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Myślę, czuję, ale wykonuję
Tak jeden z internautów 

skomentował wypowiedź po-
sła Cymańskiego, który mówiąc 
o głosowaniu nad tzw. „lex tvn” 
stwierdził, że on myśli i czuje 
i tak naprawdę z ustawą się nie 
zgadza ale zagłosował za nią 
bo taki jest jego obowiązek jako 
parlamentarzystę Zjednoczonej 
Prawicy. Czytelnikom z krótsza 
pamięcią przypominam, że w po-
dobnym duchu wypowiadała się 
była posłanka PiS Krystyna Paw-
łowicz. Stwierdziła ona mianowi-
cie, że ustawa jest niezgodna 
z konstytucją ale zagłosuje za 
nią bo taka jest decyzja władz 
partii. Na czym więc polega to 
czucie i myślenie. Po ostatnich 
zachowaniach  posłów z tzw. 
Zjednoczonej Prawicy – i nie tyl-
ko – nachodzi mnie nieodparte 
przekonanie, że czucie ogranicza 
się do zapachu pieniędzy, a my-
ślenie ogranicza do słynnego po-
wiedzenia trenera Wójcika „kasa 
misiu kasa”.

Nie tak dawno krytykowa-
łem TVN za brak obiektywizmu 
w ocenie lewicy, która poparła 
PiS w głosowaniu nad Planem 
Odbudowy. Dziś muszę jej bronić, 
chociaż do białej gorączki dopro-

wadzają mnie słowa niektórych 
dziennikarzy TVN, a zwłaszcza 
Moniki Olejnik, powtarzających 
jak zegarynka, „witamy w wol-
nych mediach”.  To paradoks ja-
kich w życiu nie brakuje. Ale bro-
niąc TVN przed zakusami władzy, 
powiedzmy sobie szczerze, TVN 
nie jest ani ostoją demokracji 
ani wzorcem obiektywizmu. Nie 
jest z prostej przyczyny, To po 
prostu biznes, a podstawowym 
zadaniem stacji jest zarabianie 
pieniędzy dla właścicieli. Jeśli 
te cele zgadzają się z krytyka 
władzy to ją krytykuje, jeśli nie 
to w najlepszym wypadku spra-
wę się przemilcza. Najlepszym 
przykładem tej obiektywności 
jest wspomniany wyżej stosunek 
do lewicy. 

Ale to wszystko nie pro-
wadzi do zgody na zamykanie 
ust komukolwiek, jakiejkolwiek 
gazecie, jakiejkolwiek stacji te-
lewizyjnej. Media są od tego żeby 
patrzeć władzy na ręce, a władza 
od tego, żeby to zadnie mediów 
szanować, a już na pewno nie 
naruszać prawa aby przepchnąć 
kolanem ustawę tą wolność 
ograniczającą. 

• Zawody sportowo-pożarnicze w Pilikach
• Festyn „Orlańskie Spotkania”
• Rodzinny Festyn w Nałogach
• Festiwal „Podlaskie spotkania”

W następnym numerze:

Cd. str. 2

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Narwi powstało w grudniu 2019 
roku, jest jednym z 29 działają-
cych aktualnie w powiecie haj-
nowskim. W momencie rejestracji 
(20.12.2019 r.) liczyło 40 członków, 
w tym dwóch „gospodarzy” z Narwi 
i okolicznych wsi.  Swą działalność 
koło rozpoczęło od kolędowania 
na rzecz Hospicjum Proroka Elia-
sza w Makówce. Zebrano 21 500 
zł. W następnym roku z powodu 
pandemii akcji nie można było po-
wtórzyć.

Narew Spróbujmy żyć zdrowo

Cd. str. 8

Już po raz piętnasty w gmi-
nie Orla zorganizowano konkurs 
na „Najlepiej utrzymaną posesje 
na terenie gminy”. Tegoroczna edy-
cję rozstrzygnięto w połowie lip[ca 
a uroczyste ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród odbyło się 1 
sierpnia w trakcie festynu „Orlań-
skie Spotkania”.

Najwięcej pozytywnych ocen 
i tym samym I miejsce zdobyła po-
sesja  Maryli i Jana Baublewiczów 
zamieszkałych w Spiczkach. Laure-
aci otrzymali nagrodę w wysokości 
1000 zł.

II miejsce i nagrodę  w wyso-
kości 800 zł zdobyła posesja Pauli-
ny I Dariusza Wińskich z Orli,

Orla Najlepiej utrzymana posesja
III miejsce i nagrodę w wyso-

kości 700 zł zdobyła posesja Gra-
żyny Żukowskiej z miejscowości 
Kruhle,

Wyróżnienie i nagrodę w wy-
sokości 300 zł komisja konkursowa 
przyznała posesji Katarzyny i Łu-
kasza Mackiewiczów ze wsi Koszki.

Zwycięzcom gratulujemy.
(seb)

foto: UG Orla

CZY WIESZ ŻE ... 
o 5 % wzrosły w lipcu 

ceny towarów i usług. Takiej 
inflacji nie było od 10 lat.

*
Od początku pandemii in-

fekcje koronawirusa w Polsce 
potwierdzono u 2  880 107 
osób, z których 75 065 zmarło 
(stan na 2 lipca br)
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GMINA WYSZKI
„Cudze chwalicie…” - starosta na podsumowaniu projektu

11 sierpnia 
br.  na dziedzińcu dawnego pałacu 
Starzeńskich w Strabli odbyło się 
podsumowanie projektu pod nazwą 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…” 
realizowanego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Strabella – Moja Mała Oj-
czyzna”. Zadanie to zostało zleco-
ne do wykonania i dofinansowane  

przez zarząd powiatu bielskiego.
Głównym założeniem realizo-

wanego projektu było przypomnienie 
lokalnych tradycji kulinarnych i zwią-
zanych z tym obyczajów ludowych. 
W jego ramach zorganizowano m.in. 
warsztaty dla dzieci, podczas któ-
rych mogły poznać tajniki tradycyjnej 
kuchni tego regionu.

Spotkanie, w którym wziął 
udział starosta bielski Sławomir 
Jerzy Snarski, przebiegało w miłej 
atmosferze wiejskiego festynu. Pa-
nie ze strabelskiego koła gospodyń 
przygotowały do degustacji specjały 
z własnych kuchni. Gościom, wśród 
których obok starosty obecny był 
członek zarządu województwa Ma-
rek Malinowski i wójt gminy Wyszki 
Mariusz Korzeniewski, umilały czas 
śpiewem i muzyką. Starosta Snarski 
wręczył przewodniczącej koła Zofii 
Oksiucie list gratulacyjny wraz z upo-
minkiem.

Bogactwem każdego na-
rodu jest jego kultura – czytamy 
w liście gratulacyjnym starosty.  

- Podlaska tradycja, pielęgnowana 
również dzięki działalności organi-
zacji kobiecych, to drogocenny skarb, 
który należy przekazywać nowym 
pokoleniom. Jest to gwarancja za-
chowania naszej tożsamości w zmie-
niającej się Europie. Na najwyższe 
uznanie zasługuje także działalność 

Koła na rzecz integracji lokalnej 
wspólnoty. Cieszę się więc, że dzięki 
wsparciu Powiatu Bielskiego udaje 
się zrealizować te szczytne cele.

W bieżącym roku powiat biel-
ski na realizację zadań publicznych 
zlecanych do przeprowadzenia orga-
nizacjom pozarządowym przeznaczył 

60 tys. zł. Dotacje uzyskało 15 sto-
warzyszeń i fundacji, w tym 3 koła 
gospodyń wiejskich. Koło Gospodyń 
Wiejskich „Strabella – Moja Mała Oj-
czyzna” na zadanie pt. „Cudze chwa-
licie, swego nie znacie...” z budżetu 
powiatu otrzymało dofinansowanie 
w kwocie 2,5 tys. zł.                        pd

Starosta Sławomir Jerzy Snarski w otoczeniu gości i pań z koła gospodyń 
wiejskich „Strabella - Moja Mała Ojczyzna” (fot. https://bielsk.eu)

Starosta Sławomir Jerzy Snarski i Zofia Oksiuta -  przewodnicząca 
strabelskiego koła gospodyń wiejskich (fot. https://bielsk.eu)

DZIEŃ SENIORA
W dniu 20 lipca br. miało 

miejsce wydarzenie, które dotych-
czas odbywało się jesienią, a mia-
nowicie Gminny Dzień Seniora, 
realizowany w ramach projektu 
socjalnego przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. W związ-

ku z pandemią COVID-19 w tym 
roku spotkanie seniorów zostało 
zaplanowane w plenerze. Podczas 
pikniku pod hasłem „Zdrowie jest 
najważniejsze”, seniorzy mogli sko-
rzystać z różnych atrakcji. W pro-
gramie m. in. była promocja szcze-

pień przeciw COVID-19, instruktaż 
nordic walking, zabawy i krzyżówki 
z elementami profilaktyki.  

Seniorzy zrzeszeni w Klubach 
Seniora, zaprezentowali swój reper-
tuar pieśni.  „Gwoździem programu” 
był skecz - U lekarza, podejmujący 

tematy z życia wzięte, wykonany 
przez świetnych aktorów z Klu-
bu Seniora „Razem” w Wyszkach. 
W ramach zadania : „Poszerzamy 
horyzonty smaków regionalnych”,  
Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna 

Wieś” w Niewinie Borowym promo-
wało regionalne i tradycyjne pro-
dukty, których smak można było 
poznać podczas pikniku. Była też 
uczta muzyczna, którą zapewniła 
Kapela Pod Wezwaniem.

Moim zdaniem

Myślę, czuję,  
ale wykonuję

Więc bronię TVN i będę 
bronił każde inne medium, któ-
remu jakakolwiek władza bę-
dzie chciała ograniczać prawo 
do krytyki. Powtórzmy jeszcze 
raz, każdy z nas ma prawo czy-
tać, słuchać i oglądać medium 
reprezentujące jego poglądy 
a władzy nic do tego.

I jeszcze jedno, jeśli ugru-
powanie sprawujące władze 
uważa, że ważne są tylko takie 
głosowania ,które ona wygry-
wa to sprawia, ze z niepokojem 
większość obywateli będzie 
czekała na najbliższe wybory.

