Rok XVII,
Motto dnia:

Drodzy Państwo!
Czytajmy książki, bo w tej prozaicznej czynności –
według słów Monteskiusza – „nie chodzi, wszako
o to, aby ludzie czytali, ale aby naucz yli się myśleć”
Turniej w Osiedlowym Domu Kultury w Bielsku Podlaskim

Bielski Czar Par
7 listopada w Osiedlowym
Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim
miała miejsce impreza pn. „PAR
CZAR”. W turnieju rywalizowało pięć
par. W imprezie na widowni uczestniczyło 130 osób, najczęściej związanych z różną formą działalności
w ramach spotkań w ODK. Imprezę
poprowadzili Andrzej Dłużewski
i Marcin Sarnacki.
-To kolejny już turniej dla
par, który zorganizowaliśmy. Do

udziału w Turnieju zgłosiło się pięć
par, które rywalizowały w 6 konkurencjach ( I- „baju baju..” II- „Układamy sobie życie”- puzzle, III- Kulinarne ABC, IV- „Top model”, V„Łańcuszek szczęścia”, VI – „Czyja
to twarz?”) - mówi organizator i gospodarz ODK Andrzej Dłużewski.
W części artystycznej pomiędzy konkurencjami wystąpił
miejscowy zespół wokalny „Violinki”
oraz studentka solistka Natalia RoCd. str. 2

Bitwa na słowa
5 listopada w Zespole Szkół
Rolniczych w Czartajewie odbył się
III Międzygminny Konkurs Recytatorski „Bitwa na słowa”. 29 uczestników
reprezentujących 10 szkół gimnazjalnych recytowało poezje Konstantego Idelfonsa Gałczyńskiego.
Jury pod przewodnictwem
Ewy Nowik dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księżnej Anny
Jabłonowskiej w Siemiatyczach

przyznało Natalii Marczuk uczennicy
Gimnazjum w Orli, która recytowała
wiersz „Dziecko żydowskie”.
II miejsce zajęła Gabriela
Nowacka z Gimnazjum w Mielniku za
recytację wiersza „Wyjazd na wielorybie”, a miejsce III (nagroda publiczności) Karina Kuźmiuk z Gimnazjum
nr 2 w Siemiatyczach za recytację
wiersza „Dziwni letnicy”.
(w)
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Labor omnia vincit - praca wszystko zwycięża
Kolejnym - po konferencji
„Od Solidarności do samorządności”
- etapem obchodów 25-lecia wyborów samorządowych było spotkanie
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim (7.10). W trakcie spotkania 29
samorządowcom wręczono odznaki
honorowe „Zasłużony dla samorządu terytorialnego”.
Otrzymali je m.in. : Kazimierz Leszczyński - pierwszy burmistrz Bielska Podlaskiego po zmianach ustrojowych, Mikołaj Pawilcz wójt gminy Narewka od 1990r, Raisa
Rajecka – wójt gminy Bielsk Podl.od
2006r, Olga Rygorowicz - wójt gminy Hajnówka w latach 1990-2014,

w latach 1998-2002 przewodnicząca
rady powiatu hajnowskiego, Piotr
Selwesiuk - wójt gminy Orla od
2006r., Jerzy Snarski - starosta
bielski od 2002r, w latach 1998-2002
przewodniczący rady gminy Rudka,
Michał Wróblewski - wójt gminy
Czeremcha w latach 1990 - 2010

oraz od 2014, Jan Zalewski - starosta siemiatycki w latach 2002 - 2010
i od 2014.
Spotkaniu towarzyszyły
okolicznościowe wykłady poświęcone powstaniu samorządu terytorialnego w Polsce, województwie
i Białymstoku.
(w)

Finał VI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej

Nie taki wilk straszny
W ostatni czwartek listopada odbył się finał Konkursu Wiedzy
Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody
w Polsce”.
Organizatorem VI edycji
ekologicznego konkursu, adresowanego do młodzieży naszego
województwa i ich nauczycieli był
Białowieski Park Narodowy . Celem
konkursu jest pokazanie, jak ważna
jest ochrona przyrody, zwrócenie
uwagi na cenne przyrodniczo obszary Podlasia, jak też pogłębienie
wiedzy przyrodniczej i świadomości
ekologicznej. Konkurs nie tylko
mobilizuje do pogłębiania swojej
wiedzy, ale również uczy samodzielnych obserwacji przyrodniczych, a następnie sporządzania ich
dokumentacji. Tegoroczna edycja,

w którą włączyło się ponad 500
gimnazjalistów, zwracała szczególną uwagę na duże drapieżniki – wilki
i rysie, rolę tych ssaków w ekosystemie przyrodniczym, stąd tematy
dotyczące wilka i rysia obowiązywały w rozprawach i prezentacjach
młodych podlaskich przyrodników
– uczestników konkursu.  
Przy realizacji konkursu
współpracują: Biebrzański Park
Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Instytut
Biologii Ssaków PAN, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej,
Suwalski Park Krajobrazowy i Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny
Narwi. W konkurs włączyło się
kilkadziesiąt gimnazjów z kilku-

dziesięciu miejscowości położonych
na terenie podlaskich powiatów.
Konkurs uzyskał Honorowe Patronaty: Podlaskiego Kuratora Oświaty
w Białymstoku, parków narodowych i krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku, Zarządu Regionu
Podlaskiego NSZZ Solidarność,
Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Instytutu Biologii Ssaków PAN
w Białowieży. Dofinansowany jest
ze środków WFOŚiGW w Białymstoku. Ponadto nagrody ufundowali:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.
W finale konkursu rywalizowało 50 gimnazjalistów. Laureatów
przedstawimy w kolejnym wydaniu
„Wieści”
Hanna Schmidt

Obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w Bielsku Podlaskim

„Szkoła musi być otwarta, widoczna w środowisku”
Obchody Powiatowego
Dnia Edukacji Narodowej odbyły
się 15 października w Zespole Szkół im. Jana Pawła II. W Bielsku Podlaskim. Na uroczystość
przybyli przedstawiciele władz samorządowych, kuratorium, dyrektorzy i pracownicy szkół powiatu
bielskiego, młodzież, rodzice oraz
darczyńcy szkoły. Uczniowie szkoły uświetnili uroczystość częścią
artystyczną.
Zebranych na sali gimnastycznej powitała Jolanta Boćkowska, dyrektor Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II. Wyraziła radość ze

spotkania z okazji święta upamiętniającego powstanie Komisji Edukacji Narodowej.
Z historii szkoły
W 1992 roku powstała

pierwsza placówka kształcenia specjalnego - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 6 w Bielsku Podlaskim.
Dyrektorem placówki została Nina

Nagrodzeni nauczyciele
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WIEŚCI Z GMIN
12-13 listopada Dziadkowice. Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę na
pomoc dla chorującego na ostrą
białaczkę absolwenta miejscowego gimnazjum Łukasza Glinko. Zebrano kwotę 1387,04 zł,
która zostanie przeznaczona na
leczenie Łukasza.
24 listopada - Bielsk
Podlaski. Trzy nowe radiowozy otrzymali bielscy policjanci.
Środki na ich zakup wyłożyły
samorządy lokalne (2 samochody Kia Cee’d) oraz Komenda
Głowna Policji (nieoznakowany
Opel Astra).
Funkcjonariusz, którzy obezwładnili i zatrzymali
mężczyznę usiłującego podpalić
budynek bielskiego Oddziału
ARiMR otrzymali nagrody.
25 listopada - Orla.
W Zespole Szkół odbyła się
prezentacja makiety Orli z lat 30
XX-wieku.
Uczniowie szkoły przez
trzy miesiące lepili z gliny miniatury budynków. W ramach
warsztatów modelarskich wykonano drogi i pozostał a infrastrukturę.
Tragedia w Chytrej
23 listopada w miejscowości Chytra w gminie Hajnówka w godzinach wieczornych
wybuchł pożar. Mimo szybkiego
przybycia straży pożarnej doszło
do tragedii. Strażacy znaleźli
w gaszonym budynku zwłoki
dwójki dzieci w wieku 4 i 7 lat.
Opiekujący się dziećmi dziadkowie z licznymi poparzeniami
trafili do szpitala. Okoliczności
powstania pożaru ustalają hajnowscy policjanci.
(kpp hajnówka)

