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Powrót mesjasza

Po raz 7. miała miejsce gala 
rozdania Honorowej Nagrody Bur-
mistrza Miasta Hajnówka QUERCUS. 
W tym roku uroczystość zbiegła się 
z jubileuszem 70-lecia nadania 
praw miejskich miastu Hajnówka.

Wśród gości znaleźli się m.in. 
przedstawiciele lokalnych samorzą-
dów, kierownicy referatów Urzędu 
Miasta, jednostek organizacyjnych, 
przedstawiciele kultury, przedsię-
biorcy, duchowni, a także Poseł na 
Sejm Jarosław Zieliński.

Na wstępnie przybyli uczcili 
minutą ciszy ś.p. Stanisława Żywo-
lewskiego - wyjątkowego hajnow-
skiego artysty i rzeźbiarz, laureata 
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nagrody Quercus 2016, który zmarł 
31 maja br.

Za swoją pracę i działalność 
na rzecz miasta zostali uhonoro-
wani:

„RUNO” Sp. z o.o.
Zarząd: Halina Niesteruk, Ju-

styna Sidoruk, Eugeniusz Sidoruk
Wspólnicy: Eugeniusz Sidoruk, 

Jarosław Krowiranda
Firma została założona 

w 1991 roku. Miejsce lokalizacji nie 
jest przypadkowe, nawiązuje ono do 
wysokiej jakości środowiska natu-
ralnego, z dala od wielkomiejskie-
go zgiełku, z którego też pochodzą 
surowce naturalne wykorzystywane 

w produkcji kosmetyków, produktów 
farmaceutycznych, spożywczych. 
Dowodem tego są  certyfikaty EKO 
oraz Fair Wild. W swojej działalno-
ści nawiązuje do tradycji zielarskich 
praktykowanych przez naszych 
przodków na Podlasiu. Podmiot sły-
nie z aromatycznych herbat, wśród 
których najbardziej znana jest Her-
bata Białowieska”, Aroniowa czy 
Malinowa. A także ziół i przypraw: 
tj. sól ziołowa, pieprz ziołowy „Bia-
łowieski”, czosnek niedźwiedzi.

mgr inż. Irena Dymińska 
– Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny  w Hajnówce (w jej imie-
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Ostatni weekend zdomi-
nowały wydarzenia zorgani-
zowane przez dwie partie po-
lityczne, które szesnaście lat 
temu uczyniły z Polski krainę 
dwóch zwaśnionych na śmierć 
i życie plemion. Wprawdzie Do-
nald Tusk nie wrócił do Polski 
na białym koniu, jak wielu jego 
zwolenników oczekiwało, ale 
zaczął z wielkim przytupem od 
przejęcia kierownictwa Platfor-
my Obywatelskiej. Czy zdystan-
sowanie cieszącego się wielkim 
autorytetem i popularnością  
Rafała Trzaskowskiego mają-
cego także apetyt na szefowa-
nie PO nie odbije się wkrótce 
całej formacji czkawką, poka-
że najbliższą przyszłość. Jak 
podkreśla wielu komentatorów 
Tusk jest konformistą, więc nie 
wraca aby przegrywać. Ale do 
wygrania nie wystarczy na-
wet najlepsze zdiagnozowanie 
trapiących Prawo i Sprawie-
dliwość problemów. Tak, jak 
w dotychczasowej praktyce PO, 
tak i w dobrym technicznie wy-
stąpienia Tuska zabrakło odpo-
wiedzi na podstawowe pytanie, 

„Co po PiS-ie”. Pokazanie,  co się 
w PiS-ie nie podoba, zmobili-
zuje na krótką metę elektorat 
liberalny ale także i zwolenni-
ków PiS-u. A co potem? Zapo-
wiadane narastanie emocji jak 
u Hitchcock’a?

„To co mnie najbardziej 
w Polsce dziwi, to to, że polity-
cy nie chcą odpowiadać na py-
tania dziennikarzy” powiedział 
były premier. Nie ukrywam, 
że mnie też to dziwi, ale żeby 
odpowiadać na pytania trzeba 
mieć coś samodzielnego do 
powiedzenia, a u nas politycy 
mówią - zwłaszcza z opcji rzą-
dowej – przekazem dnia.  W tej 
formie na pytania dziennikarzy 
nie sposób odpowiadać.

Powrotowi Tuska towarzy-

szyło inne ważne wydarzenie, 
Kongres Prawa i Sprawiedli-
wości. Co mi najbardziej z tego 
wydarzenia utkwiło? Nie złożo-
na przez prezesa Kaczyńskiego 
samokrytyka dotychczasowych 
działań partii, lecz uchwała 
o nepotyzmie. I nie tyle dlatego, 
że kolesiostwo w obsadzaniu 
swoich na ciepłych posadach to 
praktyka niemoralna i szkodzą-
ca państwu, ale dlatego, że jak 
powiedział prezes takie praktyki 
mogą być przyczyną przegranej. 

Jeżeli po sześciu latach 
rządów najważniejszą sprawą 
na Kongresie jest nepotyzm 
to chyba nie najlepiej się w tej 
partii dzieje. 

A tak na marginesie. Je-
stem już człowiekiem wieko-
wym, więc jak usłyszałem ten 
fragment przemówienia preze-
sa to od razu przypomniało mi 
się wydarzenie sprzed 40 lat. 
Wtedy to I sekretarz Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej za-
proponował przyjęcie uchwały 
zobowiązującej członków Biura 
Politycznego partii do wyjścia 
w teren i rozmów ze społe-
czeństwem. Oczywiście, ani 
wtedy ani teraz, takie uchwa-
ły nie mają sensu. Bo gdyby 
w kierownictwie PiS-u była 
wola walki z nepotyzmem to 
wystarczyło by jedno słowo 
prezesa. Tak było, gdy prezes 
polecił zmniejszyć zarobki po-
słów w związku ze słynnymi 
nagrodami dla członków rządu, 
które wg. ówczesnej premier 
Beaty Szydło „im się po prostu 
należały”. I co? Ano wprawdzie 
się to parlamentarzystom Zjed-
noczonej Prawicy nie podobało 
ale potulnie uchwałę przegłoso-
wali. Tak byłoby i z nepotyzmem, 
Gdyby była wola a nie tworzenie 
pozorów.

Zbigniew Podlaski  

Na drogi Podlaskiego w po-
łowie lipca powróci dziewięć linii 
autobusowych, które będzie obsłu-
giwać spółka PKS Nova – zdecy-
dowali radni wojewódzcy podczas 
poniedziałkowych (28.06) obrad 

sejmiku. Z budżetu województwa 
przeznaczona zostanie na ten cel 
kwota 700 tys. zł. Pozostała część 
kosztu ich przywrócenia będzie po-
kryta z Funduszu Rozwoju Przewo-
zów Autobusowych

Wśród wznowionych tras 
znajdą się m.in. linie:
• Bielsk Podlaski – Białystok przez 

Wyszki, Strabla, Doktorce, Juch-
nowiec Kościelny

Przywrócone zostaną kolejne linie autobusowe w regionie
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Nie ulega wątpliwości, że 
rolnictwo europejskie wymaga 
wprowadzenia zmian, nawet 
głębokich, a mam na myśli 
niezwykle intensywną pro-
dukcję roślinną, z nadmierną 
eksploatacją gleb, wysokim 
zużyciem środków ochrony 
roślin  i nawozów sztucznych. 
Stan przyrody pogarsza się 
w szybkim tempie, blisko mi-
lion gatunków zwierząt dzikich 
i owadów jest zagrożo-
nych wymarciem. Taka 
diagnoza jest w znacznej 
mierze słuszna i oparta 
na faktach. W Parla-
mencie Europejskim 
niemal każda debata 
zahacza o problemy 
ochrony środowiska, 
zaś alarmistyczne na-
woływania do walki ze 
zmianami klimatu sta-
ły się rutynową częścią 
uchwalanych rezolucji.  
 

Wcześniej w wielu 
publikacjach pisałem 
o Europejskim Zielo-
nym Ładzie, koncepcji 
przeprowadzenia radykalnej 
przebudowy całej gospodarki 
unijnej, aby jak najmniej wpły-
wała na środowisko przyrodni-
cze, odczuwające niekorzystne 
zmiany klimatyczne oraz  wy-
czerpywanie się zasobów na-
turalnych naszej planety. Unia 
Europejska przed państwami 
członkowskim postawiła cele, 
aby do 2050 r. emisja gazów 
cieplarnianych została zredu-
kowana do poziomu zerowego, 
wtedy będzie można ogłosić 
światu osiągnięcie neutral-
ności klimatyczne na Starym 
Kontynencie. Po drodze  został 
wyznaczony etap zmniejsze-
nia emisji o 55 proc. do roku 
2030. Unia realizując zielo-
ną rewolucję chce pełnić rolę 
przywódczą w świecie, zachę-
cać inne państwa do działania, 
dawać dobry przykład. Czy 
tę rolę uznają takie państwa, 
jak: Chiny, Rosja, USA, Indie czy 
Brazylia? Śmiem wątpić.