Wiesław S. Sokołowski

Cd. ze str. 1

Z konkursu potraw regionalnych „Smaki 
Regionu”, zorganizowanego w trakcie Festiwalu 
Wielu Kultur i Narodów w Czeremsze (23 – 25 
lipca), z wyróżnieniami wracają nasze koła 
gospodyń wiejskich. Był to konkurs kulinarny, 
połączony z warsztatami kulinarnymi, właśnie 
dla takich stowarzyszeń.

KGW Pokaniewo Kolonia zdobyło 
I miejsce w kategorii dania bezmięsne (za 
kotlety z kaszy jęczmiennej), oraz II miejsce 
w kat. dania mięsne (za kiszkę babci Gieni). 
KGW „Rakowianki” z Milejczyc, które de-
biutowały w tym konkursie kulinarnym 
zajęły II miejsce w kategorii dań bez-
mięsnych (za zaguby), oraz III miejsce 
w kategorii dań mięsnych (za świeżynkę). 
Z kolei KGW „Magnolia” Pokaniewo zdobyło 
wyróżnienie w kat. dania mięsne. Gratulujemy 
sukcesów!

Działalność kół gospodyń wiejskich w gm. 
Milejczyce koordynuje Gminny Ośrodek Kultury 
w Mileczycach.      (tekst i zdjęcia UG Milejczyce)

Sukcesy kulinarne KGW z gminy Milejczyce!
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Pamięci ofiar hitlerowskiej zbrodni
„Jeśli zapomnę o Nich – Ty 

Boże na niebie, zapomnij o mnie!” – 
pisał nasz wieszcz narodowy Adam 
Mickiewicz w „Dziadach”. To motto 
od wielu lat przyświeca mieszkań-

com Bielska Podlaskiego i powiatu 
bielskiego, nie pozwalając na roz-
mycie się w niepamięci dramatycz-
nych wydarzeń, jakie rozegrały się 
15 lipca 1943 r. i pięćdziesięciu ofiar 
niemieckiej zbrodni. Wówczas to na 
polanie Lasu Pilickiego rozstrzelano 

kwiat bielskiej inteligencji - księży, 
nauczycieli, urzędników, lekarzy, in-
żynierów oraz siedemnaścioro dzie-
ci. W 78. rocznicę tej ciągle żywej 
i bolesnej dla bielszczan tragedii 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 
na mogiłach zamordowanych i na 
miejscu straceń w Lesie Pilickim 
modlono się w intencji ofiar, odda-
jąc im należną cześć.

O tym, jak bardzo żywa jest 

Mogiły ofiar zbrodni i poświęcony im pomnik  
– mauzoleum „Ofiarom Barbarzyństwa”

pamięć lipcowej zbrodni, wymownie 
świadczyć mogą wspomnienia, jaki-
mi podzielił się na miejscu straceń 
pod krzyżem modlitewnej pamię-
ci wicestarosta Piotr Bożko. - Moi 

dziadkowie mieszkali całe życie 
przy ulicy Traugutta, a burmistrz 
Alfons Erdman mieszkał przy ul. Ba-
torego, mniej więcej na wysokości 
ul. Traugutta – wspominał wicesta-
rosta Bożko. - Dobrze znali ówcze-
snego burmistrza. Właśnie w tym 

dniu 15 lipca 1943 r. babcia, która 
uwielbiała kwiaty (te piwonie jesz-
cze tam rosną) tego dnia o świcie, 
kiedy jeszcze było chłodno, poszła 
żeby te piwonie opielić. Była świad-
kiem, jak trzech żandarmów prowa-
dziło burmistrza Alfonsa Erdmana 
na Hołowiesk. Szedł w szlafroku, 
ukłonił się babci. Myślę, że babcia 
była ostatnią z bielszczan, którzy 
burmistrza widzieli. Nawet nie mia-

ła świadomości, co się może stać. 
A stało się wówczas to, co 

najtragiczniejsze. O godzinie 
czwartej trzydzieści rano areszto-
wano kilkudziesięciu mieszkańców 
Bielska i ich rodziny. Po przesłucha-
niach i torturach wywieziono ich na 
polanę lasu Pilickiego, gdzie oddział 
SS wymordował ich strzałami z bli-
skiej odległości. Najmłodsza ofiara, 
Basia Moryc, miała zaledwie czter-
naście miesięcy. Zginęli trzej księża: 
Ludwik Olszewski, Antoni Beszta-

-Borowski (beatyfikowany przez pa-
pieża Jana Pawła II w 1999 roku) 
i Henryk Opiatowski z Brańska. Do 
49 zabitych dołączono 18-letnią 
Mariannę Kłosowską, skazaną za 
ucieczki z przymusowych robót, 
rozstrzelano wraz z nimi.

Jak wspominał w wygłoszonej 
homilii ks. Paweł Sierakowski, wika-
riusz bielskiej parafii Miłosierdzia 
Bożego, po wojnie w 1945 r. ciała 
pomordowanych ekshumowano 
i przewieziono na cmentarz ka-
tolicki. Uroczystościom żałobnym 
przewodniczył biskup Karol Niemi-
ra, sufragan piński. Nad zbiorową 
mogiłą na bielskim cmentarzu rok 
później wzniesiono pomnik - mau-
zoleum „Ofiarom Barbarzyństwa 15. 
VII. 1945 r.”. 

W uroczystości poświęconej 
pamięci ofiar lipca 1943 roku wzięli 
udział mieszkańcy miasta i powiatu 
bielskiego, przedstawiciele władz 
samorządowych, w tym wicesta-
rosta bielski Piotr Bożko oraz se-
kretarz powiatu Marek Martyniuk, 
służby mundurowe i leśne, dele-
gacje instytucji i przedsiębiorstw, 
dyrektorzy i nauczyciele bielskich 
szkół. Obecni byli także członkowie 
rodzin pomordowanych bielszczan. 
Główną częścią obchodów tragicz-
nej rocznicy była msza św. Po jej 
zakończeniu na mogiłach zamordo-
wanych na cmentarzu parafialnym 
modlono się w ich intencji, złożono 
także wiązanki kwiatów. Wartę ho-
norową przy mauzoleum „Ofiarom 
Barbarzyństwa” pełnili żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ostatnim akordem uroczy-

stości było oddanie hołdu ofiarom 
niemieckiej zbrodni na miejscu 
straceń na uroczysku Osuszek 
w Lesie Pilickim. Tu kapłani prawo-
sławni i katoliccy – ks. mitrat Jan 
Szmydki oraz ks. Paweł Sierakowski 

- modlili się w ich intencji. Krótkie 
przemówienie wygłosił wicestaro-
sta Piotr Bożko, m.in. przywołując 

opisane wyżej wspomnienia swo-
jej babci. Następnie przy dźwiękach 
werbli młodzieżowej orkiestry dętej 
pod krzyżem modlitewnej pamięci 
złożono kwiaty i zapalono znicze, 
wspominając 50 ofiar, tych którzy 
w tym miejscu 78 lat temu oddali 
swoje niewinne życie.                

   pd

Wicestarosta Piotr Bożko wspomina rodzinne przekazy  
o tragicznych wydarzeniach sprzed 78 lat

Mszę św. w intencji ofiar odprawił ks. Paweł Sierakowski

Obecni na mszy św. wicestarosta Piotr Bożko  
i przedstawiciele służb mundurowych

Wiązankę na mogiłach ofiar zbrodni składają wicestarosta Piotr Bożko 
i sekretarz powiatu Marek Martyniuk

Zaszczep się - zostaniesz bezpłatnie przebadany!
Samodzielny Publiczny Za-

kład Opieki Zdrowotnej i Staro-
stwo Powiatowe w Bielsku Podla-
skim uruchomiły akcję promocyjną 
zachęcającą do szczepień przeciw 
Covid 19.

Każdy pacjent, który podda 

się szczepieniu w punktach SPZOZ 
w Bielsku Podlaskim (POZ, ul. 
Kleszczelowska 1) i Brańsku (POZ, 
ul. Jana Pawła II 10), po upływie 
10 dni od przyjęcia szczepionki bę-
dzie mógł skorzystać z bezpłat-
nych badań:

- morfologia krwi,
- poziom cukru we krwi,
- poziom kreatyniny,
- poziom lipidów.
W zależności od potrzeb pa-

cjenta możliwe będą do wykona-
nia także inne badania.

Po uzyskaniu wyników badań, 
każdy pacjent w zależności od 
rozpoznania będzie mógł zostać 
skierowany do właściwego spe-
cjalisty w celu dalszego leczenia.

Zachęcamy do szczepień 
i bezpłatnego sprawdzenia  

swego stanu zdrowia!
Zadbaj o bezpieczeństwo 

swoich bliskich! Zwiększ swoje 
szanse na uniknięcie zakażenia 
lub bezobjawowy i łagodny prze-
bieg choroby w razie jej wystą-
pienia.
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Już od przeszło miesiąca 
wydział komunikacji i transportu 
Starostwa Powiatowego w Biel-
sku Podlaskim przyjmuje klientów 
w nowej siedzibie przy ul. Widow-
skiej 1 (w byłym budynku szkolnym 
po tzw. „ekonomach”).

Wejście do wydziału znajduje 
się w szczycie od strony wjazdu na 
plac manewrowy Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego. Klien-
ci załatwiający sprawy związane 

np. z rejestracją pojazdu lub wy-
daniem prawa jazdy otrzymali do 
dyspozycji obszerny hol wyposa-
żony w stoły i krzesła. Zapewnione 
im zostały także przestronne sta-
nowiska obsługi, pozwalające na 
wygodne rozłożenie dokumentów 
i składanie podpisu. Czekają na 
nich również nowe toalety, w tym 
jedna przystosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Nowa siedziba w porówna-

niu z dotychczasową lokalizacją 
w budynku przy ul. Mickiewicza 
46 zapewni klientom zdecydowa-
nie lepszy komfort i wygodę. Po-
nadto otrzymali oni do dyspozycji 
oddzielny parking, który zmniejszy 
dotychczasowe kłopoty z parkowa-
niem pojazdów w centrum miasta. 
Jedno stanowisko postojowe zo-
stało przeznaczone dla kierowców 
niepełnosprawnych.

Także pracownicy starostwa 

Nowa siedziba wydziału komunikacji

 Wejście do wydziału komunikacji i miejsca parkingowe  Stanowiska do obsługi klientów: prawa jazdy i rejestracja pojazdów

nie mogą narzekać na nowe wa-
runki lokalowe. Obecnie mają do 
dyspozycji o wiele więcej prze-
strzeni niż w poprzednim lokum. 
O jedną kondygnację niżej znaj-
duje się archiwum, zwiększył się 
zatem komfort dostępu do doku-
mentacji archiwalnej. Poprzednio 
po dokumenty musieli oni udawać 
się do piwnicy czteropiętrowego 
budynku, co zabierało cenny czas. 
Do użytku pracowników oddano 

także pokój socjalny, a wszystkie 
pomieszczenia pracy i obsługi są 
klimatyzowane. 