PRZECZYTANE
Witold Gadomski: Czy
po nocnym zamachu PiS na Trybunał Konstytucyjny mamy się
czego bać ?
Ryszard Petru : Jarosław Kaczyński testuje granice
wytrzymałości polskiej demokracji. Nie wiem tylko, czy ja
i prezes PiS rozumiemy granice
tak samo.
Blitzkrieg, który przeprowadziła
jego partia w ostatnim tygodniu,
pokazał, że nie mamy do czynienia z rządem centroprawicowym,
ale radykalnym, który robi rzeczy
nie do pomyślenia.
Mówię o Trybunale Konstytucyjnym, o wymianie szefów służb,
o ułaskawieniu ważnego ministra obecnego rządu. Prawdopodobnie bardzo szybko PiS
przejmie kontrolę nad publicznym radiem i telewizją. Mam
wrażenie, że Kaczyński przejmuje państwo, wzorując się na tym,
co robił Józef Piłsudski po 1926
Cd. str. 3
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Bielski Czar Par
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kicka i mała Gosia Skrzyniarz z ODK.
W drugiej części turnieju
wystąpiły w układach tanecznych
„Zorba” oraz dzieci i młodzież ze
Stowarzyszenia „Ojcowizna Ziemi
Bielskiej”. W trakcie Turnieju organizatorzy pamiętali też o publiczności.
Kilkakrotnie rozlosowywano drobne
upominki, także każdy z obecnych
otrzymał gadżet.
Po wszystkich konkurencjach pary przyszedł czas na werdykt jury. Rywalizacja była do samego końca, a poziom sprawności był
bardzo wyrównany. Jury wyłoniło
zwycięzcę I tak tytuł najlepszej pary

przypadł Marcie i Łukaszowi Karczewskim, II miejsce zdobyła para
Katarzyna Łuszczyńska i Grzegorz
Sołata, III miejsce zdobyła para
reprezentowana przez Katarzynę Jakubiuk i Rafała Biełocha. IV
miejsce przypadło parze Katarzynie
Filipowicz i Radosławowi Jóźwiuk,
a V parze Marii Chodakowskiej i Kamilowi Jakubiuk.
Wszystkim parom biorącym
udział parom wręczono nagrody
rzeczowe ufundowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielsku
Podlaskim.
Foto, tekst Szet

„Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie - powstrzymajmy
przemoc wobec kobiet”

BIAŁA WSTĄŻKA
Siemiatyccy policjanci
wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta w Siemiatyczach i Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego spotkaniem w Zespole Szkół
w Siemiatyczach zainaugurowali
kampanię na rzecz przeciwdziałania
przemocy wobec kobiet ph „Biała
wstążka”.
W trakcie spotkania szczególny nacisk położono na bardzo
ważną rolę świadka przemocy w rodzinie oraz na ochronę prawna ofiar

i ich rodzin.
Podobne spotkania zaplanowano w innych szkołach powiatu
siemiatyckiego. W tym roku kampania odbywa się pod hasłem „Poprzez
pokój w domu do pokoju na świecie
- powstrzymajmy przemoc wobec
kobiet” i potrwa do 10 grudnia br.
Wszystkie osoby potrzebujące pomocy mogą zadzwonić na
telefon zaufania (czynny całą dobę)
85 655 28 07.
(w)

DZIEŃ BIAŁEJ LASKI
„Dziś jest święto białej laski,
więc prosimy o oklaski...
(…) za to, że się nie poddają,
(…) że ten świat jest dla nich inny
(…) że potrafią sobie radzić
i poruszać się w tym mroku
że na twarzy mają zawsze
zapisany spokój
I choć trudne życie jest
Przy nich zawsze wierny pies
i biała laska trwa
do końca każdego ich dnia (…)”. - Teresa Ciodyk
Dzień Bezpiecznej Białej Laski po raz pierwszy świętowano 15
października w 1964 roku. W tym roku
osoby niewidome i słabowidzące z Hajnówki okolic obchodziły swoje święto
w piątek, 16 października.
Ten szczególny dzień ma
przypominać wszystkim o potrzebach
ludzi dotkniętych brakiem wzroku; ludzi, którzy chcą żyć pełnią życia, praco-

wać i normalnie funkcjonować w społeczeństwie; ludzi, którzy chcą rozwijać
swoje talenty i zaspokajać pragnienia;
ludzi, którzy chcą żyć normalnie, bez
koniecznego zdawania się na cudzą
wrażliwość i współczucie. O tych „Małych”, ale jak „Wielkich” pragnieniach
wiedzą wszyscy, jednak nie wszyscy
potrafią je zaakceptować i zrozumieć...
Dzięki uprzejmości Dyrekcji
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce obchody po raz kolejny
zorganizowane zostały w sali konferencyjnej. Na spotkanie przybyli członkowie stowarzyszenia, zaproszeni goście:
Mirosław Romaniuk - Starosta Powiatu
Hajnowskiego, Jerzy Sirak – Burmistrz
Miasta Hajnówka, Andrzej Skiepko
– Zastępca Burmistrza, Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka oraz
przedstawiciele Komendy Powiatowej
Policji w Hajnówce, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz placówek
Cd. str. 4

DO 100 TYS. ZŁ
STAŁA STOPA PROCENTOWA
OKRES SPŁATY DO 84 M-CY

DOWOLNY CEL
TYLKO DO
31 GRUDNIA
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Święty Jan Paweł II
w oczach dziecka
Muzeum w Bielsku Podlaskim po raz dziesiąty zorganizowało ogólnopolski konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”.Przed
jury konkursu stanęło niełatwe zadanie bowiem na konkurs wpłynęło ponad
półtora tysiąca prac.
Wyniki konkursu:
kategoria I - przedszkola
Patrycja Pasieka - SP w Woźnikach
Mateusz Kloc - Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubartowie
Halina Gotowicka - Miejskie Przedszkole nr 4 w Sokołowie Podlaskim
kategoria II - klasy I - III szkoły podstawowe
Mateusz Osiak - Zespól Szkół w Ulanie - Majoracie
Magdalena Borowiec - Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu
Matylda Zięba - SP nr 10 w Rzeszowie
kategoria III - klasy IV-VI szkoły podstawowe
Hubert Piórkowski - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podl.
Zofia Katfasińska - SP w Zwoleniu
Małgorzata Wielgus - SP nr 1 w Konstantynowie Łodzkim
kategoria IV - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
I miejsce - Justyna Korneluk - Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak”
w Zamościu
II miejsce - Martyna Duży - Zespół Szkół w Gorzycach
III miejsce - Nikodem Sienkiewicz - Zespół Szkół nr 2 w Wadowicach
Karolina Wardecka - Pracownia Plastyczna „Koloryt” Bielski Dom Kultury
kategoria V
Paweł Wawulski – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podl.
Szymon Nazarko – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podl.
Paulina Hyjek – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mielcu.

Wieści Podlaskie

Pierwszy taki wieczór poetycki
13 listopada br. poeci z
gminy Narewka udali się na wieczór poetycki do Orli koło Bielska
Podlaskiego. Spotkanie zorganizowały
dyrektorki gminnych ośrodków
kultury: w Narewce (dyr. Helena
Rejent) i w Orli (dyr. Anna Niesteruk). Był to pierwszy wyjazd   ludzi
z pasją pisania z Narewki do
innych gmin w województwie
podlaskim.
W Orli swoje najlepsze
wiersze i krótkie opowiadania czytali Tadeusz Kuncewicz z Eliaszuk,
Wiera Radziwoniuk i Aleksander Radziwoniuk z Michnówki,
Halina Birycka z Planty oraz Jan
Ciełuszecki i Konstanty Ciełuszecki
z Lewkowa Nowego.   Spodobały
się one przybyłym na spotkanie mieszkańcom Orli.   Jeden z
miejscowych miłośników poezji
deklamował wiersze poetów z

orlańskiej gminy m. in. Wiktora Szweda i Włodzimierza Sosny.
Miło   było poznać wójta gminy Piotra
Selwesiuka. Na spotkanie z poetami

z gmin Narewka i Orla specjalnie
przyjechała do Orli   miłośniczka poezji Anna Szajkowska, dziennikarka
Radia Racja w Białymstoku.