Skupmy naszą uwagę 
na rolnictwie, które jest mi 
najbliższe, pracuję przecież  
w Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi PE, zabieram głos na se-
sjach plenarnych, przeważnie  
w tych tematach. Powinniśmy 
wiedzieć, że transformacja go-
spodarki europejskiej w stronę 
neutralności klimatycznej sta-
wia przed rolnictwem poważne, 
nierzadko trudne do wykona-

nia zadania. Sami rolnicy nie 
kryją obaw, są nastawieni 
sceptycznie. W ramach Zielo-
nego Ładu Komisja Europejska 
20 maja 2020 r. przyjęła dwie 
strategie: ”Od pola do stołu” 
oraz dotyczącą bioróżnorod-
ności. Na podstawie bardzo 
ogólnej orientacji, czym są te 
strategie, na pierwszy plan 
wybija się obowiązkowe, dra-
styczne ograniczenie stoso-
wania środków ochrony roślin 
oraz antybiotyków w chowie 
zwierząt o 50 proc. do 2030 r.,  
nawożenie musi być zmniej-
szone o 20 proc.,  i co niemniej 
ważne: 25 proc. pól należy 
przeznaczyć na uprawy eko-
logiczne. 

Niedawno, 8 czerwca, 
podczas obrad PE w Stras-
burgu odbyła się debata nt. 

„Unijnej strategii na rzecz bio-
różnorodności 2030 – Przy-
wracanie przyrody do nasze-
go życia”. Jej celem – mówiąc 

w dużym skrócie – jest od-
tworzenie różnorodności bio-
logicznej do 2030 r. dla dobra 
ludzi, klimatu oraz odbudowa, 
wzmocnienie i ochrona eko-
systemów. Zakłada się, że 
30 proc. obszarów lądowych 
i morskich na terenie Unii musi 
zostać objętych ochroną, przy 
czym jedną trzecią należy ob-
jąć jeszcze ściślejszą ochro-
ną. Planuje się zasadzenie 

przynajmniej 3 mld drzew do 
2030 r. W miastach zostanie 
wdrożony program zwiększe-
nia terenów zielonych, gdzie 
będzie zabronione używanie 
pestycydów. Rolnicy otrzyma-
ją zadanie, aby na ok. 10 proc 
powierzchni gruntów wpro-
wadzić elementy krajobrazu  
o wysokiej różnorodności: kępy 
drzew śródpolnych, żywopłoty, 
miedze, murki tarasowe, sta-
wy, a nawet ugory. Powinny 
zostać podjęte natychmiasto-
we działania zapobiegające  
wymieraniu pszczół i wielu 
innych owadów zapylających. 
Glifosat, częsty składnik her-
bicydów, ma być wycofany 
z użycia i obrotu handlowego 
po 31 grudnia 2022 r. 

Rezolucja dotycząca stra-
tegii na rzecz różnorodności 
biologicznej, jak można było 
przewidzieć, została przyjęta 
większością głosów. W Parla-
mencie Europejskim ekologicz-

Notatki europejskie Przeciwko strategii  na rzecz bioróżnorodności
ne ideologie mają wielu wpły-
wowych wyznawców. Głoso-
wałem przeciwko rezolucji, bo 
uważam, że strategia, pomimo 
zasadnych niektórych zapisów, 
gdy dojdzie do jej wdrażania 
przyniesie więcej szkód niż 
pożytków dla rolnictwa, bez-
pieczeństwa żywnościowego, 
a także dla całej gospodarki, 
szczególnie w Polsce. Tylko nie-
poprawni optymiści, bujający  

w obłokach, mogą za-
kładać tak wygórowane, 
ambitne cele. Wśród eks-
pertów są i takie opinie, 
że Europejski Zielony 
Ład to w dużej mierze 
utopia. Mało kto wie, iż 
poprzednia unijna strate-
gia do 2020 r. odnośnie 
do bioróżnorodności nie 
została zrealizowana. 

W rezolucji zapisa-
no bardzo restrykcyjne 
wymagania dotyczące 
ograniczenia stosowania 
środków ochrony roślin – 
aż o 50 proc. do 2030 r. 
Nie zadbano przy tym 
o jasne sprecyzowanie, 

w jaki sposób będzie liczone 
dochodzenie do tego celu: czy 
w skali poszczególnych krajów, 
czy też ogólnie dla Unii.  Wie-
my, że najwięcej pestycydów 
zużywają farmerzy z Holandii, 
Hiszpanii, Francji.  Nasi rolni-
cy nie powinni mieć kłopotów 
z redukcją środków ochrony 
roślin, bo stosują ich po prostu 
znacznie mniej. Jakie wskaź-
niki ustalą brukselscy urzęd-
nicy trudno dziś przewidzieć. 
Czy rozsądne i sprawiedliwe?  
W moim przekonaniu drastycz-
ne ograniczanie pestycydów 
odbije się fatalnie na jakości 
produktów i wydajności z hek-
tara, a poza tym podupadnie 

konkurencyjność rolnictwa 
unijnego, poważnego dotąd 
gracza na światowych rynkach. 

Trudny jest do przyjęcia 
postulat, ażeby 25 proc. go-
spodarstw rolnych do 2030 r. 
miało stać się gospodarstwa-
mi ekologicznymi. Wielokrotnie 
mówiłem w PE  o dyskrymina-
cji rolników polskich i narusza-
niu prawa unijnego z powodu 
krzywdzących, niższych dopłat 
bezpośrednich. Jestem pe-
wien, że  bogatszym krajom, 
z wyższymi dopłatami, będzie 
łatwiej osiągać ten cel. W Pol-
sce zaledwie 3,5 proc. gospo-
darstw zajmuje się produkcją 
ekologiczną. Dodam jeszcze, 
że z tym zakazem stosowania 
glifosatu to w dużym  stop-
niu przesada. Nie ma bowiem 
badań wykazujących jego 
szkodliwość, ponadto braku-
je odpowiednich zamiennych 
substancji. 

Arbitralny cel ograni-
czenia stosowania nawozów 
sztucznych o 20 proc. urąga 
– moim zdaniem - racjonalne-
mu podejściu, brakuje analizy 
kosztów i efektów, a raczej 
przewidywania szkód dla pro-
dukcji rolnej. Katastrofalne 
szkody poniesie również polski 
przemysł nawozowy mający 
pozycję lidera w UE. Większość 
parlamentarna przegłosowała 
też wezwanie do Komisji Euro-
pejskiej  o wycofanie wszelkich 
subsydiów na paliwa kopalne 
do 2025 r. Takie bardzo ryzy-
kowne ograniczenie uniemożli-
wi sprawiedliwą transformację, 
może spowodować ogromne 
kłopoty gospodarcze i społecz-
ne oraz zachwiać bezpieczeń-
stwem energetycznym Polski.

Krzysztof Jurgiel 
www.jurgiel.pl 

Warto przeczytać

Witold Szabłowski
Sprawiedliwi zdrajcy. 

Sąsiedzi z Wołynia.

Rzeź wołyńska to nie tyl-
ko liczby ofiar i polityczne spory, 
ale przede wszystkim porusza-
jące historie ludzi. Witold Sza-
błowski rusza na Ukrainę, by 
odnaleźć ostatnich żyjących 

świadków tamtych wydarzeń. 
Jako pierwszy szuka odpowiedzi 
na pytanie: kim byli Ukraińcy, któ-
rzy pomogli wówczas Polakom? 
Wrogość między ludźmi tliła się 
jeszcze przed wojną. Ale gdy la-
tem 1943 roku ukraińscy nacjo-
naliści zaczęli zabijać dziesiątki 
tysięcy Polaków, ich ukraińscy 
sąsiedzi musieli wybierać. Jedni 
pomagali mordować, a czasem 

nawet zabijali swoje polskie żony 
i dzieci. Ale inni ryzykowali życie, 
chowając Polaków na strychach, 
w schowkach i stodołach. Co spo-
tkało panią Hermaszewską, gdy 
z półtorarocznym Mirkiem w ra-
mionach uciekała przed bande-
rowcami? Jakim cudem dziesięć 
tysięcy Polaków przetrwało w po-
spiesznie zbudowanej warowni, 
z której nie było żadnej ucieczki? 

Czy żeby ratować innych, trzeba 
zdradzić swoich? Co polska pa-
mięć o ukraińskich sprawiedli-
wych mówi o naszej tożsamości? 
Dlaczego w trudnych czasach naj-
większym bohaterstwem bywa za-
chowanie się po ludzku? Sprawie-
dliwi zdrajcy to próba odpowiedzi 
na te ciągle aktualne pytania.

