymstoku) i „SP 6”.

Główny turniej wygrała mło-
dzieżówka Jagieloni Białystok, Wśród 
zawodników,którzy po testach roze-
grają 13 maja mecz jako reprezen-
tacja Polski w finałach światowych 
na Allianz Arena znałazła się dwójka 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Kleosinie: Bartek Jurczak i Stani-
sław Łupiński. 

(seb)

W gminie Grodzisk trwa dysku-
sja o możliwości powstania w okoli-
cach wsi Czaje i Małyszczyn farmy 
fotowoltanicznej. Budować tam 
elektrownie o mocy 3 MW wraz 
z niezbędna infrastrukturą techniczną 
zamierza MG Prospectum Energia 4 
Sp. z.o. w Jędzrejewie na rzecz której 

działa warszawska spólka Group DFR. 
Przed wydaniem decyzji Wójt 

Gminy poprosił o opinię Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bia-
łymstoku, Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Siemiatyczach i Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

(seb)

Grodzisk
Odnawialna energia

26 kwietnia pracownicy GOPS 
w Czyżach zorganizowali w Klejnikach 
spotkanie miejscowych seniorów 
z przedstawicielami policji. Miało ono 
na celu  zapoznanie seniorów z za-
grożeniami  oraz zasadami jak należy 
postępować aby uchronić się przed 
oszustami.  Jak nie dać się oszukać 
„na wnuczka”, „na policjanta” czy 
„pracownika socjalnego” i jak w takiej 
sytuacji reagować.                    (ok)

W gminie Grodzisk ruszyła 
przebudowa ulic: Sportowej, Targo-
wej i Konopnickiej. Gmina otrzymała 
na inwestycję dotację w ramach 
rządowego Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016 - 2019. (seb)

Grodzisk

Ruszyły remonty ulic

Klejniki

Spotkanie  
z seniorami
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SPORT
Sportowa feta w Hajnówce

XIX Plebiscyt Sportowy 2017  uroczyście podumowany

przez Kapitułę i Burmistrza Miasta 
Hajnówka: Michała Wróblewskie-
go, Wójta Gminy Czeremcha oraz 
Leszka Kobasa, Jana Kozaka 
i przedstawiciela drużyny „Tartak 
Siemianówka”. Laureaci otrzymali 
okolicznościowe grawertony i wielkie 
brawa.

Szczególne wyróżnienie za 
dlugoletnią aktywną działalność na 
rzecz rozwoju powiatu hanowskiego 
oraz sportu w powiecie - „Złoty Laur” 
przyznany przez redakcję Dzienni-
karskiego  Zespołu INTERWENCJE 
w Białymstoku - otrzymał przed-
siębiorca i społecznik z Czeremchy 
Janusz  Lipiński.

To nie był jeszcze koniec nie-
spodzianek, bowiem Janusz Lipiński 
ufundował specjalne podziękowanie 
dla Wójta Gminy Czeremcha Micha-
ła Wróblewskiego – „Za włożony 
wieloletni trud w rozwój gminy 
Czeremcha, mozolną walkę o toża-
mość naszej miejscowości i gminy, 
wspieranie przędsiębiorczości, 
a przede wszystkim rozwoju sportu 
wśród społeczeństwa” .

Wreszcze przyszedł moment, 
na który wszyscy z niecierpliwo-
ścią czekali - ogłoszenie wyników 
rywalizacji  w  Plebiscytach  „Na 
najpopularniejszego Sportowca” 
w poszczególnych gminach.

W gminie Białowieża czy-

telnicy „Wieści” przyznali tytuł 
Najpopularniejszego sportowca po 
raz kolejny Aleksandrze Świć, 
czołowej zawodniczce KS „Podlasie” 
w biegach przełajowych.

W gminie Czeremcha  zwy-
ciętwo odniósł Andrzej Makulski, 
a w  gminie Czyże - Patrycja 
Bołtromiuk.

Zwyciężczynią  Plebiscytu 
w gminie Hajnówka została Anna 
Ginszt, wieloletnia reprezentantka 
KS „Puszcza” Hajnówka,  w gminie 
Narew  – Bartosz Chodakowski, 
a  w gminie Narewka zwycięż ył 
Dawid Skiepko, mistrz 
województwa w piłce 
siatkowej.

W mieście  Klesz-
czele Plebiscyt wygrała – 
Ewa Szewiak,  a w mie-
ście Hajnówka zwyciężył  
Patryk Niewiarowski.

Po nagrodzeniu 
najlepszych sportowców 
w gminach przystąpiono 
do dokonania podsu-
mowania Plebiscytu za 
2017 r. na  Ziemi Haj-
nowskiej.

Najpopularniejszym Sportow-
cem  Ziemi Hajnowskiej w kategorii 
oldboy  został Marek Antoniuk, 
wicemistrz Polski w plażowej piłce 
siatkowej,

Tytuł Najlepszego Sportowca 
Kapituła Plebiscytu przyznała Ma-
riuszowi Sokół, mistrzowi Polski 
w wyciskaniu ciężarka 17,5 kg.

W kategorii senior  zwyciężył 
Dawid Skiepko, a tytuł Najlepsze-
go Sportowca przypadł Danielowi 
Saczko, czołowemu zawodnikowi  
II- ligowej drużyny siatkarskiej 
Pronar Hajnówka.

W kategorii szkoły ponadgim-
nazjalne zwyciężył Paweł Wołko-
wycki, Najlepszym Sportowcem 
Kapitula uznała Aleksandrę Świć, 
mistrzynię województwa w indy-
widualnych biegach przełajowych.

Zwycięzcą  w kategorii ucznio-
wie urodzeni w latach 2002-2004 
(dawne gimnazja) został Patryk 

Cd. ze str. 1

Święto Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, to doskonały pomysł by na 
sportowo uczcić 227 rocznicę uchwa-
lenie Pierwszej w Europie i tak ważnej 
dla każdego Polaka Ustawy Zasadni-
czej. Dlatego też władze Podlaskiego 
Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki 

w Białymstoku i Klubu Sportowego 
Podlasie Białystok już po raz 29 
zorganizowały Mityng Solidarności 
z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go 
Maja, który odbył się na stadionie 
BOSiR przy ul. M. Wołodyjowskiego 
w Białymstoku. Wśród startujących 
w wymienionym Mityngu osób,  nie 
zabrakło również zawodników Klu-
bu Sportowego Parkiet Hajnówka. 
Już po raz kolejny nie zawiodła nas 
Małgorzata Karpiuk – uczennica 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce, 

która w biegu na dystansie 1000m 
K U16 o Puchar Marszałka woj. 
Podlaskiego, już po starcie objęła 
prowadzenie i samotnie podążała na 
linię mety.  Małgorzata Karpiuk cały 
dystans pokonała w czasie 3:09,04 
a druga na mecie Karolina Dzwon-

kowska z LŁKS Prefbet Śniadowo 
Łomża uzyskała wynik 3:18.28. Trze-
cia linię mety minęła Julia Gołębiow-
ska z MKS Juvenia Białystok, 3:29.39. 
Bardzo dobrze spisali się również ko-
lejni zawodnicy KS Parkiet Hajnówka 
a mianowicie Łukasz Klimiuk – uczeń 
Szkoły Podstawowej w Narewce, 
który w biegu na dystansie 1000m 
M U16 o Puchar Prezesa POZLA, zajął 
bardzo wysoką drugą pozycję uzysku-
jąc czas 2:58,67, ustępując miejsca 
na pierwszym stopniu podium za-

Kolejne sukcesy zawodników KS PARKIET HAJNÓWKA
wodnikowi LŁKS Prefbet Śniadowo 
Łomża, Szymonowi Borawskiemu, 
który uzyskał czas 2:58, 04. Miejsce 
na trzecim stopniu podium, w biegu 
na dystansie 3000 m M o Puchar 
Prezydenta Miasta Białegostoku 
wywalczył Marek Romańczuk uzy-

skując czas 9:27.79. Miejsca na 
pierwszym i drugim stopniu podium 
zajęli zawodnicy KS Podlasie Biały-
stok Damian WNOROWSKI 9:07.04 
i Łukasz MODZELEWSKI 9:16.16. Na 
dystansie 100 m nasz klub repre-
zentował Szymon Wiluk, który uzy-
skał czas  12.48 i zajął 17 miejsce. 
Na dystansie 1000 m M o puchar 
Dyrektora BOSiR, wystartował Karl 
Konstantin Kilp, który zajął 9 miejsce, 
pokonując dystans w czasie 2:51.08.