PRZECZYTANE
Wieczór upłynął w miłej
i serdecznej atmosferze. Podczas
przerwy był słodki poczęstunek,
kawa i herbata.   Wiera Radziwoniuk
przywiozła swój zbiorek poetycki
“Babie lato” i cieszył się on dużym zainteresowaniem    zebranej  
publiczności. Prosili oni o autografy. Promocja tej książki odbyła
się podczas spotkania autorskiego z czytelnikami 19 września br.
w świetlicy w Michnówce. Byli na
nim   wójt gminy Narewka Mikołaj
Pawilcz oraz kilku radnych.
Warto dodać, że poeci
z gminy Orla (wydali   oni piękny
almanach “Litaraturnyja wieczaryny”), zaproszeni zostali na spotkanie z czytelnikami do Narewki.
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roku. Uznał, że demokracja nie
działa i trzeba zmienić zasady
w polityce w sposób siłowy.
Pytanie: czy o to chodziło, gdy
w 1989 roku odchodziliśmy od
komunizmu, i czy o to chodziło
wyborcom, którzy głosowali
na PiS? Pomysł z Andrzejem
Dudą i Beatą Szydło polegał na
przyciągnięciu wyborców obawiających się radykałów. To, co
wyczynia większość rządowa,
stoi w sprzeczności z zapowiedziami „dobrej zmiany”.
A jeśli chodzi o światopogląd Nowoczesnej ?
Walka religijna nie jest
i nigdy nie była naszym celem.
Religię uznajemy jak większość

Tekst i fot.  
Jan Ciełuszecki
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W gospodarstwie potrzebny jest i obowiązek i zdrowy rozsądek
Aż 1,5 mln rolniczych gospodarstw jest co roku chronionych w ramach obowiązkowego
ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego. To dobra wiadomość.
Jest też niestety zła: rolnicy zapominają, że taka polisa nie chroni tego, co w środku. Tymczasem
maszyny czy zmagazynowane
zboże może mieć wielokrotnie
większą wartość niż sam budynek.
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych nie chroni
mienia znajdującego się wewnątrz
-maszyn, urządzeń, wyposażenia,
środków obrotowych czy zwierząt
- o czym niestety rolnicy rzadko
pamiętają. Chwila refleksji przychodzi często za późno, czyli już po
szkodzie.
Rolnicy zapominają
o ochronie mienia innego niż
budynki
Nakłady inwestycyjne rolników na maszyny i narzędzia to
znacząca pozycja w ich wydatkach.
Statystycznie to około 38% wartości
wszystkich inwestycji w ciągu roku.
Dodatkowo, środki obrotowe - płody
rolne czy zwierzęta gospodarskie stanowią krótkoterminowy kapitał
rolnika, z którego finansuje on swoją
działalność i w który przez kilka
miesięcy inwestował swoje środki
oraz pracę poprzez zasiew, nawożenie i wreszcie zbiór zboża. Tym
bardziej może zastanawiać beztroska i zapominanie o pełnej ochronie.
- Niestety rolnicy bardzo często zapominają o ubezpieczeniach
dobrowolnych, które mogą obejmować posiadane zwierzęta, urządzenia, magazynowane płody rolne czy
inne środki obrotowe. W przypadku
utraty takich nieubezpieczonych
środków poszkodowany nie odzyska
poniesionych nakładów. Sytuacja
jest jeszcze gorsza, gdy nakłady
były finansowane ze środków zewnętrznych, np. kredytu, który miał
być spłacony dopiero po sprzedaży
płodów rolnych czy zwierząt. Przy
takim scenariuszu strata rolnika jest
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podwójna, ponieważ musi on spłacić
kredyt, a dodatkowo uzyskać środki
na rozpoczęcie dalszej produkcji
(np. na zakup materiału siewnego) –
ostrzega Jacek Chojnacki - Kierownik Biura Ubezpieczeń Majątkowych
Concordii Ubezpieczenia.
Obowiązek to jedno, ale
zdrowy rozsądek też jest ważny
Przykładowo w Concordii
ubezpieczenie dobrowolne obejmuje
aż 19 ryzyk. Są to: pożar, uderzenia
pioruna, wybuch, huragan, szkody
powstałe pod wpływem spływu wód
po zboczach, osunięcia czy zapadania się ziemi, powodzi, upadku drzewa, masztu, słupa, anteny lub ich
części, śniegu. Wśród dodatkowych
ryzyk są również m.in. przepięcie
(istotne w przypadku ubezpieczanych maszyn czy urządzeń), szkody
wodociągowe (chroniące wrażliwe
na wilgoć zboża i materiały sypkie),
a także dym i sadza. To ostatnie
ryzyko jest bardzo ważne w przypadku hodowli. Zwierzęta są bardzo
wrażliwe na wszelkiego rodzaju

substancje trujące, które mogą się
uwalniać w procesie spalania. Z pozoru niewielki pożar w budynku (np.
paląca się skrzynka rozdzielcza lub
pojemnik PCV), powodujący niewielkie szkody w samym budynku może
doprowadzić do zatrucia zwierząt
(bydła, trzody czy drobiu), powodując śmierć lub konieczność uboju
całego stada, o wartości nierzadko
kilkuset tysięcy złotych.
Zboża czy też rzepak po żniwach, w przypadku indywidualnych
rolników, składowane są często
w magazynach płaskich. Często są
to budynki wybudowane w latach 80’
lub wcześniej, nierzadko dzierżawione z ANR (Agencji Nieruchomości Rolnych). Wartość rzeczywista
takiego budynku to przeważnie
150-200 tys. zł, natomiast składowane w nim zboże może być warte
kilkukrotnie więcej.
- W swoich archiwach
mamy sporo przykładów szkód
w budynkach i tego co znajdowało
się wewnątrz – mówi Jacek Choj-

nacki. I dodaje - Zniszczenie śrutownika wraz z mieszalnikiem pasz oraz
podajnikami zbożowymi w czasie
pożaru, utrata płodów rolnych zmagazynowanych w budynku, z którego
huragan zerwał dach czy spalenie
nowoczesnego ciągnika podczas
pożaru garażu - to tylko niektóre
przykłady. W każdym z tych przypadków, gdyby właściciel nie był
rozsądny i zapobiegliwy oraz nie
miał dodatkowego ubezpieczenia
zawartości budynku, otrzymałby jedynie odszkodowanie za budynek…
Odszkodowanie wielokrotnie niższe
niż rzeczywiście poniesione straty.
Niestety nie wszyscy rolnicy są tak
przezorni – dodaje Jacek Chojnacki.
Wśród powodów, dla których rolnicy decydują się na zawarcie dodatkowej polisy dobrowolnej, najczęściej wymienianym
jest szkoda w poprzednich latach,
a także obowiązek zawarcia takiego
ubezpieczenia - jako zabezpieczenie nałożone przez bank. Obrazuje
to doskonale poziom świadomo-

ści ubezpieczeniowej. Pozytywnym zjawiskiem, obserwowanym
w ostatnim czasie, jest wzrost liczby
zawieranych polis. Gospodarstwa
rolne są zazwyczaj dorobkiem wielu
pokoleń, warto więc kompleksowo
i w pełni je chronić.
Przykładowe wyliczenie
na podstawie szkody z 2015
roku*:
W śląskim gospodarstwie
doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Płomień ogarnął budynki
gospodarcze i budynek mieszkalny.
Spaleniu uległy:
- dwie szopy i znajdujące się w nich
narzędzia do prac gospodarczych
(38 tys. zł),
- garaż (16 tys. zł),
- chlewnia (2 tys. zł)
- budynek mieszkalny (13 tys. zł).
Łącznie rolnik otrzymał od
towarzystwa 69 tys. zł. W przypadku
posiadania jedynie obowiązkowego
ubezpieczenia murów otrzymałby
około 30 tys. zł mniej.
*Dane Concordii Ubezpieczenia
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Obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej w Bielsku Podlaskim