Witold Szabłowski – dzien-
nikarz „Dużego Formatu”, autor 

bestsellerów Zabójca z miasta 
moreli. Reportaże z Turcji, Tań-
czące niedźwiedzie, współautor 
książki Nasz mały PRL. Laure-
at prestiżowych nagród, m.in.: 
Nagrody Dziennikarskiej Parla-
mentu Europejskiego, Nagrody 
im. Anny Lindh i nagrody PAP 
im. Ryszarda Kapuścińskiego; 
nominowany do Nagrody Lite-
rackiej NIKE
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niu nagrodę odebrała Nina Trędow-
ska)

Wieloletnia kierownik Pań-
stwowej Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologocznej w Hajnówce. 
W swojej pracy za najważniejsze 
uznaje dbałość o zdrowie publicz-
ne oraz bezpieczeństwo sanitarne. 
Służą temu liczne kontrole sani-
tarne (wody, żywności, budynków 
użyteczności publicznej), kampanie 
promujące zdrowie publiczne, ini-
cjatywy edukacyjne. Dużym spraw-
dzianem dla działalności stacji jest 
okres epidemii koronawirusa, która 
pełni kluczową rolę w procesie jej 
zapobiegania i eliminacji – wykry-
wanie ognisk zakażenia i kontrola 
nad nimi, nakładanie kwarantanny, 
koordynacja oraz nadzór nad wyko-
nywaniem szczepień.

dr n. med. Anna Nowicka-
-Ciełuszecka

Specjalista chorób zakaźnych 
- Koordynator Oddziału Obserwa-
cyjno-Zakaźnego w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Hajnówce. W swojej pracy 
za priorytet uznaje zdrowie i bez-
pieczeństwo mieszkańców powiatu, 
skupiając się na diagnozie, diagno-
styce chorób zakaźnych. Wśród pa-
cjentów cieszy się dużym uznaniem

„...to WSPANIAŁY lekarz i czło-
wiek ....Fachowość , kompetencja 
i przede wszystkim normalne , 
ludzkie podejście do pacjenta - to 
cechuje Doktor Nowicką...”

„ Fantastyczny lekarz, z powo-

łaniem,aby więcej takich ludzi na 
tym świecie jak Pani doktor! Nie-
zwykle empatyczny człowiek. Dzię-
kuję Jej z całego serca!”

„...Pani Doktor jest osobą 
taktowną i miłą. Szczerze oddaną 
pacjentom. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w leczeniu borelio-
zy. Polecam Ją wszystkim pacjen-
tom,którzy mają problemy w dzie-
dzinie chorób zakaźnych...”.

ks. prał. Zbigniew Jan Nie-
myjski  - proboszcz i dziekan 
hajnowski

Urodził się 24 czerwca 1964 
roku w Ciechanowcu. Ukończył Wyż-
sze Seminarium Duchowne w Drohi-
czynie. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w czerwcu 1989 roku. Był wika-
riuszem w parafiach: Strabla, Rudka, 
Wyszki, Dziadkowice oraz św. Cyryla 
i Metodego w Hajnówce. Od 2003 
roku proboszcz parafii w Narwi oraz 
dziekan dekanatu hajnowskiego. Od 
2019 roku proboszcz parafii Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Haj-
nówce. Jest kapelanem  powiato-
wym drużyn Związku Harcerstwa 
Polskiego w Hajnówce. Za działal-
ność w tym zakresie został odzna-
czony srebrną Chorągwianą Odzna-
ką Instruktorską Za zasługi dla ZHP 
na Białostocczyźnie. W roku 2008 
Ojciec Święty Benedykt XVI miano-
wał go kapelanem Jego Świątobli-
wości. W czasie swojej dotychcza-
sowej posługi kapłańskiej otrzymał 
także: złoty medal Za zasługi dla 
pożarnictwa, medal Zasłużony dla 
Powiatu Hajnowskiego, Krzyż Papie-

ski Diecezji Drohiczyńskiej, brązową 
odznakę honorową Podlaski Krzyż 
Floriański.

Ryszard Pater
Urodził się w Hajnówce. Ukoń-

czył Liceum Ogólnokształcące nr 9 
(liceum polskie) i studia w Wyższej 
Szkole Inżynierskiej w Białymstoku. 
Od 1999 r. Pracował w Komendzie 
Powiatowej Policji w Hajnówce na 
stanowisku technika bhp. Od lat naj-
młodszych sport był jego najwięk-
szą pasją. Uprawiał lekkoatletykę, 
grał w siatkówkę. W 1971 r zdobył 
tytuł mistrza Polski w rzucie dys-
kiem. Prowadził program sportowy 
w radiowęźle studenckim. Pracując 
zawodowo kontynuował swoje za-
interesowania, publikował artykuły 
o tematyce sportowej w czasopi-
smach lokalnych. Odnosił sukcesy 
uczestnicząc w wielu teleturnie-
jach min.: Mistrzostw Polski Kibi-
ców (1967), „Start” (1996) i „Gry 
Olimpijskie” (2000), którego został 
zwycięzcą - nagrodą był wyjazd 
na igrzyska olimpijskie do Sydney. 
Pracował społecznie w kapitule  wy-
bierającej najlepszych na białostoc-
czyźnie sportowców XX w. Koordy-
nował prace nad plebiscytem na 
najlepszego sportowca powiatu 
hajnowskiego („Wieści Podlaskie”). 
Został członkiem Podlaskiej Rady 
Olimpijskiej PKOL. Autor licznych 
publikacji o mieście Hajnówka. Są 
to m.in. „Encyklopedia Hajnówki”(-
jeden z najbogatszych zasobów 
wiedzy o historii miasta Hajnówka 
od jego początków po czasy współ-

czesne, wydana z okazji 60-lecia 
nadania Hajnówce praw miejskich), 

„Hajnowskie ulice”, „Historia sportu 
w Hajnówce”. Za swoją działalność 
Pan Ryszard został uhonorowany 
m.in.: Srebrną Odznaką Podlaskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
(2007), Nagrodą Podlaskiej Rady 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
(2010). Mimo upływu lat zamiło-
wanie do sportu i historii nie gasną. 
Jego najnowsza publikacja „Dawna 
Hajnówka” (2021) przedstawia hi-
storyczny rys rozwoju miasta na 
przestrzeni dziesięcioleci - to pa-
miątka z okazji jubileuszu 70-lecia 
nadania praw miejskich.

Serdeczne podziękowania 
składamy Marioli German- Pietru-
czuk za profesjonalne poprowadze-
nie gali; Krzysztofowi Romaniukowi 
za oprawę muzyczną orkiestry pod-
czas wręczania nagród; TV Podlasie 
za obsługę medialną.

W ramach uroczystości miało 
także miejsce podkreślenie obcho-
dów jubileuszu 70-lecia nadania 
praw miejskich miastu. W pierw-
szej części zostało zaprezentowane 
logo jubileuszu, jakiemu przyświe-
ca hasło: pamiętamy o przeszłości, 
patrzymy w przyszłości. Grafika 
opowiada historie naszego miasta, 
łączy w sobie dwa oblicza Hajnówki: 
danej - kojarzącej się z przemysłem 
drzewnym i współczesnej - rozwi-
jającej się w atmosferze synergii 
z Puszczą Białowieską i doceniają-
cej bogactwo kulturowe regionu. Au-
torką logo jest hajnowianka - Agata 

Łuksza. Jako ciekawostkę została 
zaprezentowana archiwalna rycina 

- pismo Wojewody Białostockiego do 
Ministerstwa Administracji Publicz-
nej z 1948 r.

Niespodzianką było wyświe-
tlenie montażu audiowizualnego, 
przybliżającego rozwój miasta na 
przestrzeni dziesięcioleci (od lat 
50.), przygotowany przez Agatę 
Łukszę.

Dużo uśmiechu na twarzach 
gości gościło podczas prezentacji 
filmu promocyjnego miasta widzia-
nego oczami dziecka. Powstał on 
w ramach jednej z licznych inicja-
tyw towarzyszących jubileuszowi, 
międzyprzedszkolnego konkursu pt. 

„Kuźnia reklamy - dlaczego kocham 
swoje miasto Hajnówkę?” zreali-
zowanego przez Przedszkole nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Żubra Pompika w Hajnówce. Auto-
rem jest 4-letni Tymon Weremczuk.