Roman Sacharczuk

Niewiarowski.  W ocenie Kapituły 
„Najlepszym Sportowcem 2017” 
wśród gimnazjalistów była Małgo-
rzata Karpiuk, zdobywczyni I miej-
sca w makroregionie i VIII w Polsce 
w Mistrzostwach Młodzików w LA 

w biegu na dystansie 1000 m.
Rywalizację  w kategorii: 

uczniowie urodzeni w 2005 r.i młod-
si wygrała Dominika Oksentowicz. 

Zwyciężczynią w Plebiscycie 
Najlepszy Sportowiec w kategorii 
szkoły podstawowe została Ange-
lika Szpakowicz.

Tytuł ‚”Sportowiec Ziemi Haj-
nowskiej” w kategorii sportowiec 
honorowy odebrał Piotr Skiepko, 
II-gi był Janusz Ignaciuk i III – Mar-
ta Kutikow. Zdaniem Kapituły cała 
trójka zasłużyła na tytuł „Najlepszy 
Sportowiec Honorowy Ziemi Hajnow-
skiej 2017 r”.

W  XVIII Plebiscycie „Wieści 
Podlaskich” na „Najpopularniejszego 
Trenera Ziemi Hajnowskiej” zwy-

Do połowy  października pla-
nuje się zakończyć budowę kom-
pleksu sportowego z zapleczem 
sanitarno-szatniowym przy Zespole 
Szkół Technicznych w Czartajewie.

Stadion będzie jedynym tego 
rodzaju obiektem w południowej 
części województwa podlaskiego, 
pozwalającym na rozgrywanie 
zawodów lekkoatletycznych rangi 
ogólnopolskiej. Będzie służył dla 
wszystkich klubów lekkoatletycz-
nych z terenu powiatu oraz rekre-
acyjnego uprawiania sportu.

Zakres prac obejmuje budowę 

Czartajew

Ruszyła budowa stadionu
bieżni okrężnej 4-torowej, renowację 
boiska do piłki nożnej, budowę rowu 
z wodą do biegu z przeszkodami, 
budowę dwustronnej skoczni do sko-
ku w dal, trójskoku i skoku wzwyż. 
Zostanie także wybudowana rzutnia 
do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem, 
oszczepem oraz młotem.

Cały obiekt będzie oświetlo-
ny i wyposażony w trybuny, małą 
architekturę i wyposażenie lek-
katletyczne.

Realizacją inwestycji zajmuje 
się firma Eversport S.A. z Warszawy. 

(seb)

ciestwo odniósł Edward Terebun, 
trener ULKS „Orzeł” Kleszczele. 
Tytuł „Najlepszego Trenera 2017 r.” 
Kapituła Plebiscytu przyznała po raz 
kolejny Romanowi Sacharczuko-
wi, trenerowi Marty Karpiuk i Marka 

Romańczuka.
Puchary, medale 

i dyplomy laureatom Plebi-
scytów wręczali honorowi 
goście, członkowie Kapi-
tuły, burmistrzowie miast 
i wójtowie gmin.

Uroczystość zakoń-
czyło wystąpienie Jerzego 
Siraka, Kanclerza Kapituły, 
który zaprosił wszystkich 
na przygotowany słodki 
poczęstunek, podczas któ-

rego długo dyskutowano o sporcie 
i sportowych osiągnięciach.

Redakcja „Wieści” serdecznie 
gratuluje laureatom Plebiscytów, 

a gościom  honorowym,współor-
ganizatorom, członkom Kapituły 
Plebiscytu, burmistrzom i wójtom 
dziękuje za wsparcie i realizację 
tego projektu.

Szczególne słowa podzię-
kowania kierujemy pod adresem  
Mirosława Awksentiuka, nieza-
wodnego konferansjera corocznej 
uroczystości, dyrekcji i pracowników 
Hajnowskiego Domu Kultury, który 
użyczył lokalu i zapewnił oprawę 
techniczną, a także zespołom arty-
stycznym, które swymi występami 
uświetniły hajnowską Galę.

Już za rok jubileuszowa uro-
czystość  - XX Plebiscyt „Sportowiec 
Ziemi Hajnowskiej 2018 r.”. Do zo-
baczenia więc w Hajnówce w przy-

szłym roku.  Pełne wyniki i więcej 
zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

Ryszard Świerczewski
foto: Michał Iwaniuk
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Wypada się cieszyć, że nie 
wszystkim jeszcze mieszkańcom 
Polski IPN-owska wersja historii 
namieszała  w głowie. W Milejczy-
cach, jak co roku, w dniu zwycięstwa  
uczczono pamięć poległych podczas 
wyzwalania (nie zniewalania jak to 
śni się domorosłym poprawiaczom 
historii) żołnierzy Armii Czerwonej, 
którzy zostali pochowani na cmen-
tarzu w Milejczycach. W obecności 
przedstawicieli Ambasady Rosyj-
skiej oraz  Republiki Białoruś, rad-
nych gminnych, członków Związku 
Kombatantów i licznie zebranych 
mieszkańców  złożono wieńce 
i wiązanki kwiatów oraz zapalono 
znicze. Pamięć poległych uczczono 
minutą ciszy przy dźwięku syreny 
samochodu strażackiego.      (sok)

Milejczyce

Dzień zwycięstwa
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

2 maja tuż przed godziną 12.00 przed 
budynkiem Urzędu Miasta w Hajnówce zrobiło 
się biało-czerwono. Z okazji państwowego 
Święta Flagi nastąpiło uroczyste wciągnięcie 
flagi przy hymnie, zagranym przez muzyków 
Orkiestry Dętej OSP. 

Krótkiej uroczystości towarzyszyły władze 

Święto Flagi

Mobilna Akademia Młodych Orłów 
to ogólnopolski projekt Polskiego Związku 
Piłki Nożnej, którego celem jest docieranie 
do wszystkich regionów, w których trenerzy 
potrzebują wsparcia, a zdolni zawodnicy mą-
drego pokierowania ich rozwojem piłkarskim.

W czwartek, 12 kwietnia 2018r, w Haj-
nówce nastąpiła inauguracja zajęć w ramach 
Mobilnej AMO. Szkolenie było podzielone 
na część teoretyczną i praktyczną. Trenerzy 
oddelegowani z Polskiego ZPN – Mirosław 
Dymek i Michał Klimowicz w bardzo ciekawy 
sposób przekazali uczestnikom swój przygo-
towany program. Ze szkolenia skorzystało 13 
trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego 
pracujących w lokalnych klubach sportowych 
(Kolejarz Czeremcha, Puszcza Hajnówka, OSiR 

MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW 
ODWIEDZIŁA HAJNÓWKĘ

samorządowe miasta Hajnówka 
– Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta 
Hajnówka, Andrzej Skiepko, 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Hajnówka, przedstawiciele Rady 
Miasta – Jakub Ostapczuk prze-
wodniczący Rady Miasta, Karol 
Nieciecki Radny Miasta Haj-
nówka; powiatu hajnowskiego, 

Gminy Wiejskiej Hajnówka oraz reprezentanci 
lokalnych służb mundurowych. 