„Szkoła musi być otwarta, widoczna w środowisku”
Cd. ze str. 1

Kocjan. Szkoła przejęła wszystkie dotychczasowe oddziały specjalne ze Szkoły Podstawowej Nr
2.W roku 1995 kierownictwo szkoły
objął Władysław Kobus, a w 1998
Andrzej Walio. Kilka lat później, na
skutek reformy oświatowej, szkołę przekształcono w Zespół Szkół
Specjalnych obejmujący oddziały
szkoły podstawowej i gimnazjum.
W 2003 roku Zespół Szkół Specjalnych przejął budynek przy ul. Kleszczelowskiej. Powstała Zasadnicza
Szkoła Zawodowa, a kilka lat później
Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Obowiązki dyrektora powierzono
Katarzynie Małgorzacie Pacewicz,
a następnie Jolancie Elżbiecie Boćkowskiej, która przyczyniła się do
powstania w 2008 r. Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II. W szkole jest 101
wychowanków.
Przemówienia, nagrody
- Podstawową misją szkoły
jest przekazywanie wiedzy, umiejętności, wyposażanie młodego pokolenia w odpowiednie kompetencje
na różnych poziomach. Inaczej jest
nieco w liceum, inaczej odbywa się
to w szkołach zawodowych, a jeszcze inaczej w szkole w której się
znajdujemy. Ważne jest, abyśmy
wypełniali to w sposób właściwy,
byli świadomi celów, które przed
sobą stawiamy. A celem naszym jest,
aby wyposażyć młodego człowieka w kompetencje, uwzględniając
bardzo ważny element wychowania.
Musimy tworzyć odpowiedni klimat,
ażeby uczeń uznał, że ma przed sobą
mistrza. A mistrz ma być w oczach
ucznia wiarygodny. Przekazuje on
bowiem to co ważne, tym czym żyje
sam na co dzień – mówił starosta
Sławomir Jerzy Snarski.
- Zawód nauczyciela jest
pewną misją. Nauczyciel to określone cechy i kompetencje. To także
cierpliwość, stała praca nad podnoszeniem kompetencji, abyśmy
nie mieli na co dzień problemu jak
poradzić z trudnym uczniem, a także
z nowoczesnymi technologiami. Dlatego też musimy budować w szkole

przyjazną atmosferę, pozytywne
nastawienie na poziomie nauczyciel,
uczeń i rodzic. To szkoła poprzez
impuls od rodziców ma rozpoznawać
potrzeby ucznia.
Starosta wyraził też swoje
niepokoje mówiąc: „Zastanówmy
się, dlaczego nie osiągamy celów
- nie najlepiej jest ze zdawalnością
matur. Trudno jest sobie wyobrazić
taką sytuację, że młody człowiek
w liceum nie zdaje matury, bo wtedy
zamyka swoje możliwości na przy-

Wyróżniającym się pedagogom i pracownikom obsługi szkół
starosta przyznał nagrody. Otrzymał
ją m. in. Jan Ignatowicz, który obchodzi 50 lat pracy zawodowej Nagrody
dyrektora swojemu personelowi
wręczyła Jolanta Boćkowska.
Ks. prałat Kazimierz Siekierko podziękował staroście za rozwinięty akcent duchowości tak ważny
w wychowaniu. Przypomniał słowa
biskupa pińskiego Zygmunta Łozińskiego skierowane do kapłanów,

Nagrodzeni pracownicy obsługi
szłość. Musimy to uznać, że ponieśliśmy porażkę, ponieważ nie stworzyliśmy warunków do wypełnienia
zamierzeń, marzeń oczekiwanych
przez ucznia i jego rodziców, którzy
nam zaufali. A sukces tworzą wyniki
matur, olimpiad, wyniki sportowe.
Szkoła musi być otwarta,
musi pokazywać to co robi, upubliczniać swoje efekty, poddawać się
ocenie. Musi być widoczna w środowisku.
Starosta podziękował Ryszardowi Pszczółkowskiemu dyrektorowi Nadzoru Pedagogicznego
w Kuratorium Oświaty za organizację procesu dydaktycznego, współpracę, duchowieństwu za trwały system wartości, aby młody człowiek
mógł budować prawdziwy obraz
siebie i świata, dyrektorom i nauczycielom za codzienne zmagania
w trosce o dobro młodego pokolenia.
Rodzicom za ich obecność w życiu
szkoły. Młodzieży życzył, aby odpowiednio wykorzystała dany im czas
na przygotowanie wejścia w dorosłość i zawsze z radością wracała do
wspomnień szkolnych.

któremu Karol Wojtyła zawdzięczał
swoje powołanie, „cokolwiek czynicie w sprawach bożych czyńcie tak,
jakby to było ostatni raz w życiu.
Nawiązał do trwającego w Bazylice
pogrzebu Jakuba, chłopca tragicznie
zmarłego, który podczas ślubowania
w szkole tańczył, śpiewał, a nocą
Bóg inaczej pokierował jego losem.
- Jeśli w innych szkołach jest
wiele miłości, to w tej szkole potrzeba jej o wiele więcej – zakończył proboszcz Siekierko, życząc aby św. Jan
Paweł II całej społeczności szkolnej
wypraszał potrzebne łaski.
- W życiu każdej szkoły są
uroczyste chwile, kiedy cieszymy
się z sukcesów, ale są i dni trudnej
pracy. Życzę, aby tych radosnych dni
było jak najwięcej, aby plany zawodowe się spełniły – mówił Ryszard
Pszczółkowski.
Młodzież przedstawiła kilka
scenek z życia szkoły. Goście otrzymali pamiątkowe „sówki”, symbol
mądrości. Dyrektor Boćkowska podziękowała za przybycie i zaprosiła
na poczęstunek.
Foto, tekst
Tadeusz Szereszewski

20-ta rocznica śmierci – oj. Antoniego Dziewiatowskiego
27 września 2015 r. po wieczornym nabożeństwie w Soborze
Św. Trójcy w Hajnówce odsłużona została panichida w intencji wieloletniego proboszcza – oj. Antoniego Dziewiatowskiego. Ilość parafian, którzy
przyszli na nabożeństwo świadczy
o tym, że pamięć o duchownym mimo
tego, że odszedł do Pana 20 lat temu
jest ciągle żywa. Żywy jest przykład
jego kapłaństwa i życia.
Po panichidzie zebrani udali
się na spotkanie – wspomnienie oj.
A. Dziewiatowskiego. Spotkanie zorganizowało Bractwo św. św. Cyryla
i Metodego we współpracy z parafią.
Spotkanie rozpoczął ks. Dziekan
Michał Niegierewicz – uczeń oj. Antoniego, który po jego śmierci został
proboszczem hajnowskiej parafii
(pełni tę funkcję nieprzerwanie od 20
lat). We wspomnieniach oj. Michała
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oj. Antoni jawi się jako niezwykle
ciepły człowiek, który nigdy nikogo
nie osądzał, dużo wymagał od siebie,
cały poświęcił się dla Cerkwi. Wspomniał też o fenomenie, który obecnie
raczej się nie zdarza, oj. Antoni każdego dnia służył Boską Liturgię.
Następnie głos zabrała dyrektor Biblioteki Miejskiej - pani
Alla Gryc, która przedstawiła bardzo
interesującą prezentację dotyczącą
oj. Antoniego. Mieliśmy okazję zobaczyć archiwalne zdjęcia. Oj. Antoni
był proboszczem w Hajnówce od
1951 r. W czasie budowy Soboru
Św. Trójcy nazywany był „wielkim
jałmużnikiem”. Posiadał umiejętność „otwierania ludzkich serc”. Sobór wznoszony był wysiłkiem ludzi
niemal całego świata. Utrzymywał
przyjazne stosunki z duchownymi,
pielgrzymował, przywoził relikwie do

Soboru. Od 1982 r. zaczęły odbywać
się w Hajnówce festiwale, które później przerodziły się w Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej.
Oj. Antoni Dziewiatowski
zapisał się w historii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Jego spuścizna dla
miasta i powiatu hajnowskiego są nie
do przecenienia. Zostawił po sobie
dumę Hajnówki - przepiękny Sobór
Św. Trójcy. Do dziś zarówno Sobór jak
i odbywający się w nim festiwal przyciągają rzesze wiernych i turystów.
W historii naszego miasta oj.
Antoni zapisał się też jako orędownik
wolności i demokracji. Cieszył się ze
wszystkiego co może łączyć chrześcijan różnych wyznań. Był ceniony
przez wszystkich.
członkowie Stowarzyszenia
Bractwo św. św. Cyryla i Metodego
w Hajnówce