Niezwykle wzruszającym mo-
mentem była premiera teledysku 

„Hajnówka - moje miasto”, autorstwa 
Marka Zrajkowskiego. Piosenkę ty-
tułowa wykonało Studio Piosenki 
Estradowej Hajnowskiego Domu 
Kultury. Na zakończenie wokalist-
ki w krótkim koncercie zaśpiewały 
piosenki z najnowszej, autorskiej 
płyty „Hajnówka - moje miasto” 
promującej miasto Hajnówka. Słowa 
i muzyka - Marta Gredel-Iwaniuk; 
aranżacje muzyczne - Przemysław 
Zalewski; realizacje nagrań na płycie 

- Paweł Waśkowski; projekt okładki - 
Agata Łuksza.           Emilia Korolczuk
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W 1935 roku w uroczysku 
Dziedzinka położonym w granicach 
rezerwatu Białowieskiego Parku 
Narodowego została wybudowana 
drewniana leśniczówka oraz sto-
doła ze spichlerzem. Leśniczówkę 
cechuję oryginalna, proporcjonalna 
i prosta bryła. Jej wyrazistym ak-
centem jest wydatny dach naczół-
kowy. Oba obiekty przetrwały 
w niezmienionej formie do dzisiaj, 
stanowią więc źródło badań nad 

Białowieża
Osada Dziedzinka  

wpisana do rejestru zabytków

drewniana architekturą  związana 
z terenami puszczańskimi.

W 1971 r. w leśniczówce za-
mieszkał Lech Wilczek, fotograf 
dzikiej przyrody. Kilka lat później 
do drugiej części leśniczówki wpro-
wadziła się prof. Simona Kossak – 
biolog, miłośniczka lasów i dzikiej 
przyrody, popularyzatorka nauki. 
W samym centrum  Puszczy Biało-
wieskiej stworzyli wspólnie miejsce 
przyjazne przyrodzie.               (aa)

Oszczędzanie na szkolnic-
twie i nauce jest stałą tendencją 
w Polsce począwszy od 1989 roku. 
Wydatki na edukację liczone jako 
procent PKB spadły z poziomu 5,4 
proc. w 2009 roku do poziomu 4,9 
proc. w 2018 roku.

Spadek nakładów w tym ob-

szarze przebiegał podobnie w in-
nych krajach, Średni poziom wydat-
ków w krajach członkowskich Unii 
Europejskiej spadł w tym samym 
okresie z 5,2 proc. do 4,6 poc..

(źródło - Monitor edukacji 
i wykształcenia Komisji 

Europejskiej 2019 – Polska)

Maleją nakłady na naukę

Okres wiosenny i wczesne lato, 
to idealny moment, żeby wzmocnić 
odporność organizmu. Od wykładu 
teoretycznego „Dieta na odporność,” 
rozpoczął się cykl spotkań z psycho-
dietetykiem – z zaprzyjaźnioną już 
z Polskim Związkiem Niewidomych– 
panią Anią Kuczkin. Warsztaty zor-
ganizowane przez Koło Terenowe 
Polskiego Związku Niewidomych 
w Hajnówce odbyły się w „Hajnów-
ce Centralnej - Przesiadkowej Sta-
cji Kultury”. W trakcie pierwszego 
spotkania, 27 maja, członkowie haj-
nowskiego stowarzyszenia, dowie-
dzieli się, że dobrze zbilansowana 
dieta, bogata w takie składniki jak  
selen, cynk, magnez, nienasycone 
kwasy tłuszczowe omega-3, wita-
minę D oraz witaminy z grupy B 
na pewno pomogą dłużej cieszyć 
się zdrowiem. Pani Ania, podkreśli-
ła, że nasz umysł do prawidłowe-
go funkcjonowania potrzebuje nie 
tylko wartościowych składników 
odżywczych, lecz bardzo ważne 
jest także nawadnianie organizmu, 
regularność posiłków, sen, relaks 
i aktywność fizyczna. Dodatkowo, 
wszystkim uczestnikom została 
przeprowadzona analiza składu 
ciała wraz z jego  interpretacją.

Podczas kolejnego spotkania, 
tym razem już praktycznych warsz-
tatów, które odbyły się 8 czerwca, 
członkowie hajnowskiego Koła 
niewidomych przygotowywali die-
tetyczne, 3-składnikowe ciastecz-

ka. Łatwy w przygotowaniu, kruchy 
i pyszny deser orzechowy przypadł 
wszystkim do gustu.

W trakcie zaś ostatnich 
warsztatów, które odbyły się 1 lip-
ca uczestnicy ostro zabrali się do 
pracy i przygotowali pyszne i peł-
nowartościowe dwa dania z kaszą 
w roli głównej: kaszotto z warzy-
wami oraz na słodko. Okazało się, 
że tak bardzo niedoceniana przez 

Warsztaty z psychodietetykiem  
dla członków hajnowskiego Koła niewidomych

wielu kasza może być przyrządzana 
na wiele sposobów i może być tak 
smaczna.

Zajęcia były świetną okazją 
nie tylko do wspólnego spędzenia 
czasu, jak również wymiany kulinar-
nych doświadczeń. Odbyły się one 
w ramach projektu „Jak zdrowo na 
sportowo” współfinansowanego 
przez Urząd Miasta Hajnówka

Alicja Plis

Pod takim hasłem Centrum 
Zamenhofa w Białymstoku proponu-
je odbycie sentymentalnej podróży 
w przeszłość.

Dziś już mało kto pamięta, 
co to była baca, cymbergaja czy 
klipa, a najlepszym miejscem do 
spędzania czasu wolnego był nie 
fotel przed komputerem lecz po-

dwórko, ogród i ulica, że najlepszą 
zabawę można było „rozkręcić” za 
pomocą patyka, kredy, piłki, kilku 
kolegów lub koleżanek i … odrobiny 
wyobraźni.

Dla starszych będzie więc 
to powrót do czasów dzieciństwa, 
a młodsi będą mieli okazję zobaczyć 

Opowiedz mi, dziadku, pokaż mi, babciu
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Wieści Podlaskie4 

Konkurs już po raz 17. orga-
nizuje Muzeum i Ośrodek Kultury 
Białoruskiej w Hajnówce. Tematem 
konkursu jest PODLASIE, z jego ar-
chitekturą, przyrodą, ludźmi, całą 
mozaiką kulturową. Organizator nie 
narzuca podziałów tematycznych, 
stwarza pole do dowolnej interpre-
tacji fotografującego, zależnej od 
jego wrażliwości i spostrzegawczo-
ści. Konkurs ma charakter otwarty 
mogą wziąć w nim udział wszyscy- 
zarówno z Województwa Podlaskie-
go jak i z Polski, profesjonaliści, jak 
i amatorzy.

Fotografie ocenia jury powoła-
ne spośród fotografików, lub artystów 
Województwa Podlaskiego. W po-
przednich edycjach w jury zasiadali 
m.in. śp. Wiktor Wołkow, Jan i Bożena 
Walencik, Tomasz Kłosowski, śp. Ma-
rek Dolecki, Robert Nofikow, Tadeusz 
Żaczek, Paweł Grześ, Jarosław Chyra, 
Michał Kość i inni.

Prace na konkurs należy 

Ogólnopolski konkurs fotograficzny  
„PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa”

zgłaszać do 15 października 2021. 
Ogłoszenie wyników, wręczenie na-
gród oraz wystawa pokonkursowa 
planowana jest na XII 2021 r. Wy-
stawa prezentowana będzie w Mu-
zeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce przez około rok, ponie-
waż stanowi doskonałe dopełnienie 
wystaw etnograficznych. Później zaś 

„wędruje” po Podlasiu, m.in. prezen-
towana jest  w Białymstoku, Bielsku 
Podlaskim, Narewce, Kleszczelach, 
Białowieży. Wystawa prezentowana 
była również w Brześciu oraz w Grod-
nie na Białorusi.

Celem konkursu jest:
 a) zgromadzenie i populary-

zacja najciekawszych fotografii pro-
mujących Podlasie, piękno przyrody 
i krajobrazu, zabytki, ciekawe miej-
sca, oraz tradycję i kulturę,

 b) wszechstronna prezentacja 
Podlasia w formie artystycznej do-
kumentacji, jej gromadzenie i archi-
wizowanie,

 c) pobudzenie do aktywności 
twórczej młodzieży, jak i starszych

 d) promocja Podlasia
Każdy uczestnik może zgłosić 

do konkursu maksymalnie 3 fotogra-
fie. Prace konkursowe należy wysłać 
w wersji elektronicznej na adres kon-
takt@muzeumbialoruskie.pl. Należy 
również wypełnić formularz zgłosze-
niowy, podpisać i wysłać w formie 
skanu wraz ze zdjęciami. Formularz 
dostępny będzie wraz z regulaminem 
w siedzibie organizatora lub na stro-
nie internetowej: www.muzeumbia-
loruskie.hajnowka.pl, www.hajnowka.
pl. Organizator dopuszcza zgłosze-
nie w formie odbitek fotograficznych 
(format A3 lub zbliżony, wraz ze 
zdjęciami w formie elektronicznej 
(jpg, tif) na CD/DVD lub).

 Konkurs odbywa się pod pa-
tronatem honorowym Marszałka 
Województwa Podlaskiego oraz Bur-
mistrza Miasta Hajnówka.