Najliczniej jednak zgromadziło się 
najmłodsze pokolenie hajnowian – grupy 
przedszkolne. Swą obecnością dały przykład 
drzemiącego w młodych duchu patriotyzmu. 

Emilia Korolczuk

Hajnówka, LZS Narewka) oraz szkołach pod-
stawowych. Dzięki Akademii 37 hajnowskich 
piłkarzy miało możliwość pochwalenia się 
swoimi umiejętnościami. W wielu z nich pro-
wadzący zobaczyli duży potencjał. Zachęcali 
młodych zawodników do dalszej systema-
tycznej pracy nad sobą, co powinno przełożyć 
się w przyszłości na sukcesy w rywalizacji 
klubowej, a być może w reprezentacji.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce 
serdecznie dziękuje dyrektorowi Hajnowskiego 
Domu Kultury oraz pracownikom Referatu 
Promocji Miasta Hajnówka i Referatu Promocji 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce za po-
moc w organizacji szkolenia.

Marek Hanula

Historia naszego kraju to ponad tysięcz-
na,  kręta ścieżka wyłożona kostkami bogatej 
tradycji, sukcesów, ale też gorzkich porażek. 
Ostatecznie jednak zawiły szlak wiedzie ku 
zwycięstwu – ku wolnej, niepodległej Polsce, 
która w tym roku świętuje 100lecie niepod-

ległości. Niepodległość to dla nas - kolejnych 
pokoleń Polaków coś oczywistego. Fakt, że 
żyjemy w wolnym kraju,  mówimy swoim oj-
czystym językiem, dumnie kibicujemy swoim 
rodakom (nie tylko podczas zmagań sporto-

Obchody 227 Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Hajnówce

Cd. str. 3

Powiat Hajnowski zajął V miejsce 
w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin, 
za rok 2017 prowadzonego przez Związek 
Powiatów Polskich w kategorii „powiaty do 
60 tys. mieszkańców”. Choć nieprzerwanie, 
od kilku lat powiat znajdował się w pierwszej 
dziesiątce, piąte miejsce to najwyższa dotąd 
pozycja, jaką piastuje region. Tym samym po-
wiat hajnowski znalazł się w czołówce liderów 
otwierających listę rankingową.

Udział w rankingu oparty jest na zasa-
dzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa 
wszystkich samorządów gminnych i powiato-
wych. Ranking trwa przez cały rok i stanowi 
wszechstronną ocenę działalności samorządu. 
Podstawowym kryterium jest aktywność 
powiatu w swoim środowisku. Spektrum 
punktowanych działań jest bardzo szerokie. 
Samorządy sklasyfikowane w rankingu są 
oceniane przez ekspertów ZPP według wielu 
kryteriów zgrupowanych w jedenastu blokach 
tematycznych, takich jak m.in.: rozwiązania 
poprawiające jakość obsługi mieszkańca, 

Powiat Hajnowski nadal w pierwszej 10.  
w rankingu Związku Powiatów Polskich

rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, promocja roz-
wiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, promocja rozwiązań z zakresu 
edukacji, kultury i sportu, promocja rozwią-
zań ekoenergetycznych i proekologicznych, 
współpraca krajowa i międzynarodowa. Na 
każdym z tych pól Powiat Hajnowski może 
pochwalić osiągnięciami, czego dowodem 
jest miejsce w pierwszej piątce. O wysokim, 
piątym  miejscu w rankingu przeważyły przede 
wszystkim punkty za ilość pozyskanych środ-
ków finansowych pochodzących z funduszy 
krajowych i unijnych (za wielkość środków 
otrzymaliśmy 7500 pkt na 9000 tys. moż-
liwych!), za wdrożony i certyfikowany w JST 
system zarządzania jakością, potwierdzony 
aktualnym Certyfikatem ISO 9001 oraz za 
działania na rzecz promocji rozwiązań z za-
kresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

A za rok suma punktów będzie jeszcze 
Cd. str. 4
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W sobotę 5 maja odbyła się 
Potańcówka Sobotniej Nocy - pierw-
sza z czterech w tym roku. Potań-
cówki odbywają się dzięki PAŃSTWA 
GŁOSOM, które oddaliście w ubie-
głym roku w Budżecie Obywatel-
skim. Pierwsza potańcówka odbyła 
się pod hasłem „Wolność kocham 
i rozumiem” w związku z obchodami 
100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. To ważne wyda-
rzenie uczciliśmy nietuzinkowo, bo 
zaprosiliśmy mieszkańców do tańca. 
Przypomnieliśmy sobie wspaniałą 
polską muzykę różnych pokoleń. 

10 kwietnia 2018 roku, 
w rocznicę katastrofy lotniczej, 
w której zginął prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz 
z małżonką Marią oraz 
96 wybitnych Polaków 
w całej Polsce odbyły 
się liczne msze i uroczy-
stości upamiętniające 
to tragiczne wydarzenie. 

Hajnówkę bez-
pośrednio dotknęło to 
bolesne wydarzenie, 
bowiem w katastrofie 
zginął Miron Chodakow-
ski – Biskup hajnowski, 
Arcybiskup Polskiego 
Kościoła Prawosław-
nego, prawosławny or-
dynariusz Wojska Pol-
skiego, generał brygady, 
doktor teologii.

Mirosław Cho-
dakowski urodził się 
w 1957 roku w Bia-
łymstoku. Ukończył pra-
wosławne seminarium duchow-
ne w Warszawie. W 1979 złożył 
wieczyste śluby mnisze w Mona-
sterze św. Onufrego w Jabłecznej. 
W tym samym roku wyznaczono go 
do objęcia godności przełożonego 
tejże wspólnoty zakonnej, którą peł-
nił przez pięć lat. Od 1984 do 1998 
kierował Monasterem Zwiastowania 
Przenajświętszej Bogurodzicy w Su-
praślu, prowadząc jego odbudowę 
ze zniszczeń dokonanych w czasie II 
wojny światowej i doprowadzając do 
ponownej organizacji męskiej wspól-
noty monastycznej. W 1998 wyświę-
cony na biskupa pomocniczego die-
cezji warszawsko-bielskiej z tytułem 
biskupa hajnowskiego, w tym samym 
roku został również prawosławnym 
ordynariuszem Wojska Polskiego. 

Ordynariatem kierował do swojej 
śmierci w katastrofie polskiego sa-
molotu Tu-154M pod Smoleńskiem 
10 kwietnia 2010.

W ósmą rocznicę katastrofy, 
hajnowskie Bractwo Prawosławne 
zapaliło dziesiątki zniczy  na rondzie 
Arcybiskupa Mirona Chodakowskiego, 
zaś w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
odbył się  wieczór poświęcony Jego 
pamięci. Minutą ciszy uczczono pa-
mięć ofiar katastrofy lotniczej.

Pani Anna 
Radziukiewicz, au-
torka książki „Nieść 
pokój, kochać ludzi. 
Arcybiskup Gene-
rał Dywizji Miron 
(Chodakowski) 
1957-2010” była 
gościem honoro-
wym tego pod-
niosłego wieczoru. 
Niezwykle ciekawie 

Decyzją Zarządu Województwa 
Podlaskiego 20 kwietnia miasto Haj-
nówka zyskało 2 mln zł w ramach kon-
kursu z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 Oś V Gospodarka 
Niskoemisyjna, Poddziałanie 5.4.1 
Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem 
BOF.  Realizowane inwestycje proeko-
logiczne przyczynią się do podniesienia 
jakości życia mieszkańców poprzez 
poprawę jakości powietrza. 