DZIEŃ BIAŁEJ LASKI
Cd. ze str. 2

rehabilitacji społecznej. Na uroczystość
przybyły również: Agnieszka Szóstko
– Dyrektor Okręgu Podlaskiego PZN
i Anna Strychalska – członkini Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Białymstoku.
Wszystkich uczestników spotkania
przywitała Alicja Leoniuk – Prezes
Zarządu Koła Terenowego Polskiego
Związku Niewidomych w Hajnówce.
Spotkania w tak wielkim gronie są
wspaniałą chwilą, by podziękować za
okazanie dobrego serca i wsparcie, na
jakie Koło Terenowe PZN w Hajnówce
zawsze może liczyć od swoich darczyńców. W tym roku Odznakę Polskiego
Związku Niewidomych „Przyjaciel Niewidomych” otrzymał Sergiusz Kojło
– Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Hajnówce. Zaznaczyć należy, iż
prężnie działające koło to zasługa nie
tylko sponsorów, ale przede wszystkim
zarządu i członków koła. Bo to dzięki
ich dobrej woli i chęci do działania koło
pozyskuje środki na liczne spotkania
oraz wyjazdy kulturalne, turystyczne
i rekreacyjne. To właśnie za ich pracę
i aktywność podziękowali przedstawiciele władz miasta i powiatu.
- Związek w Hajnówce, jest
wspaniałym przykładem do naśladowania. Współpraca z biblioteką, domem
kultury i samorządami układa się bardzo dobrze. Jest to zasługa zarządu
związku i jego członków. Bo to właśnie
Państwo najlepiej znacie potrzeby swojego środowiska, najlepiej umiecie je
rozwiązywać, a my na tyle, na ile jest
to możliwe staramy się Wam pomagać.
Burmistrz zapewnił również o dalszym
wsparciu i podziękował za współpracę.
O tym, że trzeba wierzyć w to,
co można zrobić, dążyć do celu i cieszyć
się z tych osiągnięć pomimo choroby
i niepełnosprawności mówiła Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce. Lucyna Wawreszuk przy okazji spotkania zaprosiła
wszystkich na Forum Międzynarodowe,
w czasie którego będzie obecna Hanna
Pasterny - osoba niewidoma, jednoznacznie przewodnik dla osoby autystycznej, znającej trzynaście języków.
Obie kobiety przyjadą do nas ze Szkocji,
by opowiedzieć o swojej aktywności
i wielu podróżach po świecie.
Z każdym dniem osoby niewidome i niedowidzące starają się nawiązywać nowe kontakty. W tym roku
zorganizowano kilka spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce
z cyklu „Biblioteka dostępna także
dla niewidomych”. O współpracy koła
z biblioteką opowiedziała Alla Gryc.
Pani Dyrektor przypomniała również
o nowych udogodnieniach jakie oferuje
biblioteka – o możliwości wypożyczenia urządzeń ułatwiających czytanie
- „czytaków” i o powiększaniu zbiorów
audiobooków.
PZN Koło Terenowe w Hajnówce utrzymuje stałe kontakty z hajnowskimi placówkami wspierającymi
osoby niepełnosprawne. Wyrazy uznania za wieloletnią pracę oraz życzenia
przekazały Lucyna Wawreszuk – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zenaida Kiendyś –
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia. Tradycją już się stało, iż podopieczni tychże placówek przygotowują część
artystyczną. W tym roku swoje talenty

zaprezentowali podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnówce. Na
wielkie brawa zasługują przepiękne
wiersze Marcina Waszkiewicza, krótkie
przedstawienie do piosenki „Kawiarenki” oraz śpiew i poczucie humoru
Julity Kiczkajło., również członkini koła
niewidomych.
Podczas tak wspaniałego
święta nie mogło zabraknąć prezentacji
filmu edukacyjnego „N jak niewidomy”, przedstawiającego praktyczne
wskazówki dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym w łatwiejszej
orientacji w terenie. O bezpieczeństwie
osób niewidomych na drodze opowiedział aspirant Tomasz Haponiuk.
Przedstawiciele Komendy Powiatowej
Policji w Hajnówce wręczyli obecnym
na sali odblaski z prośbą o noszenie
ich podczas zmroku. Przy okazji mowy
o bezpieczeństwie, Alicja Leoniuk apelowała, by nie wstydzić się korzystania
z białej laski. Laska pomaga nie tylko
w poruszaniu się, ale daje sygnał innym, iż osoba wchodząca na przejście
dla pieszych ma problemy ze wzrokiem.
Laska to zwykły kij, który był
od dawna używany przez osoby niewidome jako narzędzie pomagające
w poruszaniu się szczególnie w nieznanym terenie. Historia białej laski zaczyna się w roku 1921. Młody fotograf
mieszkający w Wielkiej Brytanii w wyniku nieszczęśliwego wypadku stracił
wzrok. Jego załamanie spowodowane
zaistniałą sytuacją trwało do chwili
spotkania ociemniałego żołnierza, który przywrócił mu wiarę w siebie i pomógł rozpocząć nowe życie. Otrzymał
on wówczas prawdziwą naukę życiową:
„Staraj się kultywować samodzielność.
Wychodź sam z domu jak najczęściej.
Jeśli będziesz chodził razem z innymi
będziesz tracił nerwy”. Młody człowiek
posłuchał swojego ociemniałego kolegi i zaczął samodzielnie wychodzić
z domu ze swoją zwykłą laską. Szybko
jednak przekonał się, iż nie zapewnia
ona dostatecznego bezpieczeństwa. By
laska była bardziej widoczna fotograf
postanowił pomalować ją na biały
kolor. Pomysł okazał się bardzo skuteczny, a jego niewidomi koledzy poszli
w jego ślady.
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Niewidomi bliżej siebie” dofinansowanego
ze środków Urzędu Miasta Hajnówka oraz dzięki wsparciu darczyńców
przekazujących 1 % podatku na rzecz
stowarzyszenia. Symboliczne upominki
ufundowało zaś Starostwo Powiatowe
w Hajnówce. „Projekt „Niewidomi bliżej siebie” składał się z dwóch działań.
Pierwszy etap został zrealizowany
w dniach 8-9 sierpnia bieżącego roku.
Członkowie hajnowskiego koła wzięli
udział w wycieczce krajoznawczej na
trasie Toruń-Inowrocław-Kruszwica.
W ramach drugiego działania zostały
zorganizowane obchody Dnia Białej
Laski.
Osoby niewidome potrafią
odnaleźć się w świecie ciemności.
Coraz częściej wychodzą do świata,
osiągają sukcesy nie tylko na płaszczyźnie rodzinnej, ale i zawodowej.
Nie mają problemu z przystosowaniem się do środowiska, łapią życie
takie, jakie jest i czerpią z niego jak
najwięcej...
Emilia Rynkowska

Wieści Podlaskie

GMINA CZEREMCHA
Zakończenie sezonu
na Orliku w Czeremsze
W sobotę 21 listopada na
Boisku Orlik w Czeremsze odbył
się Turniej Piłki Nożnej Chłopców
Młodszych.
Pomimo mroźnego powietrza chłopcy licznie stawili się
o godzinie 16 na boisku. Humor
dopisywał wszystkim. Grali w 3osobowych składach po 20 minut
na małe bramki. Turniej trwał trzy
godziny.
Mecz o trzecie miejsce przyniósł wiele emocji, ostatecznie wygrała drużyna Szarańcza Orlika
w składzie : Mateusz Siemieniuk,
Igor Tyczyno i Jakub Cyrkun.
Drugie miejsce zajęła drużyna Mały Kolejarz w składzie:
Bartłomiej Czekuć, Michał Kołtok,
Rafał Tokajuk.

Bezsprzecznie najlepszą
drużyną okazała się drużyna Trzej
Pancerni i Kacper w składzie: Dawid
Sielewonowicz, Marcin Tokajuk,
Mateusz Mantiuk i Kacper Tyczyno.
Wszyscy dobrze się bawili.
Ponadto każdy z uczestników mógł
spróbować swoich sił w sędziowaniu. Chłopcy wspaniale sobie poradzili z tą trudną funkcją na boisku.
Wszystkim uczestnikom,
którzy zdecydowały się przyjść na
Orlik w sobotę gratulujemy dobrej zabawy, pozytywnych emocji
i wspaniale spędzonego wieczoru!
Tym miłym akcentem najmłodsi zakończyli sezon na Boisku
Orlik 2012 w Czeremsze. trwający
od marca do listopada 2015r.
Szczególne podziękowania
kierujemy do Pani Ireny Paszkowskiej, która jako animator przygotowywała, organizowała, prowadziła i wspólnie przeżywała emocje
na boisku.
Wielkie dzięki.
(mi)

Dzień Seniora w Czeremsze
Uroczyste obchody DNIA
SENIORA w gminie Czeremcha
odbyły się w dniu 7 listopada
2015 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury. To piękny zwyczaj, który
staje się już chlubną tradycją.
Organizatorem imprezy jak co roku
jest Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

Seniora obchodzony jest 14 listopada i stanowi rodzinny odpowiednik Międzynarodowego Dnia
Osób Starszych obchodzonego na
świecie 1 października. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony został 14 grudnia 1990
roku przez Zgromadzenie Ogólne