O opinię na temat nowej sie-
dziby zapytaliśmy naszych klien-
tów. Docenili oni przede wszystkim 
przestronność wnętrz, wygodę ob-
sługi i poczucie bezpieczeństwa. 
Zwracali także uwagę na miłą 
obsługę ze strony pracowników 
starostwa.  

pd

Patronat starosty  
nad „Bielskim Almanachem Historycznym”

Starosta bielski Sławomir Je-
rzy Snarski objął honorowym patro-
natem tegoroczne wydanie „Biel-
skiego Almanachu Historycznego”. 
Z prośbą w tej sprawie zwróciła się 
do niego Fundacja Ochrony Dzie-
dzictwa Ziemi Bielskiej, która jest 
wydawcą publikacji.

„Bielski Almanach Historyczny” 

jest wydawnictwem o charakterze 
historycznym, pojawiającym się już 
od 2016 roku. Zamieszczane są 
w nim artykuły dotyczące dziejów 
ziemi bielskiej, często zapomnia-
nych lub odkrywanych na nowo 
dzięki pracy lokalnych pasjona-
tów przeszłości. Wojny i konflikty 

zbrojne, przetaczające się w cią-
gu minionych wieków przez ten 
zakątek naszego kraju, doprowa-
dziły do drastycznego zubożenia 
dostępnych źródeł historycznych. 
Autorzy publikacji docierają do do-
kumentów skrywanych w państwo-
wych, zagranicznych i prywatnych 
archiwów, wydobywając na światło 

dzienne dawno zapomniane i nie-
znane powszechnie fakty. Często 
jednak trwają szczątkowo w ro-
dzinnych przekazach i pamięci po-
tomków uczestników opisywanych 
zdarzeń, co wpływa na popularność 
wydawnictwa wśród mieszkańców 
powiatu bielskiego. 

Powiat bielski od kilku lat 
wspiera wydanie „Bielskiego Almana-
chu Historycznego”, udzielając na ten 
cel dotacji. Działanie takie wpisuje 
się w zakres zadań samorządu po-
wiatowego, którego elementem jest 
m.in. wspieranie kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami.

Tegoroczna edycja „Biel-

skiego Almanachu Historycznego” 
przygotowywana jest właśnie do 
druku i prawdopodobnie ukaże się 
we wrześniu br. Znajdzie się w niej 
informacja zarówno o objęciu wy-
dawnictwa patronatem honorowym 
starosty bielskiego, jak też o wspar-
ciu sponsorskim.                        pd

długości ok. 2,34 km.
W ramach przebudowy dro-

ga uzyska nową nawierzchnię 
bitumiczną szerokości 5,5÷6 m. 
Przebudowane zostaną wszystkie 
istniejącej zjazdy do nieruchomo-
ści, wybudowany zostanie parking 
na wysokości lecznicy dla zwierząt 
w Wyszkach, wykonane zostanie 
pełne odwodnienie korpusu drogo-
wego.                                         pzd

Powiat przebudowuje drogę  
Wyszki – Filipy

Zarząd powiatu realizując 
własną politykę rozwoju sieci dróg 
powiatowych przystępuje do wy-
konania kolejnej inwestycji. 6 lipca 
2021 br. podpisana została umowa 
z firmą Maksbud na przebudowę 
z rozbudową drogi powiatowej Nr 
1581B Wyszki – Filipy (Etap I). 

Inwestycja o wartości ponad 
3 mln zł realizowana będzie przez 
powiat z udziałem samorządu gmi-
ny Wyszki. Uzyskała ona też dofi-
nansowanie w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmio-
tem umowy jest trzyletnia inwesty-
cja złożona z 3 odcinków o łącznej 

Pierwszy etap budowy drogi nastąpi na odcinku Wyszki - Kowale

„Spasauskija Zapusty” – letni festiwal

Zespół „Narwianie” na scenie Bielskiego Domu Kultury (fot. http://www.bdkbielsk.pl/)

W weekend 7 – 8 sierpnia 
br. w Bielsku Podlaskim odbył się 
festiwal - letni obrzęd zapustowy 

„Spasauskija Zapusty”. Występy 
artystów dla bielskiej publiczności 
możliwe były m.in. dzięki wsparciu 
finansowemu powiatu bielskiego.

Dwudniowa impreza rozpo-
częła się w sobotę 7 sierpnia poka-
zem filmu dokumentalnego „Bielsk 
Podlaski 1963” oraz etnomusicalu 

„Od kupalnocki do wesela” w reży-
serii Adama Karasiewicza i wyko-
naniu Zespołu Folklorystycznego 

„Narwianie” z Dobrzyniewa Dużego. 
Natomiast w niedzielę bielszcza-

nie mogli ponownie obejrzeć zespół 
z Dobrzyniewa, tym razem w po-
kazie „Obrzęd Len” przypominają-
cym dawną sztukę zbioru i obróbki 
lnu oraz produkcji płótna. Był to 
wstęp do koncertu, w którym wy-
stąpiły zespoły i artyści: Fermata, 
Wasiloczki, Anna Gephart, Jesienny 
Liść, Kuranty, Łuna, Małanka, Le-
ila oraz Yulia Pecceu. Na widowni 
spotkać można było wicestarostę 
bielskiego Piotra Bożko oraz burmi-
strza miasta Jarosława Borowskie-
go. Festiwal zakończyła wieczorna 
potańcówka. 

Letni obrzęd zapustowy 

„Spasauskija Zapusty” jest przed-
sięwzięciem artystycznym i kultu-

ralnym od lat wspieranym przez 
powiat bielski. W bieżącym roku na 

jego organizację z budżetu powiatu 
wydatkowano kwotę 2 tys. zł.    pd
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31 lipca br. Sołtys wraz z radą 
sołecką wsi Krzywa zorganizowali 
festyn połączony z wyświęceniem 
altanki. Po uroczystości wyświę-
cenia przyszedł czas na rozrywkę. 
Wystąpiły zespoły: „Ranok” z Biel-
ska Podlaskiego, „Werwoczki” i „Fer-
mata” z Orli, „Rodyna” z Dubiażyna, 

„Łuna z Parcewa”. Część artystyczną 
zakończyła kapela z Hajnówki.

Rodowód Krzywej sięga koń-
ca XVII wieku. Początkowo nosiła 
nazwę Krzywiatycze. Historycy 
różnie tłumaczą jej pochodzenie. 
Mogła to być nazwa patronacka 
od nazwy osobowej Krywiata lub 
oznaczać grupę ludzi mieszkają-
cych nad rzeką Krzywa, W 1576 

Festyn w Krzywej
roku Krzywa była siedzibą jedne-
go z wójtów przy folwarku Hołody. 
W XVIII wieku Krzywa została wsią 
królewską a następnie rządowa 
w starostwie bielskim. W 1900 roku 
po raz pierwszy została zapisana 
nazwa Krzywa, wieś należała wte-
dy do gminy Pasynki i obejmowała 
1 061 dziesięcin gruntu.

Krzywa jest prawdopodobnie 
rekordzistką pod względem zmian 
administracyjnych. W XX wieku aż 
10 razy zmieniała przynależność do 
gmin lub gromad. Od 1996 roku 
należy do gminy Bielsk Podlaski.

(sok)
foto: P. Demianiuk i W. Sokołowski

więcej na www.wiescipodlaskie.eu

W trzech sołectwach gminy 
Bielsk Podlaski odbyły się przedter-
minowe wybory. Nowymi sołtysami 
zostali  wybrani:

Barbara Gąsior w  sołectwie 
Saki, zastąpiła zmarłego sołtysa Ja-
kuba Jaświłowicza,

Paulina Popik w sołectwie Kno-
rydy zastąpiła Walentynę Jekateryń-
czuk, która po 18 latach sprawowa-
nia funkcji sołtysa złożyła rezygnację,

Mikołaj Dub w sołectwie Du-
biażyn (obejmuje także m. Podbiele) 
zastąpił Mikołaja Stepaniuka.
Źródło: Urząd Gminy Bielsk Podlaski.

Bielskie Przedsiębiorstwo Ko-
munalne uruchamia z dniem 16 
sierpnia br. nowa linię autobusową.

Linią nr 4 mieszkańcy Augusto-
wa będą mogli wygodnie dojechać do 
Bielska Podlaskiego. A może by tak 
podobne linie uruchomić do innych 
Podbielskich miejscowości, zwłasz-
cza, ze PKS Nova nie za bardzo dba 
o podróżnych.                          (seb)

Nowi sołtysi 
w bielskiej gminie

Augustowo

Łatwiejszy dojazd

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Narwi zadbała o to aby w czasie 
wakacji nie tracić kontaktu z mło-
dymi czytelnikami. Przez cały lipiec 
w każdy poniedziałek i środę or-
ganizowane były zajęcia eduka-
cyjne, sprawnościowe i plastyczne. 
W pierwszym tygodniu wakacji  
dzieci uczestniczyły w grach, kon-

Narew Wakacje z książką

kursach i zabawach. Z wykorzysta-
niem metody origami wykonały tu-
lipany, które zabrały do domu aby 
podarować bliskiej osobie.

W drugim tygodniu, malowały 
„pocztówki z wakacji”, grały w ka-
lambury, planszówki, mini-bilard, 
piłkarzyki itp.

19 lipca rozpoczęliśmy trzeci 

tydzień  wakacji   Dniem CZER-
WONEGO KAPTURKA. W tym dniu 
czytałyśmy bajkę a dzieci malo-
wały postać książkowej bohaterki. 
Czytanie bajek były wiodącym te-
matem spotkań tego tygodnia. Ale 
były tez i inne rozrywki: grywaliza-
cja, konkursy, piłkarzyki, mini-bilard, 
oraz zajęcia sprawnościowe. Dzieci 
poznawały zasady savoir-vivre.
(as) Więcej na www.wiescipodlaskie.eu 

Za główny cel organizatorzy 
pikniku, który odbył się 25 lipca 
przy remizie, postawili sobie pro-
mocję szczepień, z którymi jak wia-
domo, w naszym województwie nie 
jest najlepiej.