Na projekt składa się moder-
nizacja indywidualnych źródeł ciepła 
w 45 indywidualnych budynkach 
mieszkalnych (są to obiekty zaliczane 
do budownictwa objętego społecz-
nym programem mieszkaniowym). 
W miejsce zdemontowanych kotłów 
zamontowane zostaną  następujące 

Gmina Miejska Hajnówka otrzymała 
2 mln zł na energooszczędne źródła 

światła i ciepła

Konkursy przedmiotowe organizowane 
przez Kuratorium Oświaty cieszą dużą popu-
larnością wśród uzdolnionej młodzieży. Do 
konkursu z języka angielskiego przystąpiło 
około 2500 uczniów z całego województwa 
podlaskiego, a tytuł laureata otrzymało  tylko 
29 uczniów, wśród nich Ania Kosidło z Gim-
nazjum Nr 1 w Hajnówce.

Warto dodać, że tytuł laureata  zwalnia 
Anię z  całej części trzeciej egzaminu gimna-
zjalnego, co jest równoważne z uzyskaniem 
najwyższego wyniku na poziomie podstawo-
wym i rozszerzonym.

Dodatkowymi zaletami, uzyskania tytułu 
laureata konkursu przedmiotowego, jest ce-
lująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego 
przedmiotu oraz, co najważniejsze, przyjęcie 
w pierwszej kolejności do wybranej publicznej 
szkoły ponadgimnazjalnej.

GRATULUJEMY ANIU  I  ŻYCZYMY KO-
LEJNYCH SUKCESÓW!

Emilia Kruczkowska

ANIA KOSIDŁO z Gimnazjum nr 1 w Hajnówce 
LAUREATKĄ 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Wieczór o Mironie Chodakowskim
przedstawiła życiorys Mirona i jakże 
obszerną służbę duszpasterską oraz 
wszechstronną działalność na rzecz 
Hajnówki i Podlasia. W zadumie 

słuchano wypowiadanych 
ze wzruszeniem i szacun-
kiem słów. Pani Radziukie-
wicz nazwała Arcybisku-
pa Mirona ambasadorem 
Hajnówki, bowiem z racji 
pełnionej służby miał liczne 
znajomości i za ich pomocą 
zabiegał o poprawę życia 
hajnowian. Był wzorem  
honoru, godności, dobroci, 
miłości i wielkiego szacun-
ku do drugiego człowieka.

Pamiątką dla uczest-
ników spotkania pozostanie 
książka, książka z auto-
grafem autorki. Piękne 
edytorsko, albumowe wy-
danie, bogato ilustrowane 
fotografiami, szczegółowo 
prezentuje sylwetkę Arcy-
biskupa Mirona i jest swego 

rodzaju pomnikiem poświęconym 
Arcybiskupowi.

Książka jest dostępna w Biblio-
tece, serdecznie zapraszamy do jej 
wypożyczania.  

Alla Gryc
fot. Marzena Niewiadomska

Potańcówka
Gościnnie wystąpił zespół RETRO-
BEATS, który spotkał się z wielkim 
uznaniem publiczności. W skład 
zespołu wchodzą: Anetta Snarska 
– vocal, Agnieszka Dudar – vocal 
i klawisze, Jan Kryński – gitara solo-
wa, Mirek Kulbacki – gitara basowa, 
Daniel Sakowski – bębny (dj Saqś). 
Warto również przypomnieć, że tra-
dycja hajnowskich potańcówek sięga 
100 lat. Pierwsze wzmianki pocho-
dzą z lat 20-tych ubiegłego wieku: 
„W dniach wolnych od pracy miesz-
kańcy Hajnówki wyjeżdżali do pusz-
czy na majówki. Środek lokomocji 

stanowiły lory (platformy) kolejki 
wąskotorowej. Ładowały się na nie 
całe rodziny, ciągnąc za sobą torby 
wypchane jedzeniem i przy dźwię-
kach zakładowych orkiestr ciuchcia 
ruszała w las. Najmodniejsze były 
Kose Mosty. Tu nad rzeczką wokół 
miejsca przeznaczonego na tańce 
rozstawiano bufety i rozpoczynała 
się zabawa trwająca do późnej nocy” 
(na podstawie artykułu Anny Boć-
kowskiej „Na skraju wielkiego lasu...”). 
Wszystkim osobom, które zaan-
gażowały się w przygotowanie 
potańcówki serdecznie dziękujemy! 

Szczególnie dziękujemy 
paniom Ewie Litwiniec 
za przygotowanie pięk-
nych kotylionów oraz 
Annie Tarasiuk za urokli-
we girlandy i kotyliony. 
Kolejne potańcówki 
odbędą się w dniach: 
2 czerwca (sobota), 
22 lipca (niedziela) 
i 11 sierpnia (sobota) 
SERDECZNIE ZAPRA-
SZAMY DO TAŃCA!

Grupa nieformalna 
Dziewczyny z Kulturą 

i Chłopaki z szaloną 
naturą

 

źródła ciepła wraz z niezbędnym 
oprzyrządowaniem:

- 42  szt na paliwo pellet o mocy 
od 12 do 25 kW, w tym w dwóch 
lokalizacja kotły zamontowane będą 
na zewnątrz, poza bryłą budynku 
mieszkalnego,

- 2 szt na paliwo olejowe o mocy 
20 i 25 kW,

- 1 szt na paliwo gazowe płynne 
o mocy 22 kW.

W ramach tego samego przed-
sięwzięcia uliczne oświetlenie zostanie 
wymienione na energooszczędne 
ledowe. Umożliwi ono także wdrożenie 
systemu pomiaru zanieczyszczeń oraz 
systemu informowania mieszkańców 
o ich poziomie. 

Więcej na: www.wrotapodlasia.pl. 
Emilia Korolczuk

19 kwietnia 2018 roku w Haj-
nowskim Domu Kultury w Hajnówce 
odbyła się III Konferencja Profilaktyki 
Hajnówka 2018. Organizatorem kon-
ferencji był Burmistrz Miasta Hajnówka 
oraz Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Hajnówce.

W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele: Komendy Powiatowej 
Policji w Hajnówce, członkowie Gmin-
nych Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, przedstawiciele 
burmistrzów i wójtów ościennych gmin, 
przedstawiciele Powiatu Hajnowskiego, 
przedstawiciele służby zdrowia, Radny 
Rady Miasta Hajnówka, przedsta-
wiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Hajnówce, dyrektorzy 
hajnowskich szkół oraz przedszkoli 
wraz z pedagogami, psychologami, 
przedstawiciel Powiatowego Urzędu 
Pracy w Hajnówce, dyrektor Parku 
Wodnego w Hajnówce, przedstawiciele 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Hajnówce,  przedstawiciele Kurator-
skiej Służby Sądowej w Bielsku Pod-
laskim, przedstawiciele Stowarzyszeń 

działających na terenie Hajnówki oraz 
wielu innych gości.

Konferencja miała charakter 
edukacyjno-informacyjny z zakresu 
uzależnienia od alkoholu i jego wpływu 
na życie rodzinne, przemocy domowej 
związanej ze sprawcami przemocy 
oraz cyberprzemocy.

Konferencja rozpoczęła się od 
powitania gości przez Burmistrza 
Miasta Hajnówka – Jerzego Siraka. 
Następnie nastąpiły wystąpienia 
prelegentów:

Andrzeja Szerenosa „Wpływu 
uzależnienia od alkoholu na życie 
rodzinne”

Joanny Wróbel-Siemiackiej 
„Przemoc okiem sprawcy”

Macieja Kępki „Cyberprzemoc 
– skala i specyfika zjawiska oraz 
skuteczna pomoc”

Zakończenie konferencji uświet-
nił występ grupy teatralnej pt. „Nie rań, 
nie odchodź” ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Hajnówce pod kierownictwem 
Pani Aliny Jakimiuk.