łecznej w Czeremsze i Urząd Gminy
Czeremcha.
Dzień Seniora to szczególne Święto, święto ludzi starszych,
którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze
pokolenia. To oni są w naszych
domach piewcami tradycji. Niosą
ciepło i zrozumienie. Kultywują
stare obrzędy i zwyczaje, przez co
wzbogacają i przekazują unikalną
kulturę i obyczaje naszego regionu.
W Polsce Światowy Dzień

Ogień na polu i łące
Jest jesień. Pola już w większości są puste – pozostają na nich
jeszcze tylko ścierniska. Przed nami
(albo już za nami) orka. Po zaoranych polach chodzą ostatnie bociany, gromadzą się żurawie i inne
ptaki – nadchodzi pora ich odlotu.
Jednak przed orką przychodzi czasami taka myśl: a może by
ściernisko wypalić? Spalona słoma
szybciej się rozłoży, będą korzyści...
Albo chociaż pozostałą i nikomu
niepotrzebną słomę...
Po zimie nadchodzi wiosna.
Schodzą śniegi, przygrzewa słońce,
pojawiają się wysuszone łąki. I znowu – może by wypalić? Stara trawa
się szybko rozłoży, będą korzyści...
Czy tak jest na prawdę?
Przede wszystkim musimy pamiętać, że wypalanie łąk, czy ściernisk,
jest zabronione. Oprócz otrzymania kary pieniężnej można ponieść
o wiele większe straty finansowe.
Prawo zabrania wypalania łąk, pa-
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stwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych
oraz trzcinowisk i szuwarów
Wypalanie jest uznane za
sprzeczne z dobrą praktyką rolną.
Rolnikowi, który nie przestrzega
wymogów dobrej kultury rolnej, ze
strony ARiMR grozi zmniejszenie
wysokości dopłat bezpośrednich.
Agencja może nawet pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok. No i najważniejsze – można utracić kontrolę
nad ogniem. Wystarczy mocniejszy
podmuch wiatru, a wówczas bardzo
łatwo może się on przenieść na inne
pola (np. jeszcze nie skoszone), na
las czy zabudowania. Straty będą
ogromne.
A jak jest z korzyściami? Są
iluzoryczne. Wypalanie jest w 100%
szkodliwe dla środowiska i człowieka. Pamiętajmy, że wypalenie
niszczy glebę wyjaławiając ją. Zabija znajdujące się w wierzchniej

ONZ. Na świecie rok 1999 został
ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Seniorów pod hasłem
„Społeczeństwo otwarte
dla wszystkich pokoleń”.
Na początku uroczystości Wójt Gminy Michał Wróblewski
przywitał wszystkich seniorów

warstwie mikroorganizmy, które
odpowiadają na przykład za rozkład materii organicznej. Potrzeba
kilku lat, aby się odtworzyły. Giną
też różne bezkręgowce – chociażby
dżdżownice. Te dżdżownice, które
pracując całymi tysiącami i milionami spulchniają glebę i ją użyźniają.
Spalane są wyjątkowo pożyteczne
mrówki, owady zapylające kwiaty.
W płomieniach giną: żaby, jeże, zające i inne drobne gryzonie. Zdarza
się, że w pożodze ogniowej życie
tracą zwierzęta chronione.
Wiosną dochodzi do tego
możliwość spalenia większych zwierząt – np. ptaków na gniazdach. Niby
mogą uciec, niby mając jaja są mniej
do gniazd przywiązane i łatwo z nich
schodzą... Ale znane są przypadki, a jeden nawet sam widziałem,
znalezienia spalonych ptaków przy
gniazdach. Kiedyś znalazłem gniazdo kaczki krzyżówki z wypalonymi
jajami i spaloną samicą. Siedziała na

gnieździe do końca i osłaniała swoje
niewyklute potomstwo.
Zatem – zastanówmy się
dobrze zanim podejmiemy decyzję
o wypaleniu...
Nasza „pospolita” wiejska
przyroda przy bliższym spotkaniu naprawdę zadziwia. Jej walory
staramy się promować realizując
projekt edukacyjny „Pola tętniące
życiem” skierowany przede wszystkim do tych, od których zależy jej
przetrwanie – do rolników, dzieci
i młodzieży. Jeśli chcesz dowiedzieć
się więcej zapraszamy do odwiedzenia strony: pola.bocian.org.pl.
Marek Kowalski – Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
Projekt „Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na
rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”
dofinansowany jest przez Islandię,
Liechtenstein oraz Norwegię w ramach funduszy EOG.

i zaproszonych gości, życząc dużo
zdrowia, długich lat życia w dobrym
zdrowiu i w gronie najbliższych,
pogody ducha, satysfakcji oraz
spełnienia wszelkich marzeń.
Obecność duchownych,
wystąpienie Wójta Gminy oraz
skromny poczęstunek ufundowany
przez organizatorów powodują
duże zainteresowanie społeczeństwa. W uroczystościach wzięło
udział ponad 140 seniorów.
W uroczystościach uczestniczyli :
Ks Jerzy Plis – Proboszcz
Parafii Prawosławnej w Czeremsze
Ks. Kanonik Henryk Kalinowski – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
Pan Sergiusz Smyk – Przewodniczący Rady Gminy Czeremcha
Pan Mikołaj Jańczuk –
Przewodniczący Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Czeremsze
Impreza przebiegała w miłej wesołej atmosferze   przy muzyce Zespołu Białoruskiej Pieśni
Ludowej „Kalinka” z Białegostoku
oraz Zespołu „Progres” z Hajnówki.
Gościnnie wystąpił także zespół
„Kalina” z Żurobic gm. Dziadkowice. Były także pieśni z naszego
regionu w wykonaniu naszych
seniorów, co dodawało uroku całej
imprezie.
Wszyscy mile gawędzili
i pięknie się bawili od godziny
13ºº do godziny 20ºº.
(m.i)
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GMINA NAREWKA
Lewkowo Stare

Tak bawili się emeryci

Wieczorem 15 listopada
br. piękne dawne melodie słychać
było na   ulicy w Lewkowie Starym (powiat hajnowski) . Dźwięki
płynęły ze świetlicy, w której
bawili się emeryci i renciści z 15
miejscowości w gminie Narewka.
Imprezę kulturalno-rozrywkową
przygotował Zarząd Rejonowy
Polskiego Związku Emerytów i
Rencistów w Narewce. Najlepsze  
życzenia dla emerytów z okazji
Dnia Seniora złożyli   Mikołaj
Pawilcz, wójt gminy Narewka i Jadwiga Karpiuk, prezes ZR PZERiI.
W przerwach między tańcami pani Jadwiga organizowała
konkursy zręcznościowo-zwinnościowe i “Mikrofon dla wszystkich”. Najlepszym refleksem wykazała się   Jolanta Sadowska. W
konkursie śpiewaczym najlepiej
wypadli Olga Saczko, Walentyna

Hałaburda, Mikołaj Woroniecki,
Jadwiga Karpiuk, Jerzy Rowiński
i Zinaida Pacewicz śpiewali oni
swoje ulubione piosenki    oraz  
wspólnie polskie pieśni patriotyczne.
Imprezę nagrywał kamerą Jerzy Rowiński. On też wyświetlił na dużym ekranie film o
emeryckich spotkaniach w latach
2010--2012. Posiada on   dużo
filmów o życiu   ludzi w gminie
Narewka.
Miło było spotkać się ze
znajomymi, porozmawiać na różne tematy, a także powspominać
swe   młode lata. Bawiono się do
22-ej. Ten listopadowy wieczór
spędzony w gronie przyjaciół
ludzie w starszym wieku będą
długo wspominać.