Uczestnicy pikniku otrzyma-
li szeroka informację o zasadach 
szczepień, metodach rejestracji 
i punktach, w których można się 
zaszczepić. Można było również 
zmierzyć ciśnienie i zasięgnąć po-
rad medycznych.

Nie zabrakło atrakcji dla naj-
młodszych, którzy mogli skorzystać 
z dmuchanego placu zabaw, pojeź-
dzić  na kucyku oraz sprawdzić się 
w wielu grach i zabawach. Starsi 
mogli zaś posłuchać miejscowych 
zespołów ludowych: „Kaliny” z Żuro-
bic i „Polnych Maków” z Dołubowa”.

Dziadkowice

Piknik rodzinny

Cd. str. 7
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Drugi tegorocz-
ny festyn z cyklu „Itam żywuć ludzi” 
odbył się w malowniczej osadzie Ber-
nacki Most położonej na skraju Pusz-
czy Białowieskiej w gminie Narewka. 
To typowa puszczańska wieś letni-
skowa zamieszkała tylko w 1/4 przez 
stałych mieszkańców. Ale i tak nie-
wielka grupa ludzi potrzebuje dobrej 
rozrywki, więc po raz kolejny chwalę 
organizatorów - Muzeum i Ośrodek 
Kultury Białoruskiej w Hajnówce – 
za to, że takich małych miejscowo-
ści, zagubionych w puszczańskich 
ostępach nie pomija. A o tym, ze 
warto w nich organizować spotkania, 
świadczy duża liczba uczestników fe-
stynu. Tak było w Łuszczach, tak było 
w Bernackim Moście. Przybyli miesz-
kańcy okolicznych miejscowości, nie 
zawiedli turyści, dla których to być 
może był pierwszy kontakt z kulturą 
białoruskiej mniejszości zamieszku-
jącej Podlasie.

Przed licznie zebrana pu-
blicznością wystąpiły zespoły: Na-
rewczanki, Cegiełki, Leila, Siabry, 
Wandrounik,Axel i Ilo&Friends. Tra-
dycyjnie był kramik z literatura biało-
ruską, pamiątkami i rękodziełem lu-
dowym, można się było spisać i obej-
rzeć zdjęcia z poprzednich edycji .

Myślę, ze z zainteresowaniem 
uczestnicy festynu wysłuchali pana 
Karpiuka,miejscowego znawcy histo-
rii, który przedstawił historię osady.

Kolejny Festyn odbędzie się 
29 sierpnia w Kuraszewie w gminie 
Kleszczele.

W 1761 roku w uroczysku 

Bernacki Most Festyn na skraju Puszczy

Osowe na skraju Puszczy Białowie-
skiej powstała osada Bernacki  Most, 
będący dożywotnią własnością Au-
gusta Bernackiego. Była to osada 
osoczników. Od nazwiska pierwszego 
właściciela pochodzi pierwszy człon 
nazwy miejscowości. Drugi od mostu 
granicznego na rzece Jabłoniówce 

rozdzielającej Puszczę Białowieską 
i Puszczę Ladzką a jednocześnie 
stanowiącej granicę pomiędzy Ko-
roną i Litwą. Tędy przebiegał ważny 
szlak Białowieża – Narewka – Na-
rew. Następnymi właścicielami osa-
dy była tatarska rodzina Ajdzikiewi-
czów. W XIX wieku powstał tu dwór 

(1843 r), którego właścicielem był 
Kazimierz Wołoncewicz. Pod koniec 
tego wieku osiedliło się w osadzie 
kilku osadników niemieckich, których 
ostatni potomek zmarł  w 1996 r. 
W okresie bieżeństwa część miesz-
kańców, w tym też osadników nie-
mieckich uciekło na Wolyń.

Najtragiczniej w historii miej-
scowości zapisała się II wojna świa-
towa. Już 31 lipca 1941 r. wieś zo-
stała spacyfikowana i spalona przez 
Niemców. Po wyzwoleniu ci co prze-
żyli wrócili w lipcu 1944 r.

(sok)
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Żydzi w Narewce rozpoczęli 
się osiedlać na przełomie XVIII i XIX 
wieku. W szczytowym okresie stano-
wili 90 proc. wszystkich mieszkań-
ców. W latach następnych mimo, że 
liczba Żydów rosła to stanowili oni 
coraz mniejszą procentowo liczbę 
mieszkańców. W pierwszej połowie 
XIX wieku Żydzi z Narewki utworzyli 
gminę (kehilę) i wznieśli synagogę. 
W okresie międzywojennym na sku-
tek pogarszającej się sytuacji ekono-
micznej, wzrastały wśród nich na-
stroje syjonistyczne i rosła emigra-
cja. Po wybuchu wojny tereny Na-
rewki zostały zaanektowane przez 
Związek Radziecki. Sytuacja narew-
kowskich Żydów – tak jak i w innych 
miejscowościach – dramatycznie 
się pogorszyła. Już na przełomie 
czerwca i lipca 1941 r. nowi okupan-

ci wysłali Żydów w wieku 14 – 60 lat 
do obozu pracy. Ich zadaniem było 
spalić domy rolników w okolicznych 
wioskach. Po wykonaniu zadania 
zostali przywiezieni z powrotem do 
Narewki i następnego dnia (15 lipca) 
rozstrzelani w pobliskim lesie. Tego 
samego dnia kobiety, dzieci i oso-
by starsze zostały wywiezione do 
Kobrynia, gdzie w listopadzie tego 
roku uruchomiono getto, w którym 
znaleźli się także Żydzi z Białowieży 
i Hajnówki.

W dniach 1 - 2 sierpnia w Na-
rewce upamiętniono 80 rocznicę 
zagłady żydowskich mieszkańców 
miejscowości. Uroczystości rozpo-
częły się tanecznym flashmobem 

„Narewka tańczy „Jerusalem” w miej-
scowym amfiteatrze. W programie 
obchodów znalazł się również spa-

Zagłada narewkowskich Żydów
cer tematyczny „Śladami żydowskiej 
Narewki’ koncert zespołu pieśni 
i tańca „Fajer Lech” z Wilna oraz po-
kaz współczesnego kina izraelskiego.

Integralną częścią obcho-
dów była również rocznica zagłady 
Żydów z Białowieży, w tym m.in. 
ekspozycja zdjęć poświęcona „Są-
siadom, których już nie ma” oraz 
spacer muzyczny „Berjozkele – do-
branoc Narewko”,który poprowadziła 
Ola Bilińska.

Organizatorem  obchodów był 
Gminny Ośrodek Kultury w Narew-
ce, Stowarzyszenie Metamorphosis, 
Stowarzyszenie Tropinka i Szkoła 
Podstawowa w Narewce.        (wss)
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Po rocznej przerwie – związa-
nej z epidemią –  w ostatnią sobotę 
lipca nad zalewem w Zarzeczanach 
odbył się XXI Międzynarodowy Fe-
stiwal „Siabrouskaja Biasieda”. Za-
prezentowano dorobek kulturowy 
regionu i twórczość ludową z głów-
nym naciskiem na kulturę mniej-
szości białoruskiej.

W atmosferze przyjacielskie-
go spotkania bawiło się ok. 3000 
uczestników, wśród nich znani 
podlascy politycy i samorządowcy; 
eurodeputowany PiS Krzysztof Jur-
giel, wicemarszałek województwa 
podlaskiego Stanisław Derehajło, 
wicestarosta białostocki Roman 
Czepe,  zastępca prezydenta Białe-
gostoku, Adam Musiuk. W imieniu 
mieszkańców Gródka rolę gospo-
darza pełnił wójt Wiesław Kulesza, 
który niczym wodzirej zachęcał 
biesiadników do wspólnego śpiewu, 
tańca i konsumpcji – jak przystało 
na ludowej zabawie. Jak się nieofi-
cjalnie dowiedzieliśmy, ostatni go-
ście opuścili amfiteatr wczesnym 
rankiem w niedzielę.

Do zobaczenia za rok.
/tekst i foto Waldemar Staszyński/ 

Taka biesiada tylko w Gródku

W dniu 10 lipca 2021 roku 
członkowie hajnowskiego Koła 
niewidomych, wraz z opiekunami, 
głodni wrażeń wyruszyli autokarem 
w kierunku Warszawy.  Pierwszym 
punktem programu wycieczki było 
Muzeum Historii Żydów Polskich 

„POLIN”. Rozpoczęliśmy od pozna-
nia legendy o przybyciu Żydów do 
Polski i znaczenia słowa „polin”. 
Pani Krystyna Stroynowska , prze-
wodnik muzealny, w trakcie dwóch 
godzin przeprowadziła nas przez 
kolejne epoki, zapoznając nas z hi-
storią Żydów w Polsce i za granicą. 
Kolejne części muzeum, ciekawie 
wizualnie przygotowane ukazywały 
nam między innymi życie codzien-
ne, literackie, działalność poli-
tyczną, edukację Żydów w Polsce 
czy historię getta warszawskiego. 
Była to dobra okazja do poznania 
przeszłości i współczesnej kultury 

żydowskiej.  Cieszył nas 
fakt, że wiele z ekspona-
tów mogliśmy dotknąć, 
poruszyć, a dzięki temu 
lepiej poznać prezento-
waną przy ich pomocy 
historię. Zwieńczeniem 
wizyty w muzeum był 
obiad w muzealnej re-
stauracji i spróbowanie 
dań kuchni żydowskiej.

Następnie prze-
jechaliśmy do Ogrodu 
Botanicznego Państwo-
wej Akademii Nauk 
w Powsinie. Po ogrodzie 
zmieniającym się z ty-
godnia na tydzień oprowadził nas 
przewodnik, pan Jarosław Deluga. 
Zabrał nas do Brazylii, do puszczy 
tropikalnej czy też do Chile – naj-
dłuższego kraju świata, w którym 
można zaliczyć prawie każdy moż-

Wyprawa do Warszawy i okolic członków hajnowskiego Koła niewidomych

liwy klimat, a w nim ukochane miej-
sce pana przewodnika - najstarsza 
na ziemi, najgorętsza pustynia Ata-
kama, gdzie od wielu lat nie spadła 
kropla deszczu, a mimo to żyje tam 
ponad 500 gatunków roślin. Nasze 

oko cieszyła także narodowa ko-
lekcja róż, zawierająca ponad 800 
odmian, piękne lilie, pelargonie, 
duże strelicje, kolekcja roślin przy-
prawowych i leczniczych,  rośliny 
z wyższych rejonów Polski, znajdu-
jące się na tzw. szlaku górskim czy 
chociażby niespodziewanie odkryta 
wolemia szlachetna. Mimo, że wiele 
roślin już przekwitło, jak magnolie, 
czy uwielbiane przez Japończyków 
drzewa wiśniowe i klonowe, spacer 
po ogrodzie był wielką przyjemno-
ścią i niektórzy z nas bardzo chęt-
nie wróciliby jeszcze do tak nietu-
zinkowego miejsca.