Agnieszka Tichoniuk 

Spektakl „Hajnówka moje 
miasto” w wykonaniu wychowa-
nek Studia Piosenki HDK odbył się 
w Hajnowskim Domu Kultury 17 
czerwca 2021 r. Piosenki z autor-
skiej płyty HAJNÓWKA MOJE MIA-
STO zabrzmiały w oprawie słownej 
oraz instrumentalnej zawodowego 
zespołu pod kierunkiem Przemysła-
wa Zalewskiego.

Spektakl „Hajnówka moje mia-
sto” to niezwykła muzyczno – te-
atralna opowieść oparta na historii, 

Spektakl muzyczny „Hajnówka moje miasto”

walorach oraz tradycjach miasta 
Hajnówka. Skierowany był zarówno 
do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. 
Zawarte w spektaklu oraz piosen-
kach treści przedstawiały naszą 
małą ojczyznę widzianą przez autor-
kę na przestrzeni lat jej życia. Wy-
darzenie te to połączenie muzyki, 
słowa, tańca i teatru, którego ce-
lem było promowanie wyjątkowo-
ści i charakterystycznych zasobów 
naszego miasta oraz wzmocnienie 
w mieszkańcach poczucia przyna-

leżności do lokalnej wspólnoty. Wy-
darzenie było jednocześnie  premie-
rą płyty „Hajnówka moje miasto”, 
która powstała z okazji Jubileuszu 
70- lecia praw miejskich Hajnówki.

Gratulujemy wszystkim wy-
konawcom spektaklu wspaniałego 
wystąpienia, a szczerej i nieza-
wodnej publiczności dziękujemy 
za obecność, owacje i ciepłe słowa. 
Wydarzenie współfinansowane ze 
środków Województwa Podlaskiego. 

Tekst I foto: Sylwia Kudlewska 

Przywrócone zostaną kolejne linie 
autobusowe w regionie

• Ciechanowiec – Białystok przez 
Szepietowo, Wysokie Mazowiec-
kie, Waniewo

• Siemiatycze – Białystok przez 
Drohiczyn, Grodzisk, Brańsk, Łapy

• Ciechanowiec – Łomża przez 
Wysokie Mazowieckie, Zambrów

Koszt ich uruchomienia to 1,8 
mln zł, z czego 1,1 mln zł zosta-
nie pokryte z rządowego Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych, 
a 700 tys. zł z budżetu wojewódz-
twa. Usługi będzie świadczyć PKS 

Nova, spółka prawa handlowego, 
której 100 proc. należy do podla-
skiego samorządu.

W tym roku Województwo 
Podlaskie pozyskało w ramach 
Funduszu Rozwoju Przewozów Au-
tobusowych już 11 mln zł. Pozwo-
liło to na przywrócenie połączeń na 
35 trasach. Pieniądze na dziewięć 
kolejnych linii pozyskano z naboru 
dodatkowego w ramach rządowego 
programu przywracania połączeń 
lokalnych.

źródło: UMWP
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Dzięki unijnemu dofinansowa-
niu z ośmiu gmin z naszego regionu 
zostanie odebrany, przetranspor-
towany i unieszkodliwiony azbest. 
Umowy dotyczące realizacji tego 
przedsięwzięcia podpisane zostały 
28 czerwca.

Azbest z dachów domów, bu-
dynków gospodarczych i innych 
zabudowań usuną mieszkańcy 
gmin: Dziadkowice, Grodzisk, Mi-
lejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik , 
Drohiczyn, Perlejewo oraz miasto 
Siemiatycze.

Wartość tych inwestycji to 
blisko 800 tys. zł, a dofinansowa-
nie unijne przyznane przez Zarząd 
Województwa pokryje blisko 670 
tys. zł. Na zlecenie gmin wyspe-
cjalizowane firmy, posiadające 
uprawnienia do wykonania takich 
prac, odbiorą azbest z posesji, po 
czym wywiozą go i unieszkodliwią.

Gminy te otrzymały dofinan-
sowanie w ramach konkursu ogło-
szonego przez Stowarzyszenie 

„Lokalna Grupa Działania – Tygiel 
Doliny Bugu”.                        (BL-M)

Osiem gmin usunie azbest z dachów

Dnia 20.06.2021 r. przy Haj-
nowskim Domu Kultury, odbyło się 
uroczyste otwarcie wystawy ,,XIII 
Przeglądu Haft i Koronka Powiatu 
Hajnowskiego 2021” 

Gości powitała dyrektor HDK 

Barbara Sadowska, a także wicebu-
rmistrz Ireneusz Kiendyś. W tego-
rocznym Przeglądzie wzięło udział 
31 rękodzielników z powiatu haj-
nowskiego, którzy pokazali ponad 
150 swoich najnowszych i najlep-

szych prac wykonanych w tech-
nikach haftu i koronki. Uczestnicy 
Przeglądu w podziękowaniu za 
prezentację swoich pięknych prac 
na wystawie, otrzymali pamiątko-
we dyplomy i upominki. Po części 
oficjalnej wernisażu goście przenie-
śli się do sali wystawowej, gdzie 
mogli obejrzeć eksponowane prace. 
W części artystycznej zatańczyła 
młodzież z zespołów tańca nowo-
czesnego ,,Iluzja” i ,,Abrakadabra”, 
działających przy Hajnowskim 
Domu Kultury.

Sponsorzy: Starostwo Powia-
towe w Hajnówce, Garniec Podla-
ski, BIURO UBEZPIECZEŃ Halina 
Borowik.

Tekst I foto: Sylwia Kudlewska

Wernisaż wystawy  
,,XIII Przeglądu Haft i Koronka Powiatu Hajnowskiego 2021” 

21 czerwca br. wicemarsza-
łek województwa podlaskiego Ma-
rek Olbryś spotkał się z finalistami 
etapu okręgowego XXXVI Olimpiady 
Wiedzy Ekologicznej.  W spotkaniu 
udział wzięli: Damian Iwaniuk, Mi-
chał Borkowski, Anna Godzińska, Ka-
rol Aleksander Cwalina, Aleksandra 
Maliszewska, Martyna Wikiel, Michał 
Iwaniuk oraz opiekunowie meryto-
ryczni laureatów. Olimpiada – jak 
większość olimpiad przedmiotowych 
ma swój rodowód w PRL. Została 
pomyślana jako olimpiada interdy-
scyplinarna łącząca wiedzę z biologii, 
geografii, chemii i fizyki. Nie tylko 
popularyzuje wiedzę prośrodowi-
skową lecz także kształtuje  właści-
we postawy młodych ludzi wobec 
przyrody.

Uczestnictwo w olimpiadzie to 
nie tylko nauka w szkole. Wymaga 
dużo samodzielnego nakładu pracy, 

ale przede wszystkim pasji – mówił 
wicemarszałek wręczając nagrody: 
plecaki, namioty i torby z akcesoria-
mi przydatnymi w nauce. To zachęta 
i jednocześnie możliwość studiowa-
nia na uczelniach zgodnie z własny-
mi zainteresowaniami – zaznaczył.

W trakcie spotkania finaliści 
prezentowali swoje prace. Damian 
Iwaniuk z II LO w Hajnówce, zwy-
cięzca etapu okręgowego, w swojej 
pracy skupił się głównie na zanie-
czyszczeniu środowiska spowodo-
wanym spalaniem węgla kamien-
nego.

- Jest to duży problem w Haj-
nówce, a odczuwalne jest to zwłasz-
cza zimą – mówił.

W etapie okręgowym OWE 
współorganizowanym przez Urząd 
Marszałkowski, który odbył się pod 
koniec maja rywalizowało 26 osób.

(źródło UMWP)

 Damian Iwaniuk zwycięzca etapu okręgowego i finalista ogólnopolskiego

Finał Olimpiady Ekologicznej

Opowiedz mi, dziadku, pokaż mi, babciu

jak bawili się ich babcie i dziadkowie, 
jak spędzali czas wolny i świąteczny.

Warto więc odwiedzić Centrum 
im. Ludwika Zamenhofa w Białym-
stoku. Wystawa jest czynna - do  

1 sierpnia br. – od wtorku do nie-
dzieli w godz. 10:00 – 17:00. Wstęp  
5 zł od osoby. W niedziele bezpłatnie. 
Można też nabyć (w cenie 40 zł) wy-
dawnictwo towarzyszące wystawie.

(CLZ)

Cd. ze str. 3
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GMINA WYSZKI

• Tamara i Miron Antoniuk - Malesze
• Grażyna i Stanisław Budzisz – Kamienny Dwór
• Janina i Józef Falkowscy - Filipy
• Władysława i Stanisław Falkowscy – Warpechy Nowe
• Bernadeta i Marian Idźkowscy - Filipy

ZŁOTE GODY
W 2020 roku 14 par z tere-

nu Gminy Wyszki obchodziło 50 
– lecie pożycia małżeńskiego.  
Ze względu na zaistniałą sytuację 
epidemiologiczną uroczystość od-
była się 29 czerwca bieżącego roku.                                                                          

W tym dniu Wójt Gminy Wy-
szki Mariusz Korzeniewski odzna-
czył Jubilatów medalami   przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Złożył najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia, miłości, 

opieki najbliższych  oraz jeszcze 
wielu lat wspólnego życia.