PRZECZYTANE
Cd. ze str. 3

Roman Malinowski zrobił
makietę pałacu carskiego w Białowieży
Roman Malinowski z Narewki najpierw robił    z zapałek makiety pięknych wiejskich drewnianych domów.   Pierwszą z nich wykonał w 2008 roku.
Pasjonat ma wiele pomysłów.
Wykonał makietę    m. in. dawnego drewnianego kościoła w
Narewce, którego już nie ma (nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności
spłonął on w lipcu 1965 roku).
Świątynia ta była wzniesiona w
1914 roku i służyła wiernym przez
pół wieku.
Pan Roman wykonał miniatury wielu drewnianych domów, w tym również piętrowych
o bardzo ciekawej architekturze .
Poświęcił na to wiele czasu. Cierpliwości i wytrwałości   można mu
pozazdrościć. Drugim jego hobby
jest wędkowanie zarówno latem
jak i zimą.
Od   połowy września  
2013 roku „budował” z listewek ze sklejki z drzew liściastych dużą wspaniałą makietę  
białowieskiego pałacu, w którym
przebywali carowie, gdy przyjeżdżali na   polowania w   lasach

Puszczy Białowieskiej. Pracę przy
makiecie   zakończył   w   październiku tego roku. Z kolei teraz ma
zamiar wykonać makietę cerkwi  
parafialnej w Narewce.  
Makiety ciekawych pod
w z g l ę d e m a rc h i t e k t o n i c z nym budowli, skonstruowanych
przez   pana Romana, można obejrzeć w jego domu. Były one
eksponowane m. in. w miejscowej
galerii malarstwa i rzeźby im. Tamary Sołoniewicz.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Nowe władze SPZN
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Narewkowskiej
ma nowe władze. Obecnie  
pełniącą obowiązki prezesa
jest Olimpia Pawilcz, sekretarzem Anna Stulgis oraz
członkami Zarządu - Luba
Borowska, Luba Januszkiewicz, Olga Zdanowska-Misiejuk i Tadeusz Krzyżański.
Organizzacja liczy około    50
osób.
2 października br. w
Świetlicy Samorządowej w
Narewce (powiat hajnowski) odbyło się spotkanie integracyjne
członków SPZN. Dyskusja nad
przyszłością Stowarzyszenia toczyła się przy kawie i herbacie.
SPZN zamierza kontynuować
dotychczasowe kierunki działań,
które się sprawdziły i są nadal przydatne. Zorganizuje ono m.

Skup ziół po sezonie

in. konkurs o tematyce związanej
z historią regionu, spotkania z
ludźmi wykonującymi ciekawe
zawody, doroczny Letni Bal. Ostatnio SPZN było współorganizatorem wystawy portretów ślubnych
mieszkańców gminy Narewka.
Na zakończenie zebrania wspólnie śpiewano ulubione przez siebie piosenki. Na akordeonie pięknie grała
Olga Zdanowska-Misiejuk,
która również
pięknie śpiewa.
Tekst
i fot.   Jan
Ciełuszecki
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Jesienią kończy się sezon na zbieranie ziół leczniczych. Obecnie   punkty skiupu
„Runo” Spółki z o. o. w Hajnówce przyjmiują spore ilości
suszonych korzeni pięciornika,
kobylaka i wężownika oraz kory
dębu. Po pierwszych przymrozkach rozpocznie się skup liści
brusznicy.
Pomimo tegorocznej letniej suszy zbiory   ziół   można
zaliczyć do udanych. Zbierać zioła na ugorach i łąkach   oraz w
lasach chodziły   przeważnie kobiety w    średnim i starszym
wieku. Opłacało się im zbierać
m. in. korzenie pięciornika.
Skupowano je płacąc 15 złotych
za kilogram. Za liście pokrzywy
płacono 7 zł za kilogram. Zbyt
mało płacono za korę wierzby
białej   (1 zł) i wierzby purpurowej   (2,50 zł). A ma   ona niebagatelną leczniczą moc - może
zastąpić aspirynę. Napar z kory

wierzby   ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe
i przeciwzapalne.
Pokrzywa zwyczajna ma
zastosowanie w leczeniu bólów
reumatycznych i w przypadku kataru siennego. Zalecana
jest równiez w stanach zapalnych dróg moczowych i anemii
oraz w leczeniu trudno gojących
się ran.
Napar z owoców dzikiej
róży   stosuje się w leczeniu  
przeziębienia, w celu wzmocnienia odporności organizmu,
a także przy niedoborach witamin.
Jesienią często dopadają
nas przeziębienia. Można leczyć
się używając naparu z suszonych malin, kwiatu   lipy lub bzu
czarnego. Takie napary działają
przeciwgorączkowo i napotnie.
Napar z liści podbiału   pomaga
w walce z kaszlem.
Jan Ciełuszecki

Polaków, za sprawę prywatną. In
vitro – jak najbardziej jesteśmy
za dofinansowaniem. Związki
partnerskie, oczywiście jesteśmy za ich legalizacją. Ale to
wszystko to normalność. Nie
róbmy z tego ideologii.
Gdy PiS powie, że wszystko jest
zabronione, to będziemy bronić
wolności.
Polacy nie lubią zakazów, więc
PiS będzie tracił.
Polityka to gra strategiczna. Tak
jak szachy. Jarosław Kaczyński
gra białymi, ja gram czarnymi, na razie muszę reagować.
Pierwsze 20 ruchów nie zmieni
dynamiki, aż do pierwszego fundamentalnego błędu. Kaczyński
gra partię bardzo agresywną,
odsłania większość figur. To
oznacza, że będzie się coraz
bardziej wystawiał na kontrę.
Będzie popełniał błędy. Wtedy
będzie można spokojnie przejąć
inicjatywę.
Na jakim etapie jest
tworzenie struktur Nowoczesnej ?
Wybieramy władze regionalne, a potem zaczniemy
budowę kół. Jest stowarzyszenie Nowoczesna, które będzie
wygaszane; osoby ze stowarzyszenia mogą wejść do partii.
Musimy być przygotowani na
ewentualność wyborów samorządowych na wiosnę, więc trzeba będzie znaleźć kandydatów
na prezydentów miast i silną
ekipę do sejmików. To wybory
bardzo trudne logistycznie. Tworząc partię, chcę uniknąć błędów
innych ugrupowań – pompowania kół, przyjmowania przypadkowych ludzi.
Osoby będące wcześniej w innych partiach nie są wykluczane,
ale nie zgodzę się na przyjmowanie całych struktur Platformy,
Twojego Ruchu lub SLD, które
się do nas codziennie zgłaszają
W styczniu kończy się kadencja
pięciu członków Rady Polityki Pieniężnej i PiS może mieć
w RPP większość. Może być
pokusa prowadzenia przez Radę
polityki proinflacyjnej, bo na
krótką metę to będzie wygodne
dla rządu, zwiększy dochody budżetu. Czy to realny scenariusz ?
Nie wierze w to. Jeśli PiS rozkręci inflację, to zagrozi nam kryzys
finansowy i doprowadzi do końca
tej partii. Kaczyński nie zna się
na gospodarce. Boi się jej.
Polacy mogą się podśmiewać
z profesora Glińskiego, mogą nie
widzieć przełożenia niekonstytucyjnych zmian w Trybunale na
nasze codzienne życie. Ale zapaści finansów, wysokiej inflacji
i utraty oszczędności by im nie
wybaczyli. Jarosław Kaczyński
wie o tym bardzo dobrze.
A ja będę im codziennie patrzył
na ręce.
„Gazeta Wyborcza”
z 29 listopada br.
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SPORT
Białowiescy strażacy wygrali
turniej piłki siatkowej

W sobotę 21 listopada w Białowieży odbył się Puchar
Prezesa OSP w piłce siatkowej.
W zawodach udział wzięły trzy
drużyny: OSP Białowieża, Technikum Leśne w Białowieży oraz
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.
Grano do trzech wygranych setów.
Bezsprzecznie najlepsi okazali się
gospodarze turnieju, którzy pokonali młodych siatkarzy z technikum
leśnego 3 do 1, natomiast strażaków z Hajnówki 3 do 0. Natomiast
mecz o 2 miejsce przyniósł wiele
emocji, ostatecznie lepsi okazali
się zawodnicy miejscowej szkoły
leśnej, którzy wygrali z Hajnówką
3 do 2.
Sędziowie przyznali także nagrody indywidualne:

MVP turnieju- Piotr Sienkiewicz (KPPSP w Hajnówce)
Najlepszy atakujący- Dawid Kazberuk (TL Białowieża)
Najlepszy rozgrywający- Mateusz Gutowski (OSP Białowieża)
Najlepszy przyjmujący- Artur Kupień (OSP Białowieża)
Skład OSP Białowieża: Mirosław
Kołodziński (kapitan), Karol Wojciechowski, Mateusz Gutowski, Paweł
Androsiuk, Artur Kupień, Tomasz
Androsiuk, Adam Suchodoła.
Organizatorem wydarzenia była Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży w partnerstwie
w z kołem Platformy Obywatelskiej
RP w Białowieży oraz Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży.
Mateusz Gutowski