Następnie znaleźliśmy się 
w miejscowości Konstancin-Je-
ziorna. W uzdrowisku tym, skorzy-
staliśmy z tężni solankowej – in-
halatorium zewnętrznym, po czym 
wyruszyliśmy w drogę powrotną do 
Hajnówki. Szczęśliwie wróciliśmy 
do domów i z nadzieją czekamy 
na kolejne wspólne spotkania. Wy-
cieczka została częściowo dofinan-
sowana ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych.    Tekst Alicja Pllis

Zdjęcia: Elżbieta Tomaszuk, 
Mariusz Szwarc,  

Andrzej Tarasewicz

Dziadkowice

Piknik rodzinny
Cd. ze str. 5

Swoje stoiska przygotowały 
Komenda Powiatowa Policji oraz 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna.

Można było się spisać i wes-
przeć 2,5-letniego Mikołaja wyma-
gającego specjalistycznego lecze-
nia.

Źródło: Urząd Gminy Dziadkowice

Niestety w lipcu, nie w maju, 
ale ważne że był i dzięki temu wielu 
druhów zostało docenionych, tak jak 
nasze jednostki OSP.

Mowa o gminnym Dniu Straża-
ka, który odbył się 25 lipca na placu 
przy remizie w Kajance. Na uroczy-
stości obecni byli strażacy z OSP z: 
Kajanka, Słochy A.nnopolskie, Kłopo-
ty Bujny, Ogrodniki, Tołwin. Była mo-
dlitwa za strażaków, zaś w swoich 
przemówieniach zaproszeni goście 
podkreślali nadal bardzo istotną rolę 
ochotników w likwidacji zdarzeń. Wy-
jątkowym akcentem jednostek z te-
renu gminy Siemiatycze jest liczny 
udział w wyjazdach nie tylko druhów, 
ale i druhen.

Złote medale „Za zasługi dla po-
żarnictwa: otrzymali druhowie: Janusz 
Podgórzak, Grzegorz Gumienak, zaś 
za wysługę 20 lat - Ryszard Zalewski.

Podziękowania za pomoc 
w przygotowaniu Dnia Strażaka od 
otrzymały druhny z OSP Ogrodniki 
i OSP Kajanka. 

(Materiał ze strony UG Siemiatycze)

Kajanka

Dzień strażaka
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GMINA BIELSK PODLASKI

Dubiażyn znany jest z tra-
dycji muzycznych. To wieś bardzo 
rozśpiewana. W latach 70 i 80 
ubiegłego wieku działał we wsi 
zespół „Duboczki”, który wraz z so-
listą Aleksandrem Romaniukiem 
wielokrotnie zajmował czołowe 
miejsca na przeglądach piosenki 
białoruskiej.

W 1991 roku z inicjatywy 
mieszkańców powstał nowy zespół 
śpiewaczy, który przyjął nazwę „Ro-
dyna”. Zespól od 30lat kultywuje 
folklor swojej okolicy. W repertu-
arze posiada pieśni obrzędowe, 
liryczne, religijne i żartobliwe oraz 
obrzędy: wesela, chrzciny, dożynki 
oraz zwyczaje związane z Bożym 

Narodzeniem i Wielkanocą.
W zespole śpiewa kilka poko-

leń wykonawców, co w naturalny 
sposób służy przekazywaniu tra-
dycji. Są to mieszkańcy Dubiażyna, 
ale także sąsiednich wsi: Koszek, 
Knoryd, Mokrego i Podbiela.

Zespół wielokrotnie otrzy-
mywał nagrody i wyróżnienia 
na regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych festiwalach 
i konkursach. Koncertował w wielu 
miastach Polski. Tradycje regionu 
prezentował również mieszkańcom 
Belgii, Francji i Ukrainy.

Dubiażyn to wieś w gminie 
Bielsk Podlaski nad rzeką Białą. To 
jedyna taka nazwa w Polsce. Po-

Rozśpiewany Dubiażyn
chodzi od nazwy osobowej Dubiaga, 
wywodzącej się od białoruskiego 
słowa dub – dąb. Wieś założono 
w pierwszej połowie XVII wieku 
w ramach dóbr boćkowskich sta-
nowiących własność rodu Sapiehów. 
W latach następnych zmieniali się 
jego właściciele. W 1861 roku wieś 
została uwłaszczona i stała się 
jednocześni siedzibą największej 
w okolicach Bielska gminy obejmu-
jącej 70 miejscowości zamieszkałej 
przez 6 638 włościan. Szczególny 
rozwój miejscowość przeżywała 
na przełomie XIX i XX wieku, np. 
w ciągu 20 lat prawie trzykrotnie 
wzrosła liczba domów (z 31 do 90), 

w 1929  roku wybrukowane zostały 
drogi gruntowe, a rok później rozpo-
częto budowę szkoły. W 1921 roku 
w skład gminy wchodziło 33 miej-
scowości zamieszkałe przez 3 499 
mieszkańców. Siedzibą gminy Du-
biażyn przestał być 1 października 
1934 roku. Z jej obszaru utworzono 
dwie nowe gminy Bielsk Podlaski 
i Boćki, część obszaru zlikwidowa-
nej gminy włączono także do gmin 
Kleszczele i Orla. Ostatecznie swoją 
funkcję ośrodka administracyjnego 
wieś straciła w 1954 roku, kiedy 
to weszła w skład gromady Mokre.

(sok)
więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Narew
Spróbujmy żyć zdrowo

Tak szczytnie rozpoczętą dzia-
łalność kontynuowano w ramach 
projektu „Zioła w domu to zdrowa 
rodzina”. Jego realizację zainaugu-
rowano wyjazdem do Ziołowego 
Zakątka w Korycinach. Zwiedzono 
ogród botaniczny, zapoznano się 
z właściwościami ziół i możliwo-
ściami ich zastosowania. Po zwie-
dzaniu nadszedł czas na własno-
ręczne próby sporządzania herba-
tek ziołowych i przypraw a pobyt 
zakończył ekologiczny obiad, na 
który podano pierogi serowe z do-
datkiem pokrzywy. Wyjazd posłużył 
tez integracji mieszkańców gminy, 

bowiem uczestniczyli w nim także 
mieszkańcy; Tyniewicz, Gorodziska, 
Łosinki i Chrobostówki.

W ramach realizacji projektu 
odbyły się warsztaty kosmetyczne 
i kulinarne. Teraz już panie z Ko-

lanie muszą po kosmetyki udawać 
się do apteki lub drogerii mogą je 
przyrządzić same.

W maju tego roku napisano 
kolejny projekt „Spróbujmy żyć 
zdrowo”. Jego realizację nieoficjal-
nie zainaugurowano wycieczką do 
Supraśla i arboteum w Kopnej Gó-
rze, a 27 lipca odbyła się biesiada 
kiedy zrobiono to oficjalnie.

Przy umilających biesia-
dę śpiewach zespołu „Reczeńka” 
z Kożlik przybyli wysłuchali wy-
kładu o zdrowym żywieniu i jego 
wpływie na choroby, a zwłaszcza 
cukrzyce wygłoszonego przez Olgę 
Pugacewicz-Wróblewską.  

Wśród planów na najbliższą 
przyszłość przewodnicząca Koła 
Irena Dulko  wymienia;  jeszcze 
w sierpniu spotkanie z psycholo-
giem, następnie  spotkania z re-
habilitantem, warsztaty kulinarne 

– pierwsze, robienia ziołowych 
przystawek, już się odbyły – a tak-
że spotkanie w terenie poświęcone 
rozpoznawaniu ziół. Jak więc z tego 
wynika panie czeka pracowita koń-
cówka lata i jesień. O wszystkich 

dokonaniach i zamierzeniach nie 
sposób napisać w jednej informa-
cji, dlatego na zakończenie warto 
wspomnieć, że wprawdzie wszyscy 
członkowie Koła aktywnie angażują 
się w jego pracę, ale  podkreślić na-
leży zaangażowanie „nadzorującej” 
sprawy księgowe Mari Owerczuk. 
Dużej pomocy udziela też Anna 
Andrzejuk-Sawicką, która zajmu-
je się przygotowywaniem projek-
tów. W bibliotece mieści się też  
siedziba KGW.

Wiesław Stanisław Sokołowski
więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

Cd. ze str. 1

W dniu 6 sierpnia 2021 r. 
w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Hajnówce od-
było się spotkanie autorskie z Mał-
gorzatą Starostą – autorką komedii 
kryminalnych, m. in. trzytomowego 
cyklu pt. „Pruskie baby”, oraz roz-
poczynającego nowy cykl „Szczęśli-
wego losu”.

Spotkanie otworzyła przed-
stawicielka biblioteki Joanna Kisie-
lewicz witając gości oraz zebraną 
w czytelni publiczność. Następnie 
oddała głos moderatorce – pani Do-
minice Gołowin, która poprowadziła 
rozmowę z autorką. Pani Małgorzata 
opowiadała o kulisach powstawania 
swoich książek oraz intensywnym 
czasie tworzenia i promocji swojego 
debiutanckiego tytułu w czasie pan-
demii. Podzieliła się z publicznością, 
jak zrodziło się jej zamiłowanie do 
Podlasia, a także jej sympatii do 
gatunku literackiego jakim jest kry-
minał. Warto zaznaczyć, że komedia 
kryminalna to gatunek coraz bar-

dziej popularny, a autorka chętnie 
wplata w niego motywy baśniowe, 
legendy i przede wszystkim czarny 
humor.

Pani Małgorzata zapowie-
działa również datę premiery nowej 
książki, która odbędzie się już na 
początku października podczas 9. 
edycji Targów Książki w Białymstoku.

Na zakończenie autorka pod-
pisała pokaźny stosik książek, które 
można kupić w księgarni „Puszczyk”, 
zlokalizowanej przy ul. Batorego 
w Hajnówce.

Warto nadmienić, że na fan-
page’u MBP spotkanie było relacjo-
nowane na żywo, dla wszystkich 
tych, którzy z różnych względów 
nie mogli stawić się w bibliotece 
osobiście. Relację można odtwarzać 
wielokrotnie, dostępna jest na Face-
booku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Hajnówce.