Ewa Jarmoc
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Generują tylko średnio 3,3 % 
kosztów opieki zdrowotnej (wyniki kontroli 
NIK), co czyni je jednym z elementów de-
cydujących o skuteczności i ekonomicznej 
efektywności ochrony zdrowia. Medyczne 
laboratoria przynoszą dla szpitala zysk – 
zarówno finansowy, jak i wynikający z po-
prawy parametrów zdrowotnych populacji 
na danym terenie. Rola medycznego 
laboratorium diagnostycznego w szpitalu 
oraz samych diagnostów współdziałają-
cych z lekarzami i dyrekcją szpitala jest 
bardzo istotna. Diagnostyka laboratoryjna 
jest ważną dziedziną medycyny, badania 
laboratoryjne dostarczają informacji 
o stanie zdrowia pacjentów, pozwalają 
wykryć choroby we wczesnym stadium 
rozwoju i wpływają na właściwie prowa-
dzony proces terapeutyczny obniżając 
w ten sposób koszty leczenia.

O pracy diagnosty laboratoryjnego, 
o jakości badań, a także o tym jak ważna 
jest profilaktyka opowiada dr n. med. Iwo-
na Ponurkiewicz, kierownik Medycznego 
Laboratorium Diagnostycznego w SP ZOZ 
w Hajnówce.

Katarzyna Miszczuk: Czy praw-
dą jest, że wyposażenie laboratorium 
w niczym nie odbiega od wyposażenia 
laboratoriów w Europie?

dr n. med. Iwona Ponurkiewicz: 
Tak. Nasze laboratorium posługuje się 
najlepszymi urządzeniami,  jakie są do-
stępne w Polsce i na świecie. Podobnie 
jest z odczynnikami - mamy odczynniki 
produkowane przez najlepsze firmy. 
W 2014 roku w ramach Programu Unij-
nego dotyczącego chorób odlkleszczowych 
wyremontowaliśmy i doposażyliśmy 
w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny 
w tym szczególnie istotny w procesie 
diagnozowania chorób odkleszczowych.

 Ile badań rocznie wykonuje haj-
nowskie Medyczne Laboratorium Dia-
gnostyczne? 

Wykonujemy największą ilość 
badań w porównaniu do laboratoriów 
w innych szpitalach powiatowych w wo-
jewództwie podlaskim. W 2017 r. wykona-
liśmy ponad 330 000 badań , czyli o 1/3 
więcej niż inne laboratoria  w szpitalach 
powiatowych. Dziennie wykonujemy ba-
dania  dla ponad 350 pacjentów i  ponad 
100 pacjentów w dni wolne od pracy. 
Wynika to z faktu, że nasz szpital ma 
największą liczbę łóżek, w porównaniu 
do innych szpitali powiatowych  naszego 
województwa, mamy też wiele poradni 
specjalistycznych i poradnie podstawo-
wej opieki zdrowotnej, zabiegamy także 
jako laboratorium o pacjentów prywat-
nych. Mamy nadal aktualne  umowy 
z Niepublicznymi  ZOZ i część pacjentów 
kierowanych z tych poradni przychodzi do 
nas. Jak mówią, lubią do nas przychodzić 
bo są fachowo obsłużeni i nie chcą aby 
ich krew była transportowana do Białe-
gostoku, wolą aby ich badania wykony-
wane były szybko na miejscu w naszym 
laboratorium. Personel laboratorium 
wyspecjalizował się też w pobieraniu 
krwi dla najmłodszych pacjentów stąd 
bardzo dużo jest analiz wykonywanych 
dla noworodków i małych dzieci.

Czy takie badania, które są trans-
portowane różnią się od badań wykony-
wanych na miejscu? 

Mogą różnić się i to znacznie, 
ponieważ im dłuższa droga próbki od 
punktu pobrania do laboratorium tym 
większe  ryzyko zmiany właściwości tych 

próbek, a co za tym idzie wystąpienia 
błędu. Prawidłowy czas od chwili pobra-
nia materiału do badań do wykonania 
badania i właściwe warunki transportu 
mają wielki wpływ na wynik końcowy. Dla 
przykładu niektóre parametry morfologii 
krwi należy zmierzyć jak najszybciej lub 
w ciągu kilku godzin po pobraniu próbki, 
ponieważ zmiany w morfologii krwinek 
białych zachodzą już 3-4 godz. po po-
braniu krwi. Pacjent może więc otrzymać 
wynik ze zmniejszoną liczbą erytrocytów, 
leukocytów, płytek krwi, zwiększonym 
hematokrytem i nieprawidłowym rozma-
zem krwi. Najbardziej wiarygodne jest 
oznaczanie układu krzepnięcia w świeżo 
pobranej krwi, a jeżeli już przechowywanej 
czy transportowanej to w zależności od 
oznaczanych parametrów od 1- 6 godzin. 
Podobnie jest też glukozą, stężeniem 
potasu, badaniem moczu itp.

Przed wejściem do Laboratorium 
wiszą certyfikaty jakości. Proszę powie-
dzieć jakie znaczenie mają one dla badań 
prowadzonych w Laboratorium?

Naszą wiarygodność potwierdzają 
uzyskane Certyfikaty Kontroli Laboratoryj-
nej. Uczestniczymy we wszystkich spraw-
dzianach kontroli jakości organizowanych 
przez Centralny Ośrodek Badań Jakości 
w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi 
oraz w Ogólnopolskim  Sprawdzianie 
Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych 
POLMIKRO. Ministerstwo Zdrowia wreszcie 
doceniło jakość i szpitale, które znalazły 
się w tzw.”sieci szpitali” i mają w swojej 
strukturze laboratorium, które poddaje się 
kontroli jakości i uzyskuje w/w Certyfikaty 
mogą liczyć na większy ryczałt. Te certy-
fikaty to efekt doskonale wykształconej 
kadry z wieloletnim doświadczeniem, 
zarówno specjalistów, to znaczy anality-
ków medycznych ( 2 dr i 4 mgr) jak też 
techników analityki medycznej. Dzięki 
kwalifikacjom personelu laboratoryjnego , 
właściwej organizacji pracy, nowoczesne-
mu sprzętowi gwarantujemy najwyższą 
jakość badań laboratoryjnych .

Dodam również, iż o jakości naszej 
pracy może też świadczyć fakt , że na 
diagnostykę chorób odkleszczowych 
przyjeżdżają  pacjenci nie tylko z naszego 
województwa ale też z różnych regionów 
Polski.

A czy pacjent może odpłatnie za-
mówić sobie wykonanie badań? 

Oczywiście, wykonujemy również 
badania za odpłatnością, na które nie 
potrzeba skierowania. Rośnie liczba pa-
cjentów, którzy chętnie korzystają z takiej 
formy. Pacjenci doceniają fakt, że ceny 
są konkurencyjne, czas oczekiwania na 
wynik jest bardzo krótki i wynik badania 
na życzenie pacjenta zostaje udostępniony 
droga internetową.

Czy ta rosnąca liczba może wynikać 
z rosnącej świadomości pacjentów na 
temat profilaktyki?

Myślę, że tak. W ostatnich latach 
coraz więcej mieszkańców naszego po-
wiatu wykonuje badania profilaktyczne i to 
zarówno zlecane przez lekarzy POZ jak też 
zakupywanych przez samych pacjentów.   

Dlaczego warto wykonywać bada-
nia profilaktyczne?

Dzięki nim można wykryć chorobę 
bardzo wcześnie  i uniknąć długotrwałe-
go, czasem już nieskutecznego leczenia. 
Żyjemy w ciągłym biegu, towarzyszy nam 
stres, nie zawsze stosujemy zdrową dietę. 
To wszystko sprawia, że ryzyko związane 

z chorobami cywilizacyjnymi jest większe 
niż nam się wydaje. Diabetolodzy ocenia-
ją, że w Polsce jest 800 tys. cukrzyków, 
którzy nie wiedzą, że są cukrzykami bo 
nigdy nie badali glukozy.