Przybyłym parom wręczo-
no pamiątkowe dyplomy i kwiaty. 
W uroczystości uczestniczyli   Sekre-
tarz Gminy  Tadeusz Wielanowski, 

Skarbnik Gminy Teresa Falkowska,  
z-ca Kierownika USC  Andrzej Nie-
wiński, Dyrektor GCBK Marek Ja-
rosz, który uświetnił uroczystość 
oprawą muzyczną.

Lampką szampana wzniesio-

no toast za pomyślność Jubilatów. 
Były gratulacje, życzenia oraz pa-
miątkowe zdjęcia. Spotkanie odbyło 
się w serdecznej atmosferze przy 
wspólnym poczęstunku, było okazją 
do wspomnień minionych lat.

• Teresa i Edward Kozłowscy - Kowale
• Elżbieta i Andrzej Kruszewscy - Pulsze
• Wincenty i Zofia Kuźmiccy - Mulawicze
• Krystyna i Witold Lebioda - Wyszki
• Teresa i Józef Leszczyńscy - Wyszki

• Bronisława i Czesław Łuczaj – Warpechy Stare
• Wanda i Romuald Niewińscy - Zakrzewo
• Remigiusz i Maria Nudrzewscy - Strabla
• Czesława i Stanisław Tworkowscy - Zakrzewo

Tekst i zdjęcie USC Wyszki.

Złote Gody świętowali:

Zarząd województwa podla-
skiego wspomógł pozarządowe or-
ganizacje prozdrowotne kwotą 230 
tys. zł. Dofinansowanie otrzymało 
jedenaście projektów  skierowa-
nych do dzieci, młodzieży, senio-
rów, a także osób dotkniętych cho-
robami przewlekłymi. Dzięki tym 
pieniądzom zostaną zrealizowane 
m.in. audycje tematyczne, warsz-
taty, konsultacje czy kolonie tera-
peutyczne. W poniedziałek (21.06) 
umowy na dotacje z przedstawi-
cielami organizacji pozarządowych 
podpisali marszałek Artur Kosicki 
i członek zarządu Marek Malinowski.

Topczewo

Jak mieć końskie zdrowie
Dofinansowanie w wysokości 

35 tys. zł, otrzymało m.in. Stowa-
rzyszenie Zrównoważonego Rozwo-
ju Podlasia, które zorganizuje dla 
dzieci z potrzebami zdrowotnymi 
z terenu gminy Wyszki kolonie te-
rapeutyczno-jeździeckie „Jak mieć 
końskie zdrowie”,

- Te potrzeby są bardzo różne: 
i psychiczne, i ruchowe, są też dzie-
ci z autyzmem – mówił reprezen-
tujący stowarzyszenie wójt gminy 
Wyszki Mariusz Korzeniewski - Za-
jęcia będą prowadzone przez miej-
scową stajnię przy Szkole Podsta-
wowej w Topczewie.              (sok)

W centrum Hajnówki, obok  
budynku zajmowanego przez po-
wiatowy i gminne samorządy znaj-
duje się skwer im. Dymitra Wasilew-
skiego. Teren o powierzchni 0,55 ha 
nie jest najlepszą wizytówka miasta, 
które od kilku już lat realizuje pro-
jekt rewitalizacyjny pn. Hajnówka 
OdNova. Zakłada on zmianę funkcji 
obiektów i terenów zdegradowa-
nych na promocyjne i integracyjne. 
W ramach projektu powstał kom-
pleks sportowo-kulturalny, na który 
składa się: stadion, boiska, korty 

tenisowe i baseny oraz plac do or-
ganizacji potańcówek plenerowych 
i rodzinna strefa z placem zabaw. 
Teraz przyszedł czas na rewitali-
zacje skweru. Jego teren zostanie 
uporządkowany, powstaną nowe 
alejki i elementy małej architektury.

Wartość inwestycji to 1 mln zł, 
z czego 850 tys. zł pochodzi będzie 
z funduszy europejskich przezna-
czonych przez Zarząd Województwa 
na wsparcie lokalnych inicjatyw.

Skwer imię lekarza chorób 
płuc Dymitra Wasilewskiego nosi 

Hajnówka
Rewitalizacja skweru

od 1991 roku. Lekarz major LWP 
urodził się 24 października 1916 
roku w Riazaniu. Brał udział w kam-
panii wrześniowej 1939 r., był 
dowódcą  drużyny w 4 kompanii 
strzeleckiej 184 pp SGO „Polesie”.  
Po wojnie był kierownikiem specja-
listycznej poradni wojskowej w Ełku, 
z funkcji tej został zwolniony 
w 1960 roku za udział w ceremo-
nii ślubnej w Grajewie. Przez wiele 
lat związany z Hajnówką. Zmarł 28 
października 1986 roku.

(chok)

Stowarzyszenie Samorzą-
dów Euroregionu Puszcza Biało-
wieska w partnerstwie z gminą 
Orla zrealizuje projekt skierowany 
do 15 osób starszych i niesamo-
dzielnych z terenu gminy. Skorzy-
stają one z opieki specjalistów: 
pracownika socjalnego, fizjotera-
peuty, psychologa, lekarza. Otrzy-
mają także zasiłki i pomoc mate-
rialną. Zaoferowane wsparcie ma 

się przełożyć na wzrost aktywno-
ści życiowej uczestników projektu. 
Poza tym, w ramach tego przedsię-
wzięcia trzy osoby wezmą udział 
w szkoleniach na asystenta osoby 
niesamodzielnej lub z niepełno-
sprawnością, dzięki czemu będą 
mogły świadczyć usługi opiekuńcze.  
Koszt projektu wynosi 268 tys. zł, 
a dotacja pokryje 254 tys. zł.

Edyta Chodakowska-Kieżel

Orla

Droga do samodzielności
Koło Gospodyń Wiejskich „Magnolia” w Po-

kaniewie powstało pod koniec września 2019 r.  
Oficjalnie zostało wpisane do rejestru krajowego 
KGW 9 czerwca 2020 r. Liczyło wtedy 16 człon-
ków, w tym 3 mężczyzn. Aktualnie liczba członków 
wzrosła do 18. Od początku Koło aktywnie włą-
czyło się w życie społeczne wsi i podtrzymywanie 
tradycji. W ostatnim okresie zorganizowało zbiór-
kę darów dla Prawosławnego Domu Opieki Spo-
łecznej w Grabarce. Zebrano i przekazano środki 
czystości, przetwory i artykuły spożywcze.

To nie pierwsza akcja kół gospodyń wiejskich 
z gminy Milejczyce mająca na celu wsparcie po-
trzebujących.   Źródło: KGW  „Magnolia” Pokaniewo

Pokaniewo KGW „Magnolia”  pomaga
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Gdyby polska polityka była racjonal-
na, opozycja w 2016 roku broniłaby Trybu-
nału Konstytucyjnego jak niepodległości, 
prezydent nie osłabiłby swojej własnej 
pozycji ustrojowej uczestnicząc w rozmon-

PRZECZYTANE

GMINA NAREWKA

Na okres wakacyjny POLRE-
GIO wraz z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Podlaskiego 
przygotowało atrakcyjną ofertę 
weekendowych połączeń kolejo-
wych Hajnówka – Siemianówka.

Pierwszy pociąg do Siemia-
nówki odjechał w piątek, 28 czerw-
ca br. o godzinie 20:40 po ponad 
15 latach od zawieszenia ruchu 
pasażerskiego na tej trasie.

Wznowienie zawieszonych 
w kwietniu 2004 roku połączeń na 
trasie Hajnówka – Siemianówka, 
było inicjatywą Podlaskiego Cen-
trum Kolejowego oraz Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia Przyjazny 
Transport w Czeremsze. Pociągi 
zostały zamówione przez Samo-
rząd Województwa Podlaskiego. 
Trasa umożliwia dojazd nad jeden 
z największych wodnych akwenów 
regionu – Zalew Siemianówka.     

Uruchomienie przewozów 
weekendowych na trasie Hajnówka 

- Siemianówka jest możliwe dzięki 
ich dofinansowaniu przez Zarząd 
Województwa Podlaskiego kwotą 
52 186,12 zł. Planowana praca 
eksploatacyjna objęta umową wy-
niesie 2 702,544 pockm.