Tekst Justyna Perestret
Zdjęcia Alicja Karczewska,  

Joanna Kisielewicz

Spotkanie autorskie  
z Małgorzatą Starostą
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Niedawno ukazała się 
książka o polskich koniach czy-
stej krwi arabskiej - „Arabska 
awantura. Od Emira Rzewuskie-
go do Krzysztofa Jurgiela”. 

Autorka Monika Luft, 
była dziennikarka hiszpań-
skiej telewizji publicznej TVE  
i TVP, opisała dwieście lat hi-
storii polskiego araba i losy 
ludzi związanych z hodowlą.  
A w tle wielkie pieniądze, służby 
specjalne i polityka.

W tym miejscu war-
to przytoczyć recenzję dr. 
hab. Sławomira Cenckiewicza,  
dyr. Wojskowego Biura Historycz-
nego:

„Nigdy nie myślałem, że 
kiedykolwiek mnie zainteresu-
je książka o koniach arabskich. 
(…)

W rzeczy samej: polskie 
araby to część polskiej historii, 
z tajnymi służbami, agentami, 
a nawet światowymi interesami 
w tle. I w dodatku to historia, 
która nie ma końca i dzieje się 
na naszych oczach”.

Tytułowy bohater to hrabia 
Wacław Seweryn Rzewuski, któ-
ry w latach 1818 – 1820 podró-
żował po Bliskim Wschodzie. Tam 
zawarł przymierze z przywódca-
mi plemion beduińskich, którzy 
nadali mu tytuł Emira, i nabył 
do polskich stadnin ponad 100  

tof Jurgiel stwierdził: - Za zło-
dziejstwo ich zwolniłem, nie 
za fachowość - i dodał - że nie 
będzie trzymał facetów, którzy  
z działalności na majątku pań-
stwowym organizują sobie lek-
kie życie.

Brak odpowiedniego nad-
zoru hodowlano-weteryna-
ryjnego nad końmi arabskimi 
czystej krwi w przypadku Ja-
nowa Podlaskiego. Skutki bra-
ku odpowiedniego nadzoru po-
twierdzają m.in. okoliczności 
związane z zachorowaniem, 
leczeniem i eutanazją kla-
czy Pianissima; dopuszczenie 
przez Zarządy obu stadnin do 
pobierania przez zagranicznych 
kontrahentów większej liczby 
zarodków niż dopuszczają to 
polskie regulacje i zawieranie 
umów (…) dzierżawy klaczy  
z zagranicznymi ośrodkami ho-
dowlanymi w sposób, który nie 
zabezpieczał w pełni interesów 
polskich podmiotów oraz ogra-
niczał możliwość dochodzenia 
roszczeń”- cytuje dziennikarka 
dokument ANR.

Teczka TW Marka Treli
W tym kontekście są jeszcze 

inne sensacje. Otóż środowisko „ko-
niarskie” i ścisłe kierownictwo pań-
stwowych stadnin było otoczone 
w czasach PRL szczególną opieką 
operacyjną i agentami.

I tak Marek Trela, długo-
letni dyrektor SK Janów Pod-
laski (odwołany za czasów 
ministra Jurgiela), syn oficera 
LWP, został dwukrotnie zare-
jestrowany przez SB jako TW  
o pseudonimie „Marek”.

„Karta personalna spo-
rządzona w 1977 roku przez 
oficera SB Krzysztofa Strzał-
kowskiego przynosi informację 
o przydzielonej Treli kategorii, 
tajnego współpracownika (TW), 
pozyskanego na zasadzie do-
browolności”- czytamy. Kiedy 
podjął pracę w SK Janów Pod-
laski jako lekarz weterynarii, 

w 1984 roku bezpieka z Białej 
Podlaskiej ponownie dokonała 
rejestracji TW „Marka”.

Wolnoamerykanka  
na wybiegu i w stodole
Jest też interesujący wątek o or-

ganizacji aukcji koni „Pride of Poland”.  
W ocenie Centralnego Biura 
Śledczego, zarówno sposób wy-
łaniania organizatora (Polturf),  
jak i konstrukcja umów z tą firmą, 
przyczyniły się de facto do „sprywa-
tyzowania” imprezy światowej rangi. 
Co ciekawe, firma ta miała zagwa-
rantowane 12% dochodów ze sprze-
daży koni, a umowy z nią podpisane 
w latach 2001 – 2015 zawierały 
niekorzystne zapisy dla stadnin. Przy 
okazji Monika Luft wymienia dzien-
nikarza śledczego Cezarego Gmyza,  
który na wspomnianej firmie nie zo-
stawił suchej nitki i prześwietlił jej 
strukturę dochodów.

Ardanowski i układ wrócił
Na koniec autorka docieka, dla-

czego zmiany w stadninach nie do 
końca się powiodły:

„Przede wszystkim, minister 
Krzysztof Jurgiel, decydując się na 
radykalne posunięcia, nie znał siły 
przeciwnika...” Dalej pisarka opi-
suje działania ministra Krzysztofa 
Ardanowskiego, który nie kontynu-
ował działań swojego poprzednika 
i „prowadzić będzie całkowicie od-
mienną politykę, z zaproszeniem 
dwójki zwolnionych w lutym 2016 
roku osób do współpracy włącznie”. 
Tym samym przywrócił im oficjalne 
wpływy w państwowej hodowli.

Zdaniem autorki, minister Ar-
danowski doprowadził do „pełnej 
centralizacji w kierowaniu branżą...”

Wreszcie sukces  
„Pride of Poland 2021”
Tegoroczna aukcja koni arabskich 

zakończyła się medialnym i finanso-
wym sukcesem, co bez wątpienia jest 
zasługą obecnego Ministra Rolnictwa 
Grzegorza Pudy.

Jego działania w ostatnim roku 
sprawiły, że państwowe stadniny koni 
mają znowu powody do dumy i dobrą 
opinię u hodowców koni.

„Agentura i prywata 
w państwowych stadninach koni”

bezcennych klaczy i ogierów.
Biznesowy układ

W rozdziale „Kulawa rewolucja 
roku 2016” autorka opisuje najnow-
szą historię polskiego araba, w tym 
wiele uwagi poświęca mojej oso-
bie (a nawet zostałem wymienio-
ny w tytule książki). Jak wiadomo, 
będąc ministrem rolnictwa pod-
jąłem się „rewolucyjnych” zmian 
w państwowych stadninach koni 
w Janowie Podlaskim i Michało-
wie, w wyniku czego stanowiska 
stracili ich prezesi i Anna Stoja-
nowska, urzędniczka ówczesnej 
Agencji Nieruchomości Rolnych 
(nadzorująca stadniny), co wywo-
łało niesłychaną burzę medialną  
i ataki na moją osobę.

Zarówno znany histo-
ryk, jak i Monika Luft także za-
uważyli negatywne zjawiska  
w stadninach państwowych i w śro-
dowisku „koniarskim”. Oto niektóre 
fragmenty z „Arabskiej awantury”:

„Odwołana przez niego trój-
ka to nie tylko dyrektorzy stad-
nin i urzędniczka agencji rządo-
wej (obecnie zajmująca się han-
dlem koni), lecz także sędziowie 
pokazów koni arabskich o usta-
lonej pozycji w strukturach 
międzynarodowych organizacji: 
Marek Trela piastuje funkcję 
wiceprzewodniczącego Świato-
wej Organizacji Konia Arabskie-
go (WAHO), Anna Stojanowska 
i Jerzy Białobok zasiadają we 
władzach Europejskiej Organi-
zacji Konia Arabskiego (ECAHO).

Ma to znaczenie ze względu 
na kwestie czysto propagando-
we oraz solidarność zawodową 
- kluczowa wydaję się w tym 
przypadku funkcja sędziów 
w najważniejszych pokazach. 
Minister Jurgiel oraz jego do-
radcy zupełnie nie wzięli pod 
uwagę roli tych osób jako lide-
rów opinii”.

 „Otóż podczas posiedzenia 
komisji rolnictwa 13 kwietnia 
2016 r., powołując się na wy-
niki kontroli, minister Krzysz-

Krzysztof Jurgiel  
Poseł do Parlamentu Europejskiego 
ul. Zwycięstwa 26 C, 15-703 Białystok 
Tel: 85 742-30-37; 508801810
krzysztof.jurgiel@interia.eu
www.jurgiel.pl

KOMUNIKAT PRASOWY z dnia 16 sierpnia 2021 r.
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PRZECZYTANE

Wiosną tego roku kiedy tylko 
muzea zostały odblokowane mogli-
śmy zaprosić dzieci i młodzież na 
warsztaty do Muzeum. Warsztaty to 
m.in. część projektu „PRZYGRANICZ-
NY ALIANS ETNICZNY”, który Mu-
zeum realizuje od 10 lat. To projekt, 
który na przestrzeni roku ma wie-
le działań prezentujących lokalną 
sztukę, tradycje, oraz działań ani-
mujących lokalną społeczność-nie 
tylko dzieci ale i dorosłych- w myśl 
idei PRZYMIERZA kulturowego na 
pograniczu etnicznym jakim jest 
Podlasie i ziemia hajnowska.

Lockdown wyciszył skutecz-
nie muzealne przestrzenie na ty-
godnie i miesiące, wiosną jednak 
ciche przestrzenie Muzeum wypeł-
nił w końcu gwar i śmiech dzieci. 
Odwiedziło nas kilkadziesiąt grup, 
kilkaset dzieci z przedszkoli oraz 
szkół podstawowych i liceów wzię-
ło udział w przeróżnych ciekawych 
warsztatach. Zadaniem warsztatów 
było zaznajomienie z białoruską 
kulturą, ludowymi tradycjami oraz 
rękodziełem.

Jednymi z zajęć, które zapro-
ponowało Muzeum były warsztaty 
garncarskie. Zaprosiliśmy Mirosła-
wa Piechowskiego z Czarnej Wsi 
Kościelnej - garncarza, którego 
rodzina od pokoleń zajmuje się 
tym rzemiosłem. Pan Mirosław na-
leży do wąskiego grona garncarzy 
kultywujących unikalną technikę 
ceramiki siwej, charakterystycznej 
dla naszego regionu. Wykonuje 

tradycyjną ceramikę, jak również 
wplata weń współczesne wzory. 
Pokazał dzieciom jak sprawnie na 
kole garncarskim operować gliną, 
by powstał piękny wazon, garnek, 
czy miska. Opowiedział również 
o ciężkiej pracy garncarza i procesie 

tworzenia garnka oraz wypalania 
gliny. Każdy kto przybył na warsz-
taty również spróbował swych sił za 
kołem garncarskim. Efekty były nie-
samowite. Oprócz prac powstałych 
na kole, dzieci z gliny wyczarowały 
medaliki, ludziki i zwierzątka. Dzieci 
zabrały efekty swej pracy do domu.