Przy pingpongowych stołach
VII Indywidualny Turniej
w Tenisie Stołowym im. J. Leszczyńskiego, który się odbył 11 listopada w Zespole Szkół nr 1, przyciągnął wielu zawodników ( 52 osoby)
nie tylko z powiatu hajnowskiego,
lecz również z Bielska Podlaskiego
i Białegostoku.
Zawodnicy za miejsca II-IV otrzymali pamiątkowe medale,
a zwycięzcy statuetki. Statuetką
nagrodzono również najstarszego
zawodnika – Edwarda Ponieckiego
z Hajnówki (78 lat).
Zawody rozegrano na pięciu
stołach. System rozgrywek uzależniony był od ilości zgłoszonych
uczestników.
Organizator tj. Ośrodek
Sportu i Rekreacji składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji ZS nr 1
w Hajnówce za udostępnienie sali
gimnastycznej i stołów pingpongowych oraz zawodnikom za pomoc
w sędziowaniu zawodów.
Po zakończonym turnieju
najstarsza kategoria zawodników
wraz z panią Leszczyńską, udała się
na grób Jarka, gdzie zapalono znicze
oraz zmówiono modlitwę w towarzystwie księdza Marka Jurczuka.
SZKOŁY PODSTAWOWE
– Chłopcy – kl.VI – V   (rocznik 2003
– 2004)
I miejsce – Michał Ginszt (SP
Dubiny)
  II miejsce – Karol Grygoruk (SP 2
Hajnówka)
III miejsce – Hubert Sielicki (SP 5
Hajnówka)

Dziecięce mistrzostwa pływackie
24 października 2015r.
na basenie Parku Wodnego
w Hajnówce rozstrzygnięto IV
Dziecięce Mistrzostwa w Pływaniu. Dokładnie 70 dzieci odpowiedziało na zaproszenie Ośrodka Sportu i Rekreacji do rywalizacji na 25 m stylem grzbietowym

i na 50 m stylem grzbietowym,
dowolnym oraz klasycznym.
Małych pływaków wspierali licznie przybyli kibice, rodzice, dziadkowie, którzy zmagania
swoich pociech obserwowali
z trybun.
Poziom, zważywszy na
fakt, że nie wszyscy młodzi pły-
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wacy trenują w sekcjach pływackich KS Puszcza Hajnówka, był
bardzo wysoki i wśród uczestników można było wypatrzeć
wielu kandydatów na przyszłych
mistrzów. W zawodach wśród
chłopców prym wiedli Grzegorz
Golonko, Marcin Worończuk,

Tymek Myszkiewicz, Filip Barduszko, Michał Mordań i Jakub
Moroz. Najlepsze spośród dziewcząt – Amelia Anchim, Weronika
Sadowska, Adrianna Żukowicka, Gabrysia Ackiewicz, Maja
Kozłowska i Dominika Niesteruk. Fantastycznie radzili sobie:
Tymek Myszkiewicz i Konrad

Muszkatel, którzy zdobyli medale zmagając się ze starszymi
kolegami. Dzielnie o miejsce
na podium walczyli bliźniacy
Konrad i Jakub Karbowscy. Słowa pochwały należą się także
najmłodszej zawodniczce Hani
Bedkowskiej (rocznik 2009).
Wszystkie dzieci zasłużyły na miano bohatera, wszystkie bowiem wykazały sportową
postawę i silną wolę walki, mimo
iż czasem brakowało im jeszcze
umiejętności. Serdecznie dziękujemy za udział uczestnikom,
gratulujemy szczególnie tym,
którzy po raz pierwszy wywalczyli miejsca na podium.
Wszystkich zawodników, zarówno tych, którzy
wywalczyli najwyższe lokaty
„w naszych Mistrzostwach Świata” oraz najmłodszych, którzy
spróbowali swoich sił w sportowej rywalizacji, Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak udekorował medalami.
Ośrodek Sportu i Rekreacji składa serdeczne podziękowania Dyrektorowi Parku
Wodnego za ufundowanie medali, jak również sędziom i wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację zawodów.
Małgorzata Muszkatel

SZKOŁY GIMNAZJALNE
– Dziewczęta – kl.I - III   (rocznik
2000 – 2002)
   I miejsce – Aleksandra Łojewska
(PG Dubiny)
II miejsce – Daria Górska (PG
Dubiny)
III miejsce – Aleksandra Jakubowska (PG Dubiny)
SZKOŁY GIMNAZJALNE
– Chłopcy – kl.I - III   (rocznik 2000
– 2002)
   I miejsce – Damian Ancutko (PG
Narewka)
II miejsce – Tomasz Selwesiuk (PG
Dubiny)
III miejsce – Michał Ginszt (SP
Dubiny)
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
– Dziewczęta – kl.I - III   (rocznik
1997 – 1999)
   I miejsce – Wiktoria Sośniuk (IV LO
Białystok)
II miejsce – Sylwia Turkiewicz (TL
Białowieża)
III miejsce – Rozalia Kraśko (ZDZ
Hajnówka)

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
– Chłopcy – kl.I - III   (rocznik 1997
– 1999)
   I miejsce – Damian Borysiuk (TL
Białowieża)
II miejsce – Radosław Narewski
(LO 1 Bielsk Podlaski)        
III miejsce – Damian Ancutko (PG
Nrewka)
SENIORKI – rocznik 1996 i starsze
   I miejsce – Katarzyna Mazurek
(Czeremcha)
II miejsce – Wiktoria Sośniuk (Białystok)
SENIORZY – rocznik 1996 - 1974
   I miejsce – Artur Górski (Bielsk
Podlaski)
II miejsce – Łukasz Woroszył
(Bielsk Podlaski)
III miejsce – Karol Charytonow
(Hajnówka)
Oldboje – rocznik 1973 i starsi
   I miejsce –Cezary Falkowskii
(Bielsk Podlaski)
II miejsce – Janusz Ludwiczak
(Hajnówka)    
III miejsce – Andrzej Makulski (Czeremcha)
Janusz Ludwiczak

Mistrzostwa Powiatu
Hajnowskiego w Futsalu
Futsal cieszy się coraz
większą popularnością. Popularność tej dyscypliny zapewne wynika
z warunków rozgrywek (hala lub
sala gimnastyczna) oraz udziału
mniejszej ilości zawodników w stosunku do zawodów piłkarskich na
otwartych boiskach. Jednak kto
uprawia tę dyscyplinę, doskonale
wie, że grający w przysłowiową
halówkę muszą wykazać się bardzo
dobrą wytrzymałością, zwrotnością, szybkością na krótkich odcinkach i nienaganną techniką. Poziom zawodów był znacznie wyższy
niż w zeszłym roku. Wszystkie
spotkania były bardzo wyrównane
i czasami o zwycięstwie decydował
przysłowiowy łut szczęścia. Takiego szczęścia zabrakło reprezentacji
z Narwi, która miała w swoich
szeregach najlepszego zawodnika i strzelca Turnieju (6 bramek
w dwóch meczach) - Onufrego
Kosa.
W Mistrzostwach Powiatu
Hajnowskiego, które odbyły się
dnia 23 listopada 2015 r. w PG 2
Hajnówka wzięło udział 10 reprezentacji (120 osób). Zawody zostały
przeprowadzone w trzech grupach
po 4,3 i 3 zespoły - systemem
„każdy z każdym”, po rozstawieniu

dwóch drużyn z ubiegłego roku tj.
PG 1 Hajnówka i PG Narewka. Do
finału awansowały tylko pierwsze
zespoły z grup, które rozegrały
między sobą trzy spotkania. Najlepszą drużyną okazała się - PG
Narewka.
Mecze sędziowali pracownicy OSiR: Marek Hanula i Tomasz
Dobosz.
Organizator tj. Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy składa
serdeczne podziękowania Dyrekcji
ZS nr 3 i Ośrodka Sportu i Rekreacji
za pomoc w organizacji zawodów.
KOŃCOWA KLASYFIKACJA
I miejsce – PG Narewka – awans do
półfinałów grupy południowej
II miejsce – PG 1 HAJNÓWKA
III miejsce – PG 2 Hajnówka
NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU
ONUFRY KOS (PG Narew) – 6 bramek
JAKUB BOWTRUCZUK (PG 2 Hajnówka) – 4 bramki
BARTOSZ OLSZEWSKI (PG 1 Hajnówka) – 3 bramki
Janusz Ludwiczak
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ZAPROSZENIA
Muzeum w Bielsku Podlaskim
zaprasza na uroczyste podsumowanie projektu
„Katalog ręczników ludowych
gminy Bielsk Podlaski”
19 grudnia 2016 r , godz. 16.00
* * *
Hajnowski Dom Kultury
serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie
wystawy
XXII Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej
Ziemi Hajnowskiej
- Hajnówka 2015 4 grudnia 2015 r. godz. 17:00
Galeria HDK
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