Połączenia POLREGIO w rela-
cji Hajnówka – Siemianówka będą 
realizowane od 28 czerwca do 1 
września 2019 r. Zaplanowano dwie 
pary pociągów w soboty i niedziele, 
a także po jednym kursie w piątki 
wieczorem do Siemianówki i w so-
boty rano do Hajnówki. Dodatkowe 
pociągi będą kursowały również 
15 sierpnia. Między Siemianówką 
a Hajnówką pociągi zatrzymywać 
się będą na stacji Narewka. Rozkład 
jazdy został skonstruowany w taki 
sposób, aby do Siemianówki można 
było dojechać z kierunku Czerem-

Relacja przejazdu

Cena biletu jednorazowego [zł]

normalny uczeń (37%) student (51%)

Hajnówka Siemianówka 5,00 3,15 2,45

Hajnówka Narewka 4,00 2,52 1,96

Czeremcha Siemianówka 9,00 5,67 4,41

Czeremcha Narewka 8,50 5,35 4,16

Narewka Siemianówka 2,50 1,57 1,22

Weekendowymi pociągami POLREGIO nad Zalew Siemianówka
chy i Siedlec bez konieczności prze-
siadania się. Zaplanowano dogodne 
przesiadki w Siedlcach (z kierunku 
Warszawy) i Czeremsze (z kierunku 
Białegostoku i Bielska Podlaskie-
go). Szczegółowy rozkład jazdy 
pociągów dostępny jest na stronie  
polregio.pl oraz portalpasazera.pl  

Oferta wakacyjnych połączeń 
kierowana jest do turystów z tere-
nu województwa podlaskiego oraz 
innych części Polski. Nowe połącze-
nia poprawią również mobilność 
mieszkańców powiatu hajnowskie-
go w weekendy.

Trasa Hajnówka - Siemianów-
ka, łącznie z Czeremchą, została 
włączona do promocyjnej oferty 

„Połączenie w dobrej cenie”. Dzięki 
temu przejazd będzie niemal o po-
łowę tańszy niż w taryfie podsta-
wowej. Przypominamy, że są ho-
norowane ustawowe uprawnienia  

do ulg na przejazd koleją.
Amatorzy turystyki rowerowej, 

za 7 zł (niezależnie od odległości) 
mają możliwość przewozu w na-
szych pojazdach swoich jednośla-
dów, a właściciele psów, mogą bez 
przeszkód zabrać swojego pupila. 
Bilet na przewóz psa kosztuje tyl-

ko 4,50 zł (również niezależnie od 
odległości).

Zachęcamy do skorzystania 
z naszych propozycji i życzymy 
udanych wyjazdów z POLREGIO

Renata Gerasimiuk 
Przewozy Regionalne sp. z o.o. 

Oddział Podlaski

Światowy Dzień Książki oraz 
Dzień Bibliotekarza był okazją do 
uhonorowania przez Książnicę Pod-
laską ludzi zasłużonych dla rozwoju 
czytelnictwa.

Książnica Podlaska od 1999 
roku nagradza  „Srebrną Różą”. oso-
by i instytucje zasłużone na rzecz 
rozwoju bibliotek województwa 
podlaskiego  W tym  roku otrzymali 
je: za 2019 r. prof. Dariusz Kulesza 

– dyrektor Kolegium Literaturoznaw-
stwa Wydziału Filologicznego UwB  
a za 2020 r. Anna Kietlińska – pre-
zes Podlaskiego Oddziału Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”. Laure-
atom nagrody wręczali : Marszałek 
Artur Kosicki i nowa dyrektor Książ-
nicy Podlaskiej Beata Zadykowicz.

Jak co roku dyrekcja Książ-
nicy przyznała Dyplomy Honoro-
we Srebrnej Róży. Za 2019 rok 
otrzymała go m.in. Marta Szczuka 

– skarbnik Powiatu Białostockiego.
Wyróżnienie za 2020 r otrzy-

mała Monika Turecka z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Zabłudowie 
za charyzmę w popularyzowaniu 
książki w środowisku lokalnym 
i zaangażowanie w pozyskiwanie 
środków na rozwój czytelnictwa.

W trakcie uroczystości ogło-
szono wynik konkursu na Biblioteka-
rza Roku 2020. Została nim Renata 
Igielska - kierownik Oddziału dla 
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Łomży.

Beatę Rokicką-Szymanską 
- kierownika Biblioteki Publicznej Po-
wiatu Białostockiego  - wyróżniono 
Honorową Odznaką Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. Pani Beata 
pełni jednocześnie funkcję Prze-
wodniczącej Podlaskiego Oddziału 
SBP.

Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 
jest obchodzony w Polsce 8 maja 
począwszy od od 1985 roku  Jest 
to jednocześnie dzień bez kar w bi-
bliotekach.                              (sok)

Święto bibliotekarzy
Zakończył się etap wojewódz-

ki XI Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego  dla Dzieci ,,Bezpiecznie 
na wsi mamy – od 30 lat z KRUS 
wypadkom zapobiegamy”. Na kon-
kurs wpłynęło 2136 prac plastycz-
nych ze 182 szkól podstawowych.

Prace konkursowe były ocenia-
ne w dwóch kategoriach wiekowych:  
I grupa to klasy 0-III, II grupa to 
klasy IV-VIII. Nagrodzono uczest-
ników, którzy zajęli pierwsze trzy 
miejsca w obydwu kategoriach 
wiekowych, a także przyznano po 
10 wyróżnień z każdej z w/w ka-
tegorii. Za najaktywniejszy udział 
w konkursie wyróżnienie otrzymały: 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Płaskiej, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Dobrzyniewie Dużym, 
Szkoła Podstawowa w Czyżach.

Laureatami etapu wojewódz-
kiego tegorocznego Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego dla dzie-
ci zostali w I grupie wiekowej:

Bezpiecznie na wsi mamy

I miejsce: Igor Stolarewski, 
Szkoła Podstawowa w Dubinach,

II miejsce: Iwo Stolarewski, 
Szkoła Podstawowa w Dubinach,

III miejsce: Bartłomiej Rogiń-
ski, Szkoła Podstawowa w Wąsoszu.

W II grupie wiekowej:
I miejsce: Magdalena Wińska 

Szkoła Podstawowa w Srebrnej,
II miejsce: Łucja Sokołowska, 

Szkoła Podstawowa w Kuleszach 
Kościelnych,

III miejsce: Eliza Lenczewska, 

Szkoła Podstawowa w Płaskiej.
Z uwagi na zaistniałą sytu-

ację związaną ze stanem epidemii  
w najbliższym czasie niemożliwe 
jest zorganizowanie uroczystego 
podsumowania etapu wojewódz-
kiego w/w konkursu. Jeśli sytuacja 
pandemiczna ustabilizuje się, moż-
liwe będzie uroczyste podsumowa-
nie wyników i nagrodzenie laure-
atów w późniejszym terminie (np. 
jesienią tego roku).

Magdalena Malinowska

towaniu TK, a PiS przejąłby TK legalnie, 
czekając aż w 2017 roku większość w TK 
i tak składałaby się z nominatów tej partii.

prof. Klaus Bachmann, politolog 
i historyk z Uniwersytetu SWPS
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SPORT

Przysłowia  ludowe  na   lipiec

Lipcowe  upały,  wrzesień  doskonały.
Gdy  w  lipcu  słońce  dopieka,  burza  niedaleka.
Gdy  Amelia  (10  VII)   pogodna,  będzie   jesień  dorodna.
W  lipcu  się  kłosek  korzy,  niesie  dar  boży.
Upały  lipcowe  wróżą   mrozy   styczniowe.
W  lipcu  upały,  mroźny  styczeń  cały.
Na   świętą  Małgorzatę  (20 VII)  kopa  zawsze  w  polu  stanie.
Na   świętą   Małgorzatę  upał  przybiera,  kanikułę  otwiera.
Święta  Hanna  (26 VII)  -  to  już  jesienna  panna.

 Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

Kolejną rywalizację rekre-
acyjno-sportową przeprowadzono 
1 czerwca 2021r. z okazji Dnia 
Dziecka. Był to doskonały spraw-
dzian motoryki dla orlików ościen-
nych klubów. W zawodach wzięło 
udział po dwa zespoły z OSiR 
Hajnówka i MOSiR Bielsk Podla-
ski. Każda drużyna składała się 
z piętnastu zawodników. Drużyny 
sklasyfikowano na podstawie ilo-
ści zdobytych punktów w sześciu 
konkurencjach: „Wyścig z pałeczką 
sztafetową”, „Wyścig z piłeczką na 
rakietce”, „Sadzenie ziemniaków”, 

„Wyścig piłkarski”, Wyścig płotkarski” 
i „Rzut do celu”. Najwięcej trudności 
młodym piłkarzom sprawiła kon-

 Przed rozgrywkami piłkarski-
mi żaków w dniu 31 maja 2021r., 
została przeprowadzona Olimpij-
ka rekreacyjno-sportowa. Był to 
doskonały sprawdzian szybkości, 
zwinności i mocy. W rywaliza-
cji wzięło udział po dwa zespoły 
z OSiR Hajnówka i MOSiR Bielsk 
Podlaski. Każda drużyna składała 