Jak często wykonywać badania 
profilaktyczne?

Zgodnie z zaleceniami lekarskimi 
badania ogólne czyli morfologia krwi, 
poziom cukru we krwi badanie ogólne 
moczu należy robić raz do roku. Po czter-
dziestce do tego pakietu należy dołożyć 
jeszcze lipidogram, który określa nam 
poziom cholesterolu całkowitego, chole-
sterolu HDL i LDL oraz trójglicerydów. Im 
jesteśmy starsi tym więcej takich badań 
należy wykonywać. W przypadku osób, 
które mają 50 lat lub więcej wskazane 
jest wykonanie jeszcze badania poziomu 
hormonów tarczycy a u mężczyzn PSA 
(antygen prostaty). Kobiety przyjmujące 
hormonalne środki antykoncepcyjne 
powinny również raz w roku sprawdzać 
aktywność transaminaz – ALAT,ASPAT.

Dlaczego badanie morfologii i glu-
kozy jest tak ważne?

Badanie morfologii krwi pozwala 
ocenić stan zdrowia, rozpoznać stan za-
palny, infekcję,  niedokrwistość czy inne 
procesy chorobowe np. białaczki. Badanie 
glukozy powinny szczególnie wykonywać 
osoby z grupy podwyższonego ryzyka 
- starsi, z podwyższonym poziomem 
lipidów, z nadciśnieniem, a także z pozy-
tywnym wywiadem rodzinnym w kierunku 
cukrzycy. Kontrola poziomu glukozy we 
krwi wskazana jest także w okresie ciąży 
ze względu na możliwość wystąpienia tzw. 
cukrzycy ciężarnych.

Najczęstszą przyczyną zgonów 
w naszym województwie są choroby ukła-
du krążenia. Na jakie badania profilaktycz-
ne w tym zakresie warto zwrócić uwagę?  

Aby wstępnie zdiagnozować zmiany 
miażdżycowe wykonuje się badanie zwane 
lipidogramem, który określa nam poziom 
cholesterolu całkowitego, cholesterolu 
HDL i LDL oraz trójglicerydów. Wyniki tych 
badań pozwalają na ewentualne podjęcie 
działań leczniczych. Szczególnie ważna 
jest kontrola lipidogramu u osób palących 
papierosy, cierpiących na nadciśnienie, 
z nadwagą i otyłych, żyjących w stresie 
i pacjentów, u których w bliskiej rodzinie 
wystąpiły choroby układu krążenia. Nie-
prawidłowe wyniki tych parametrów mogą 
prognozować zagrożenie zawałem.

Poza morfologią, lekarze- niejako 
w pakiecie – zalecają profilaktycznie 
wykonanie badania moczu. Dlaczego?

Ogólne badanie moczu wchodzi 
w zakres  tzw. badań podstawowych, po-
zwala ocenić ogólny stan zdrowia, spraw-
dzić pracę nerek i  układu moczowego, 
wykryć zakażenie lub stwierdzić cukrzycę.

W celu kontroli stanu zdrowia, jakie 
jeszcze badania powinniśmy systematycz-
nie wykonywać?

Ocenę funkcji tarczycy u zdrowych 
osób najlepiej zacząć od zmierzenia 
stężenia TSH w surowicy krwi. Jeśli 
stężenie TSH jest prawidłowe nie trzeba 
wykonywać żadnych kolejnych badań. Jeśli 
stężenie TSH przekracza normę, należy 
oznaczyć stężenie fT4. Najczęściej taka 
sytuacja występuje w przypadku nie-
doczynności tarczycy. Jeśli stężenie TSH 
jest niskie, należy dodatkowo oznaczyć 
stężenie fT4 i fT3. Wyniki takie świadczą 
najczęściej o nadczynności tarczycy. Coraz 
częściej zgłaszają się do nas pacjentki 

wykonujące profilaktycznie badanie TSH, 
u których nieprawidłowe wyniki pozwalają 
na  rozpoznanie choroby Hashimoto. Licz-
ba chorych na chorobę Hashimoto  rośnie 
lawinowo, narażone na nią są szczególnie 
kobiety. Intensywne ćwiczenia fizyczne 
i restrykcyjna dieta również mogą mieć 
wpływ na nasz stan zdrowia. Warto kon-
trolować wyniki morfologii krwi, żelaza, 
magnezu oraz jonów wapnia i  fosforu. 
Zawsze w przypadku nieprawidłowych 
wyników badań profilaktycznych należy 
skonsultować się z lekarzem.

Jaki jest czas oczekiwania na 
wyniki badań?

Wszystkie podstawowe badania la-
boratoryjne i to zarówno wykonywane na 
podstawie wystawionego skierowania jak 
też tzw. prywatne wykonywane są w tym 
samym dniu w którym pacjent zgłosił się 
na badania. Wyniki badań przekazywane 
są do lekarza, który wydał skierowanie 
na badania lub są do odebrania przez 
pacjenta prywatnego w tym samym dniu.

Wiemy już, że wyniki badań do-
stępne są w szybkim czasie.  A jak 
my – pacjenci, powinniśmy prawidłowo 
przygotować się do badania? 

Niezależnie od tego, czy pacjent 
sam sobie zleca badania, czy też wyko-
nuje badania na podstawie skierowania 
wystawionego przez lekarza, często nie 
ma świadomości jak ważne jest przy-

gotowanie się do konkretnego badania. 
W naszym laboratorium pacjent może 
otrzymać oprócz ustnej, także pisemną 
informacje jak się do danego badania 
przygotować. Takie informacje znajdują 
się też na stronie internetowej naszego 
szpitala. Na badania należy zgłosić się 
na czczo, czyli najlepiej 12 godzin po 
ostatnim posiłku, optymalnie rano - po-
między 7 a 10 .

Dlaczego jest to takie ważne?
Związane jest to z tzw. rytmem 

dobowym i to dotyczy nie tylko jak się 
powszechnie uważa wydzielanych hor-
monów, ale również innych parametrów 
np. biochemicznych. Zaburzenie rytmu 
dobowego poprzez pracę w porze nocnej 
powoduje podwyższenie stężenia glukozy, 
cholesterolu. Niejednokrotne pytając pa-
cjenta szczególnie przy badaniu glukozy 
czy jest na czczo słyszymy, że tak…, tylko 
wypił słodzoną herbatę lub posłodzoną 
woda mineralną lub zjadł cukierka lub 
owoc. Na pytanie czy przyjmował leki, 
odpowiada, że jest bez leków, tylko zażył 
witaminę C albo tabletkę od bólu głowy. 
Tymczasem Ibuprofen  powoduje zmniej-
szenie stężenia glukozy i wzrost enzymów 
wątrobowych, pyralgina może fałszywie 
zaniżać stężenie kreatyniny, kwasu mo-
czowego, składników lipidogramu. O tym, 
że regularnie pije zioła to już nie mówi, 

Jeśli badania laboratoryjne 
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Otrzymują:
1. Wójt Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże   
2. Sołtys wsi Kuraszewo-Pan Mariusz Filimoniuk 
3. Urząd Gminy Czyże celem wywieszenia na okres 14 dni 
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni 
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże  
7. Prasa lokalna 
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a     

Hajnówka 27 kwietnia 2018 roku 
GK.6621.11.2.2018   
     

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o 
zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703) oraz 
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
- (tekst jednolity Dz. U. z  2017 roku poz. 1257) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy 
Czyże z dnia 19 lutego 2018 roku 

p o s t a n a w i a m     
uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Kuraszewo, gmina Czyże, 
oznaczone w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi: 532 o powierzchni 1,05 ha, 
557 o powierzchni 1,05 ha.  