Etno warsztaty w Muzeum Białoruskim w Hajnówce
Kolejne warsztaty były to 

warsztaty plastyczne. Na placu 
muzeum, pod brzózkami, na babci-
nych kapach dzieci rysowały z natu-
ry muzealne manekiny oraz rzeźby 
z muzealnej kolekcji. Były to m.in. 
prace Dzmitrego Dobrovolskiego. 

Aniutka, bo takie imię zyskał nasz 
muzealny manekin „strzegący” sal 
wystawowych muzeum po zamknię-
ciu obiektu i pilnujący tajemnic 
muzeum ubrany był w typowy strój 
białoruski- czyli wyszywaną koszulę 
i sajan. Aniutka szczególnie spodo-
bała się dzieciom-czego wyraz dały 

w swych barwnych rysunkach. Za-
sady rysunku, kompozycji, techniki 
pasteli przybliżyła Agnieszka Ticho-
niuk- muzealny historyk sztuki.

Agnieszka Tichoniuk prowa-
dziła również zajęcia z  „Etnodizaj-
nu”. To opowieść o tym jak wplatać 

ludowe akcenty we współczesne 
formy i jak zaszczepić w najmłod-
szych zainteresowanie wzornic-
twem tradycyjnym. Wracanie do 
korzeni i tradycji oraz przetwarza-
nie ich w nowoczesnych formach 
to w ostatnich latach bardzo po-
pularny kierunek. Muzeum również 

postanowiło wzory białoruskie, 
którymi nasi przodkowie ozdabiali 
koszule, ręczniki ludowe, czy kapy 
wykorzystać w nowoczesnej, współ-
czesnej realizacji. W przygotowaniu 
projektów szablonów pomógł Miro-
sław Zdrajkowski- artysta plastyk, 
absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Mińsku na Białorusi, którego 
wszelkie poczynania artystyczne 
zdradzają przywiązanie do tradycji 
białoruskich. Dzieci własnoręcznie 
za pomocą specjalnie przygotowa-
nych szablonów ozdobiły współcze-
sne białe koszulki przygotowanymi 
wzorami. Dowiedziały się również 
z prezentacji o bogatej symbolice 
wzorów, ich pierwotnym znaczeniu 
oraz typowej kolorystyce. Przed-
szkolaki, dzieci ze szkoły podstawo-
wej oraz licealiści poradziły sobie 
świetnie z tym zadaniem!!  A efek-
ty- koszulki z tradycyjnymi wzorami 
można podziwiać na żywo np. na 
hajnowskich ulicach czy szkolnych 
korytarzach -są dumnie noszone 
przez autorów.

Wszystkim osobom biorącym 
udział w warsztatach serdecznie 
gratulujemy efektów i dziękujemy 
za udział! I zapraszamy na kolejne, 
jesienne warsztaty w Muzeum.

Warsztaty zorganizowano 
w ramach realizacji zadania p.n. 
„Przygraniczny alians etniczny” ze 
środków Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz 
budżetu miasta Hajnówka.

Tekst/fot: Tomasz Tichoniuk

W Bielsku Podlaskim każdy 
chętny będzie mógł zaszczepić się 
podczas dwóch festynów i rajdu 
samochodowego. Imprezy te od-
będą się 29 sierpnia i 5 września. 
Przenośny punkt szczepień zo-
stanie usytuowany w tych dniach 
w centrum miasta, w Parku Królo-
wej Heleny.

Bielsk Podlaski organizuje ak-
cję „#Szczepimy się, bo chcemy być 
razem”. Miasto, wspólnie z partne-
rami: Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Biel-
sku Podlaskim, Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiczną w Bielsku 
Podlaskim oraz Bielskim Domem 
Kultury, organizuje specjalną akcję 
szczepień podczas zaplanowanych 
imprez plenerowych.

29 sierpnia 2021 roku za-
praszamy serdecznie na doroczny 
festyn Pelargonia, który odbędzie 
się w amfiteatrze miejskim w Parku 
Królowej Heleny. Z kolei 5 września 
2021 roku zachęcamy do odwie-
dzenia dwóch wydarzeń: 6. Rajdu 
Samochodowego Bielska Podla-
skiego, którego finał odbędzie się 
przed ratuszem oraz zaplanowane-
go w amfiteatrze miejskim Białoru-
skiego Festynu Ludowego.

Podczas tych wydarzeń bę-
dzie można skorzystać z możli-
wości zaszczepienia się przeciwko 
COVID-19. SP ZOZ w Bielsku Podla-
skim przygotuje powszechny prze-
nośny punkt szczepień, zapewni 
opiekę pracowników medycznych, 
a także dyżur karetki z ratownikami. 

Każdy chętny będzie miał do wybo-
ru jednodawkową szczepionkę wek-
torową firmy Johnson&Johnson lub 
dwudawkową szczepionkę mRNA 
firmy Pfizer/BioNTech.

Z usług powszechnego prze-
nośnego punktu szczepień SP ZOZ 
w Bielsku Podlaskim będzie można 
skorzystać w Parku Królowej Heleny. 
Szczepienia będą wykonywane 29 
sierpnia oraz 5 września 2021 roku 
w godzinach 12:00 – 18:00.

Każda osoba zaszczepiona 
podczas miejskiej akcji będzie mo-
gła na miejscu – w powszechnym 
przenośnym punkcie szczepień – 
odebrać potwierdzenie w postaci 
Unijnego Certyfikatu COVID, zwa-
nego popularnie „paszportem co-
vidowym”.

Osoby, które wezmą udział 
w szczepieniach prowadzonych 
podczas tych imprez, otrzymają 
także nagrody i upominki przy-
gotowane przez organizatorów. 
Nagrodami za udział w akcji są: 
pulsoksymetry napalcowe (ufun-
dowane dla pierwszych 50 osób, 
które zaszczepią się w plenerowym 

punkcie szczepień), torby bawełnia-
ne z logotypami akcji promującej 
szczepienia oraz gadżety promocyj-
ne ufundowane przez organizato-
ra akcji. Wręczenie nagród nastąpi 
bezpośrednio w dniach 29 sierpnia 
i 5 września 2021 roku po zaszcze-
pieniu się w plenerowym punkcie 
szczepień.

Po 5 września akcja promują-
ca szczepienia będzie prowadzona 
nadal – aż do wyczerpania nagród 
i upominków – w stacjonarnych 
puntach szczepień na terenie mia-
sta Bielsk Podlaski.

Zorganizowanie akcji możliwe 
jest dzięki dofinansowaniu z budże-
tu państwa.

 Krzysztof Jankowski

Szczepimy się, bo chcemy być razem

Warto przeczytać

Karol Modzelewski 
Buntownik

Czy można wyobrazić sobie 
polską politykę bez niego? W roku 
1956 był na warszawskim Żera-
niu obok Lechosława Goździka, 
w roku 1964 wraz z Jackiem Ku-
roniem napisał list do partii, za 
który został skazany na trzy i pół 
roku więzienia. W roku 1968 rzu-
cił hasło „Niepodległość bez cen-
zury!”, które skandowali demon-
strujący studenci. W roku 1980 
był pomysłodawcą nazwy związku 

„Solidarność”, a potem jego rzecz-
nikiem. Internowany.

Łącznie w więzieniach Pol-
ski Ludowej spędził osiem i pół 
roku. W III RP z buntu się nie wy-
leczył. Konsekwentny krytyk 
transformacji, a zwłaszcza planu 

Balcerowicza. Ostrzegał przed jego 
społecznymi efektami, buntem 
wykluczonych, pękaniem Polski 
na pół. Mój głos sprzeciwu jest 
gestem demonstracyjnym – mó-
wił, głosując w Senacie przeciwko 
ustawom wprowadzającym plan. 
Gorszyło go podsycanie antyko-
munizmu. Był czas taki, że walcząc 
z komunizmem, zbierało się guzy. 
A teraz, nie zbierając guzów – szu-
ka się walki z komunizmem. To jest 
odwaga hieny cmentarnej.

A w ostatnich latach ostrze-
gał przed demontażem państwa 
demokratycznego. Celem PiS jest 
władza, której nie odda – to ty-
tuł jego ostatniego wywiadu dla  

„Przeglądu”.

Pod takim hasłem w ostatni 
weekend lipca odbywała się na pla-
ży w Rudni nad Zalewem Siemia-
nówka impreza promująca gminę 
Michałowo. Na turystów, którzy 
w tym czasie przybyli do Rudni cze-
kały liczne atrakcje: m.in. zawody 
sportowe o Puchar Burmistrza, sza-
chy, brydż, siatkówka plażowa, za-
wody dla dzieci, konkursy z nagro-
dami - „Poznaj Michałowo”, koncerty  
i dyskoteka, a także rejsy gondolą 
po zalewie. Oczywiście nie zabrakło 
stoisk jednostek podległych samo-
rządowi Michałowa i Stowarzyszeń. 
Można było też skosztować regio-
nalnych przysmaków a wieczorem 
... wieczorem koncertowały; Prymaki, 
Jobery, Czerwone Szpilki, klasa es-

tradowa LO w Michałowie i inni.
W sobotę (24 lipca) odbyła 

się nietypowa – bo na plaży – sesja 
Rady Miejskiej, na której ślubowanie 
złożyła nowa radna Anna Mielko.

Przebywający w tym czasie 
nad Zalewem turyści mieli w czym 
wybierać.                                  (sok)

Poznaj Michałowo

„Nie tak dawno temu był to 
kraj tak bardzo katolicki, że przy 
nim Polska wyglądała na pań-
stwo z szalejącą bezbożnością, 
a dzisiaj jest pustynią katolicką 
z szalejącą ideologią LGBT”

Jarosław Kaczyński  
o Irlandii – Tygodnik „Sieci”
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Niecodzienne praktyki w edukacji, czyli lekcje rozpoznawania rzadkich gatunków roślin użytkowych - Szkolenie Transgraniczne dla Nauczycieli w ramach projektu:

„Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”
Z przyjemnością informujemy, 

że ruszył kolejny transgraniczny 
projekt na terenie naszego Pod-
lasia! 