OLIMPIJKA W STARSZYM WYDANIU – 
HAJNÓWKA KONTRA BIELSK PODLASKI

OLIMPIJKA – HAJNÓWKA KONTRA BIELSK PODLASKI

kurencja rzutu do celu. Zadaniem 
uczestnika było oddanie rzutu wo-
reczkiem leżącym na podbiciu stopy 
do plastikowego pojemnika – ruch 
odzwierciedlający strzał z woleja . 
Ogółem w zawodach wzięło udział 
60 uczniów z rocznika 2009, 2010, 
2011.
• 1 miejsce – MOSiR Bielsk Podla-

ski I (cztery zwycięstwa w konku-
rencjach) – 29 punkty

• 2 miejsce – MOSiR Bielsk Podla-
ski II (trzy zwycięstwa w konku-
rencjach) – 23 punktów

• 3 miejsce – OSiR Hajnówkai II 
(jedno zwycięstwo) – 17 punktów

• 4 miejsce – OSiR Hajnówka I – 16 
punktów.          Janusz Ludwiczak 

się z dwunastu zawodników, któ-
rzy zdobywali punkty dla swoich 
drużyn w siedmiu konkurencjach: 

„Wyścig z pałeczką sztafetową”, 
„Wyścig ze zniczem olimpijskim”, 
„Sadzenie ziemniaków”, „Wyścig 
świętych”, Wyścig płotkarski”, 
„Rzut do celu” i „Skoki dodawane”. 
Jak zwykle rywalizacja była bar-
dzo zacięta. Dziewięciolatkowie 
i ośmiolatkowie popisali się dużym 
zaangażowaniem i walecznością. 
Ogółem w zawodach wzięło udział 
48 uczniów z rocznika 2012 i mł.
• 1 miejsce – OSiR Hajnówka II 

(cztery zwycięstwa w konkuren-
cjach) – 32 punkty

Tak, tak  to już trzeci Memoriał 
ŚP. Edwarda Mazurka, jak ten czas 
pędzi...

Dziś z perspektywy czasu 
można docenić jak wielką pracę dla 
społeczności Czeremchy, a właści-
wie dla najmłodszych jej mieszkań-
ców wykonywał Pan Edward. Miej-
scowość, która była kolebką tenisa 
stołowego na Podlasiu  stała się 
czarną dziurą w której nie widać 
dzieci odbijających piłeczkę teni-
sową. Dziś wszystko zrzucamy na 
pandemię, internet, tylko nie widzi-
my tego, że to my nie mamy czasu 
dla własnych dzieci i nie potrafimy 
zachęcić do uprawiania sportu, nie 
tylko tenisa stołowego, ale i innych 
dyscyplin sportowych. Turniej został 
rozegrany - dzięki zaangażowaniu  
dyrektora Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Czeremsze  Joanny  
Gnatowskiej w sali gimnastycznej 
Zespołu - w  dniach  12 i 13 czerw-
ca. W sobotę zaproszona została 
młodzież. Otwarcia turnieju do-
konali organizator Janusz Lipiński 
oraz  dyrektor Joanna  Gnatowska. 
Na początku minutą ciszy uczczono 
śp. Edwarda Mazurka. Rozegrana 
została jedna wspólna kategoria 
wiekowa:  chłopcy i dziewczęta. Za-
wody wygrała Katarzyna Ziniewicz, 

drugie miejsce zajął Czekuć Bartek, 
a trzecie miejsce Mateusz Mantiuk. 
Zawody przebiegały w bardzo kul-
turalny sposób, a młodzież dobrze 
się bawiła. W prowadzeniu rozgry-
wek pomogła  Alina Sośniuk za co 
serdecznie dziękujemy. Słodycze, 
wodę i owoce zapewniły obecne na 
sali żona Pana Edwarda - Elżbieta 
oraz córka Kasia za co im serdecz-
nie dziękujemy. Niedziela była dru-
gim dniem święta tenisa stołowe-
go w Czeremsze. Zjechała się cała 
plejada tenisistów z całego okręgu: 
Łosic, Białej Podlaskiej, Siemiatycz, 
Hajnówki, Augustowa oraz z  Popław 

- łącznie ponad dwudziestu zawod-
ników. Prowadzący turniej Janusz 
Lipiński  serdecznie przywitał przy-
byłych na zawody zawodników oraz 
rodzinę Pana Edwarda, żonę Elżbie-
tę z wnuczką Zuzanną, oraz brata 
Krzysztofa. Minutą ciszy został upa-
miętniony ŚP. Edward Mazurek. Me-
rytorycznie nad przebiegiem zawo-
dów czuwali Alina Sośniuk i Janusz 
Ludwiczak. Dla wszystkich  uczest-
ników przygotowano szwedzki stół 
z napojami, owocami oraz pączkami, 
bułeczkami i słodyczami. Wszyscy 
zawodnicy i goście zaproszeni zo-
stali  poczęstowani pysznym bigo-
sem przygotowanym przez wspania-

łe kucharki szkolnej stołówki. Główny 
sponsorem turnieju był organizator 
i prowadzący Janusz Lipiński a Sta-
rostwo Hajnówka ufundowało kom-
plet pucharów dla kategorii „Open”. 
Najstarszy zawodnik turnieju,  Ry-
szard Kowalski, został nagrodzony 
pucharem, który ufundował brat 
śp.. Edwarda Krzysztof Mazurek. Na 
zakończenie organizator serdecznie 
podziękował wszystkim startującym 
zawodnikom i zawodniczkom za tak 
liczne przybycie i piękny pokaz gry 
tenisa stołowego, który zachwycał 
kibiców.

Wyniki:
 Oldboy 

1. Burdzicki Zbigniew - Biała Pod-
laska
2. Ludwiczak Janusz - Hajnówka
3. Mieczyński Jerzy - Hajnówka
4. Lipiński Janusz - Czeremcha

Open
1. Kosiński Patryk - Popławy
2. Ludwiczak Janusz - Hajnówka
3. Mieczyński Jerzy - Hajnówka
4. Lipiński Janusz - Czeremcha

Seniorzy
1. Kosiński Patryk - Popławy
2. Sawicki Daniel - Siemiatycze
3. Paczuska Paulina - Czeremcha
4. Ziniewicz Katarzyna - Czerem-
cha.                                        (jal)

 Trzeci  Memoriał Edwarda Mazurka

• 2 miejsce – MOSiR Bielsk Podla-
ski I (dwa zwycięstwa w konku-
rencjach) – 26 punktów

• 3 miejsce – MOSiR Bielsk Podla-
ski II – 24 punkty

• 4 miejsce – OSiR Hajnówka I (jed-
no zwycięstwo w konkurencjach) 

– 12 punktów
 Janusz Ludwiczak

Niemal 300 dziewcząt (ma-
żoretek, tamburmajorek i cheerle-
aderek) z 18 zespołów wzięło udział 
w  Mistrzostwach Polski Północno-

-Wschodniej Tańca Mażoretkowego, 
które odbyły się 13 czerwca w Olec-
ku. Walczyły o awans do Mistrzostw 
Polski w Kędzierzynie-Koźlu.

W dużych choreografiach i ma-
łych formach tanecznych (choreo-
grafie grupowe oraz małe: solo, duo, 
trio oraz mini formacje) zaprezen-
towały się mażoretki z Augustowa, 
Czerwina, Giżycka, Hajnówki, Olecka, 
Ostrołęki, Sokółki, Starego Folwarku, 
Suchowoli i Suwałk,

Duży sukces odniosły hajno-
wianki z zespołu „Shock”, zdobyły 
wiele nagród grupowych i indywidu-
alnych oraz nominację na Mistrzo-
stwa Polski Mażoretek w Kędzierzy-

nie - Koźlu
Oto wyniki:

• Mistrz Polski Północno-Wschod-
niej formacja juniorki

• Mistrz Polski Północno-Wschod-
niej defilada juniorki

• Mistrz Polski Północno-Wschod-
niej mini formacja juniorki

• Mistrz Polski Północno-Wschod-
niej duet pom pom Patrycja Kucz-
ko i Zuzanna Żur

• Mistrz Polski Północno-Wschod-
niej solo twirling Patrycja Kuczko

solo juniorki
• 5 m. Dominka Borowik
• 6 m. Anna Zabrocka

duo/trio kadetki
• 5 m. Małgorzata Nesteruk, Patry-

cja Romańczuk
duo/trio juniorki

• 4 m. Agata Siegień, Anna Tarasiuk, 

Sukcesy hajnowskich mażoretek 

Anna Zabrocka
• 5 m. Patrycja Kuczko, Zuzanna Żur

Ponadto 10 miejsce zajęły:  
w kategorii  solo kadetki Agata  
Glapa, a w kategorii solo juniorki 
Martyna Wysocka.

Mini formacja juniorek odnio-
sła także sukces w Kędzierzynie- 
Koźlu zajmując czwarte miejsce. 

(seb)
Foto: Shock – Hajnówka
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