U z a s a d n i e n i e 
Wnioskiem z dnia 19 lutego 2018 roku Wójt Gminy Czyże zwrócił się do Starosty Haj-

nowskiego o w ydanie decyzji stwierdzającej, że nieruchomości oznaczone w ewidencji 
gruntów i budynków obręb Kuraszewo, gmina Czyże jako działki ewidencyjne numer 89/3, 
532, 557 stanowią mienie gromadzkie.   

Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nierucho-
mości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 roku,  dlatego ma 
ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art.8 ust. 1 
poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.  

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że drogi ozna-
czone aktualnymi numerami 532, 557 istniały na mapach klasyfikacyjnych z 1958 roku, 
sporządzonych  na podstawie materiałów z przed 1939 roku.   

Ponadto Wójt Gminy Czyże do wniosku o uznanie za mienie gromadzkie w/w działek 
załączył zeznania dwóch świadków, mieszkańców wsi Łuszcze, urodzonych w latach 
1931-1938, którzy zeznali, że droga ze wsi Łuszcze do Kuraszewa oznaczona w ewidencji 
gruntów numerem 532, oraz droga ze wsi Lady przez Łuszcze do wsi Kojły, oznaczona 
między innymi numerem 557 były przez cały czas i obecnie użytkowane przez mieszkańców 
wsi Łuszcze, Kuraszewo i wsi sąsiednich, są to główne drogi łączące w/w miejscowości.      

Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki 532, 557 
spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem 
przedmiotowe działki  faktycznie były drogami i były wykorzystywane jako grunt użytecz-
ności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych 
dróg był ogół mieszkańców w/w wsi. 

Pismem z dnia 26 marca 2018 roku poinformowano Wójta Gminy Czyże oraz sołtysa 
wsi Kuraszewo o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Mimo prawi-
dłowego powiadomienia, strona nie skorzystała z tej możliwości we wskazanym terminie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 
P o u c z e n i e  

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskie-
go za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w sołectwie Kuraszewo oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Czyże oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także za-
mieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czyże i Powiatu Hajnowskiego 
oraz w prasie lokalnej.

A.S.
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Powiat Hajnowski nadal w pierwszej 10.  
w rankingu Związku Powiatów Polskich

wyższa ze względu na tegoroczne inwestycje 
z udziałem funduszy unijnych – trwają pra-
ce  w hajnowskim szpitalu (dla przypomnienia 
- w 2018r hajnowski SP ZOZ wyda ponad 16 
mln zł. na przebudowę i doposażenie SOR 
oraz  przebudowę oraz doposażenie w sprzęt 
medyczny sal na Oddziale Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego), 
termomodernizacja budynku ZS z DNJB w Haj-
nówce, lada moment ruszą  inwestycje drogo-
we – 13 kwietnia br.  w ramach Podlaskiego 
Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych powiat 
pozyskał 380 tys. zł na przebudowę drogi po-
wiatowej nr 2329B ulicy Poddolnej i odcinka 
ulicy Ks. A. Dziewiatowskiego – etap I. A to 
nie koniec – w styczniu br. Powiat Hajnowski 
potwierdził wysoką jakość świadczonych 
usług uzyskując Certyfikat ISO 9001:2009, 
obowiązujący do 2021r.

Sumaryczna punktacja kwalifikująca 
nasz powiat do pierwszej piątki liderów to 
tak naprawdę suma wszystkich pozytywnych 
zmian, które zaszły i zachodzą w naszym 
regionie.  Miejsce w pierwszej dziesiątce 
cieszy, ale to przede wszystkim motywacja 
by pracować jeszcze wydajniej na rzecz 
lokalnej społeczności. Wysoka lokata jest 

zasługą wszystkich pracowników starostwa 
jak również jednostek podległych. To dobre 
podsumowanie roku 2017r., niemniej przed 
nami nowe projekty i inwestycje. Wszelkie 
wyróżnienia oczywiście bardzo cieszą, ale 
pamiętajmy, że lokaty w rankingu to tylko 
miły akcent, obligujący do jeszcze większej 
aktywności na rzecz rozwoju regionu. Klu-
czem do sukcesu jest współpraca.  Trwają 
prace scaleniowe w gminie Narew i gminie 
Narewka, na które pozyskaliśmy 14 milionów 
złotych.  Powiat przystąpił także do realizacji 
projektu „Puszcza i Ludzie”, skierowanego do 
społeczności lokalnej. O środki na realizację 
projektu aplikowaliśmy do Narodowego 
Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
jak się okazało – z pozytywnym skutkiem. 
Z kolei przy współpracy Starostwa z Funda-
cją Euronatur z Niemiec opracowujemy Plan 
energetyczny dla powiatu hajnowskiego, 
który w przyszłości pozwoli na efektywne 
wykorzystanie OZE. Rok 2017 to także czas 
inwestycji drogowych. W 2017 roku Powiat 
Hajnowski zrealizował 5 inwestycji na dro-
gach powiatowych na łączną kwotę prawie 
3 mln złotych. Ten rok również zapowiada się 
niezwykle pracowicie. Pilnie śledzimy terminy 
naborów nowych projektów. Ale pamiętajmy, 
że działania starostwa to nie tylko realizacja 
ważnych inwestycji, to także bieżąca praca 
wydziałów, jednostek podległych oraz pla-
cówek powiatowych związanych z pomocą 
społeczną czy oświatą. By usprawnić pracę 
urzędu w starostwie wdrażane są rozwiązania 
z zakresu e-administracji takie jak Cyfrowy 
Urząd, E-PUAP czy Elektroniczne Zarządzanie 
Dokumentami. Potwierdzeniem sprawnej 
realizacji zadań oraz wysokiego standardu 
świadczonych usług jest Certyfikat syste-
mu zarządzania jakością ISO 9001:2009. 
Oczywiście, zawsze chciałaby się więcej, 
niemniej jednak musimy pamiętać, iż naszym 
najważniejszym zadaniem jest utrzymanie 
stabilności finansów powiatu. Stabilny budżet 
jest gwarantem sprawnego funkcjonowania 
i rozwoju regionu. Wysokie lokaty w rankin-
gach utwierdzają w przekonaniu, że idziemy 
właściwą drogą – mówi Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk.

ZPP został powołany w 1999 r., by repre-
zentować interesy samorządów powiatowych. 
Powiat Hajnowski jest członkiem – założycie-
lem. Związek Powiatów Polskich skupia 316 
powiatów i miast na prawach powiatów. Wię-
cej o rankingu na stronie http://ranking.zpp.pl/.

Katarzyna Miszczuk
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Obchody 227 Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Hajnówce
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wych) a w szkole poznajemy historię Polski 
traktujemy jako coś naturalnego. Tymczasem 
historia naszej ojczyzny przypomina nam, 
że niepodległość to wartość, którą trzeba 
pielęgnować, to efekt starań wielu pokoleń, 
wielu istnień,  które za ukochaną ojczyznę 
nie wahali się oddać tego co najcenniejsze 
– osobistego szczęścia a nawet życia. Choć 
nazwiska wielu z nich zaginęły w odmętach 
zawiłej polskiej historii, pamięć o tych ludziach, 
ich czynach oraz odwadze na zawsze utrwa-
lone zostały w symbolach polskości.  Jednym 
z takich symboli polskości jest Konstytucja 3 
Maja – pierwszy tego typu spisany akt praw-
ny w Europie, drugi na świecie. Konstytucja 
stanowiąca akt niezwykłej odwagi, będąca 
wyrazem troski o dobro ojczyzny, wyrażająca 
potrzebę reform, miała być pierwszym krokiem 
ku naprawie polskiej państwowości. Koleje 
losu uniemożliwiły dopełnienie tego procesu, 
niemniej jednak obrady Sejmu Czteroletniego 
na zawsze weszły do kanonu najważniejszych 
wydarzeń w dziejach Polski.

Dziś żyjąc w wolnym, demokratycznym 
kraju Polacy nadal pamiętają o tym doniosłym 
wydarzeniu. W tym roku we wszystkich czę-
ściach kraju świętowano 227 rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, w tym w Hajnówce. 
Obchody Konstytucji 3 Maja poprzedziło święto 
Flagi.  2 maja tuż przed godziną 12.00 przed 
budynkiem Urzędu Miasta w Hajnówce zrobiło 
się biało-czerwono. Z okazji państwowego 
Święta Flagi nastąpiło uroczyste wciągnięcie 
flagi przy hymnie, zagranym przez muzyków 
Orkiestry Dętej OSP. W uroczystości wzięli 
udział władze samorządowe oraz reprezentanci 
służb mundurowych. Było niezwykle uroczyście 
i biało-czerwono – także dnia kolejnego. 

Obchody upamiętniające uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Świętą Litur-
gią i Nabożeństwem Dziękczynnym w Intencji 
Ojczyzny w Kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego oraz Uroczystą Mszą w Soborze 
Świętej Trójcy. Hajnowianie tłumnie uczestni-
czyli w obu nabożeństwach– rodziny z dziećmi, 
starsi i młodsi wspólnie świętowali to niezwy-
kłe wydarzenie w historii Polski. Tuż po tym 
większość z nich wzięła udział w uroczystej 

procesji do Obelisku im. Konstytucji 3 Maja 
w Parku Miejskim. Pochód otwierała Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej pod batutą 
Krzysztofa Romaniuka i Mażoretki, w asyście 
pocztu sztandarowego Aresztu Śledczego.

Główna uroczystość pod Obeliskiem 
rozpoczęła się Hymnem Narodowym w wyko-
naniu Orkiestry Dętej. Wszystkich uczestników 
uroczystości gorąco powitał Burmistrz Miasta 
Hajnówka Jerzy Sirak. W swoim wystąpieniu 
burmistrz przypomniał kontekst historyczny 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przywołał 
nazwiska polskich patriotów będących ojcami 
Konstytucji 3 Maja, podkreślił ragę aktu, jej 
wpływ na dalsze koleje losu Polski, na polską 
kulturę i sztukę, która pomimo braku państwo-
wości przetrwała, tworzona ku pokrzepieniu 
serc.  W dalszej części obchodów głos zabrał 
Senator RP Tadeusz Romańczuk. Odczytany 
także został list Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jarosława Zielińskiego z okazji 
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, prze-
słany na ręce Burmistrza.

Po wystąpieniu okolicznościowym du-
chowni kościoła katolickiego i prawosławnego 
zmówili Modlitwę za Ojczyznę. Następnie 
poszczególne delegacje złożyły kwiaty. Uro-
czystość wzbogacił koncert Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej pod batutą Krzysz-
tofa Romaniuka.

Obchody Konstytucji 3 Maja zwieńczył 
koncert w Hajnowskim Domu Kultury. Uroz-
maicony program i w pełni oddawał klimat 
świątecznego dnia. Na scenie wystąpiły dzieci 
z Przedszkoli nr 3 i nr 5, Szkoły Muzycznej 
oraz zespoły artystyczne działające przy HDK.

Pamięć o Konstytucji 3 Maja, pieczoło-
wicie pielęgnowana przez kolejne pokolenia 
Polaków, przetrwała– pomimo zawieruch 
historycznych, pomimo uciemiężenia narodu 
polskiego. Dla współczesnych Konstytucja 3 
Maja to symbol walki o ukochaną ojczyznę, 
a zarazem świadectwo woli narodu, akt nie-
zwykłej odwagi i wiary w polskość.  W dni takie 
jak Święto Konstytucji 3 maja uzmysławiamy 
sobie, że mówiąc dom mamy na myśli nie tylko 
swoje prywatne  M, ale coś więcej – naszym 
domem jest ojczyzna: POLSKA.

Katarzyna Miszczuk

Jeśli badania laboratoryjne  
to w nowoczesnym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w SP ZOZ 
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a to one mogą powodować zmiany w tzw. próbach 
wątrobowych i mogą powodować też obniżenie się 
stężenia glukozy. Dziurawiec, żeńszeń, białko soi 
obniża INR a z kolei imbir, szałwia czerwonokorze-
niowa, dzięgiel chiński, rumianek i mleczko pszczele 
podwyższa INR.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przed 
badaniem ?

Przed badaniem nie należy palic papierosów, 
nikotyna powoduje wzrost WBC czyli białych krwinek 
oznaczanych w morfologii krwi. Krew do  badań 
laboratoryjnych nie powinna być też pobierana od 
osób, które w ostatnich godzinach były narażone na 
nadmierny wysiłek fizyczny, dzień przed badaniem 
lepiej jest zrezygnować z siłowni. Pacjent najczęściej 
nie ma świadomości, że te zachowania mogą wpłynąć 
na wynik jego badań laboratoryjnych.

Wynik badania a suplementy?
 Wśród nich popularna biotyna, stosowana na  

piękne włosy i paznokcie. Pacjenci którzy przyjmują 
biotynę, i mają wykonywane badania immunoche-
miczne (np.TSH,FT4,FT3, PSA, markery nowotworowe 
itp.) mogą mieć w zależności od stosowanej metody 
wynik fałszywie podwyższony lub fałszywie obniżony.

Najczęściej wykonywane badanie pacjentów?
Cholesterol to ulubione przez pacjentów i dość 

często powtarzane badanie. Raz wynik jest idealny, 
raz niepokojący. Pacjentowi wydaje się, że to dlatego, 
że zmienił właśnie dietę albo jej nie zmienił. Tym-
czasem nikt nie bierze pod uwagę, że cholesterole 
podlegają zmienności sezonowej , że są zależne od 
estrogenów, aktywności fizycznej, podaży alkoholu, 
ostrych infekcji. Wyniki mogą różnić się , nawet 
o 30- 40 mg/dl.

Wspominała Pani, że laboratorium jest wypo-
sażone w nowoczesny sprzęt pozwalający wykryć 
również niebezpieczne zmiany wywołane przez uką-
szenie kleszczy.  By zbadać krew w kierunku chorób 
odkleszczowych wymagane jest skierowanie lekarza?

Nie, ale ja zawsze polecam skontaktowanie 
się z lekarzem chorób zakaźnych, który przeprowadzi 
wywiad, zbada pacjenta i na podstawie objawów 
klinicznych zleci właściwe badania.

Dziękuję za rozmowę.
***
Nowoczesne Medyczne Laboratorium Diagno-

styczne przy SP ZOZ zostało zmodernizowane w 2015r. 
w ramach projektu  ramach projektu „Rozwój współpracy 
transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i le-

czenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach 
endemicznego ich występowania na pograniczu polsko 
– białoruskim”. Szpitalne Laboratorium to nowoczesny 
sprzęt, możliwość wykonania badań na miejscu a także 
szybka, miła i profesjonalna obsługa.  Zachęcamy do 
wykonywania badań  profilaktycznych.

Oprac. Katarzyna Miszczuk

PUNKTY POBRAŃ materiałów do badań 
w Laboratorium 
czynny pon.-pt.w godz. 7.15-10.00 
ul. doc. Adama Dowgirda 9 
tel. 85 682 92 38 
w Przychodni Rejonowej nr.1 
czynny pon.-pt. w godz. 7.15-9.30 
ul. Piłsudskiego 10 
tel.85 682 90 06
WYDAWANIE WYNIKÓW BADAŃ: 
Przychodnia Rejonowa nr.1 
ul. Piłsudskiego 10 
pon.-pt. godz. 10.00-18.00 
Centralna rejestracja szpitala 
ul. doc. Adama Dowgirda 9 
pon.-pt. godz. 07.00-15.30

Więcej na http://spzoz.hajnowka.pl/
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