Data 1 czerwca 2021 r. na 
długo zapadnie w pamięci naszej, 
jak i partnerów z Białorusi - w tym 
dniu rozpoczęliśmy transgranicz-
ny projekt „Przyrodnicza  skarbni-
ca ponad granicami” realizowany 
w ramach Celu Tematycznego 
DZIEDZICTWO w Priorytecie 1.2 
Promocja i zachowanie dziedzic-
twa naturalnego, dofinansowanym 
przez Unię Europejską w ramach 
Programu Współpracy Transgra-
nicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 
2014-2020.

Przedsięwzięcie prowadzimy 
w licznym partnerstwie - głównymi 
partnerami po stronie białoruskiej 
są: Szkoła Średnia nr 3 w Pińsku 
oraz Lokalny Fundusz Środowi-
skowy  „Rezerwaty Obwodu Brze-
skiego”. Beneficjentem wiodącym 
projektu jest Białowieski Park 
Narodowy - nasza instytucja jako 
jedyna z polskiego zespołu part-
nerskiego zagwarantowała wkład 
finansowy wymagany przez organ 
prowadzący. 

Zgodnie z hasłem projek-
tu, ma on na celu podkreślenie 
wartości przyrodniczych skarbów 
i zwrócenie uwagi na fakt, jak ła-
two można je bezpowrotnie utracić 

- na przykład wiele gatunków roślin, 
które dawniej były pospolite, dziś 
stały się rzadkie lub wyginęły. 

Założeniem naszej edukacyj-
nej inicjatywy jest również podkre-
ślenie emocjonalnej więzi człowieka 
z roślinami, kultywowanej zwłasz-
cza w Puszczy Białowieskiej i na 
Polesiu - czyli na terenie regionów 
objętych działaniami projektowymi.

W projekcie zaplanowaliśmy 
różnorodne działania edukacyjne. 
Mają one wpłynąć na poszerzenie 
wiedzy o roślinach zagrożonych 
(w tym gatunkach użytkowych) 
wśród pracowników obszarów chro-
nionych, nauczycieli i uczniów. Ta 
wiedza ma służyć nie tylko bezpo-
średnim uczestnikom projektu - oni, 
już doświadczeni, mają następnie 
promować dobre praktyki w ochro-
nie przyrody wśród mieszkańców 
okolic Puszczy Białowieskiej i Po-
lesia jak też turystów odwiedzają-
cych te regiony.

Pierwszym działaniem pro-
jektowym było Transgraniczne 
Szkolenie dla Nauczycieli, które-
go część I zakończyła się 7 lipca 
br. Uczestniczyli w nim nauczy-
ciele z partnerskich szkół z Haj-
nówki i Pińska, przedstawiciele 
obszarów chronionych - Biało-
wieskiego Parku Narodowego 
i  Lokalnego Funduszu Środo-
wiskowego „Rezerwaty Obwodu 
Brzeskiego” z Białorusi. 

W trakcie hybrydowego 
szkolenia wysłuchaliśmy wykła-
dów botaniczno-etnograficznych 
oraz obejrzeliśmy filmy o roślin-
ności Puszczy Białowieskiej i Re-
zerwatów Obwodu Brzeskiego. 

Pierwsze wystąpienie pn. 

Cenne i rzadkie składniki szaty ro-
ślinnej Puszczy Białowieskiej i jej 
przedpola w dobie Antropocenu 
przedstawił Doktor Patryk Czortek. 
Autor przedstawił „listę czarnych 
charakterów” -  rośliny inwazyjne, 
o silnych cechach kolonizujących 

- eliminujące rodzime gatunki, jak 
również zagrożenia, które ci ko-
lonizatorzy niosą dla naturalnych 
ekosystemów. Co ciekawe, niektóre 
z inwazyjnych roślin są gatunkami 
użytkowymi, na przykład niecier-
pek drobnokwiatowy (użyteczny 
z uwagi na liście o właściwościach 
zielarskich - do produkcji wywarów 
bakteriobójczych i oczyszczających), 
czy czeremcha amerykańska o wła-
ściwościach kulinarnych - owoce 
wykorzystywane są do przygoto-
wywania dżemów, soków i nalewek. 

W trakcie wykładu usłyszeli-
śmy o łąkach na przedpolu Puszczy 
chronionych jako natura 2000. oraz 
o ochronie krajobrazowej w Parku 
Pałacowym, także o gatunkach 

dawniej pospolitych, uważanych 
wyłącznie jako chwasty, obecnie 
zanikających - na przykład mak, 
bławatek czy kąkol. 

W trakcie warsztatów obej-
rzeliśmy prezentację pn. „Las le-
czy i żywi; tradycja użytkowania 
leczniczego i pokarmowego roślin 
leśnych na Podlasiu”, którą przed-
stawiła Doktor Ewa Pirożnikow. 

Kto jeszcze nie był pewnym, ten 
uwierzył, jak niezwykle ważne było 
lecznictwo ludowe - było częścią 
kultury ludowej, zatem obejmowało 
nie tylko wiedzę, ale również wie-
rzenia. Życie na wsiach w dawnych 
czasach było niezwykłe ciężkie, 
a to sprzyjało rozwojowi chorób 
i ich rozprzestrzenianiu, a choroby 
leczono najczęściej w domu  - na 
przykład w Puszczy Białowieskiej 
owoce kaliny były spożywane jako 
smakołyk i lekarstwo, czarny bez 
był uniwersalnym lekiem, a do 
leczenia wielu schorzeń używano 
jałowiec i brzozę. 

Tak więc wielkie znaczenie 
miała wiara w cudowne uzdrowie-
nia i w jak też na przykład cudow-
ną moc drzew, mających zdolność 
odbierania chorób. Co zaskakujące 

- ludzie obdarzeni talentem lecze-
nia od Boga, czyli szeptuchy i zie-
larki, do dziś są szanowane przez 
miejscowe społeczności. Dzięki 
wystąpieniu przekonaliśmy się, jak 

wielkie znaczenie ma rodzima flora 
w zaciszach domowych kuchni - na 
przykład niezwykle smaczną potra-
wą jest zupa z pokrzywy zwyczaj-
nej lub czosnku niedźwiedziego. 
Natomiast z maliny, kaliny i robinii 
akacjowej przyrządzano farsz do 
pierogów. 

Trzeci dzień szkolenia nasi 
partnerzy z Białorusi spędzili 

w Rezerwacie „Sporovsky”, od-
znaczającym się wyjątkowymi 
walorami przyrodniczo-kulturo-
wymi, co obiecali pokazać nam 
ostatniego dnia spotkania po-
przez nagrania filmowe.  

A dla nas ten dzień był 
wyjątkowy - w terenie! Tę „te-
renówkę” rozpoczęliśmy w nie-
zwykłym  miejscu, w „Ziołowym 
Zakątku” w Korycinach. W cza-
sie zajęć poznaliśmy najmłod-
szy w Polsce Ogród Botaniczny, 
który w tej randze funkcjonuje 
od 2011r. Nie sposób obejrzeć 
2000 gatunków, które występują 
na tym obszarze, ale mieliśmy 
wielkie szczęście, gdyż jego za-

dziejów życie człowieka było nie-
rozerwalnie związane z roślinami. 
Roślinność stanowiła cenne źró-
dło pokarmu a także materiał na 
odzież, narzędzia, broń i budowę 
domostw. Co ważne, przez wieki 
rośliny o właściwościach leczni-
czych były najważniejszą „bronią” 
w rękach lekarzy. Mimo szalonego 
rozwoju chemii i wykorzystania tej 
nauki w medycynie, nigdy nie zre-
zygnowano z leków pozyskiwanych 
z roślin, gdyż nadal stanowią źródło 
niezastąpionych surowców. Wręcz 
odwrotnie - obecnie przemysł far-
maceutyczny coraz częściej sięga 
do zasobów naturalnych i roślin 
leczniczych, zwłaszcza, że leki 
pozyskane z naturalnych surow-
ców posiadają substancje czynne 
będące w biologicznej równowa-
dze, co skutkuje ich ograniczonym 
szkodliwym działaniem i mniejszą 
skłonnością do gromadzenia się 
w organizmie.  

Wiedza na temat roślin jest 
także ważna dlatego, że najcen-
niejszą wartością przyrody jest jej 
bioróżnorodność. Dlatego w końcu, 
że niektóre gatunki mogą wyginąć, 
zanim poznamy ich zalety i wła-
ściwości, nieraz bardzo nam przy-
datne…

Stąd zaplanowaliśmy – Bia-
łowieski Park Narodowy i wszyscy 
partnerzy, przedsięwzięcie, które 
pozwoli na zgłębianie tajemnic 
świata roślin i ludzi żyjących w ich  
sąsiedztwie.

Więcej informacji o zespole 
projektowym, partnerach projektu 
i planowanych działaniach znaj-
dziemy  pod adresem:

https://www.bpn.com.pl/ima-
ges/stories/opisy/edukacja/projekt/
index.html

Opracowanie:   
H. Schmidt, A. Gierasimiuk

Odpowiedzialność za zawartość 
tej notatki prasowej leży wyłącznie 
po stronie Białowieskiego Parku Na-
rodowego i nie może być w żadnym 
przypadku traktowana jako odzwier-
ciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, 
Instytucji Zarządzającej lub Wspólne-
go Sekretariatu Technicznego Polska-

-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

łożyciel, szef, właściciel, 
a jednocześnie botanik 

- Pan Mirosław Angiel-
czyk wskazał najciekaw-
sze i opowiedział o tym 
szczególnym miejscu. 
Dowiedzieliśmy się m.in. 
że szałwia lekarska jest 
doskonałym lekarstwem 
na wiele chorób, w tym 
na układ trawienny, ko-
pytnik w dawnych cza-
sach służył do leczenia 
alkoholików, lulek jest 
rośliną o właściwo-
ściach narkotycznych, 
krwiściąg lekarski może 
zwalczyć gronkowca, 
a starodub łąkowy (na-
leżący do różowatych) 
cofa zmiany zwyrodnieniowe 
w stawach, a dawniej był uważany 
za cudowny lek na wszystko, stąd 
już 100 lat temu był wyniszczony. 
Miodownik melisowaty sprzyja go-
jeniu się trudnych ran, jednocze-

śnie to rzadka chroniona roślina, 
a nagietek lekarski i rumianek są 
na co dzień używane w przemyśle 
kosmetycznym.  

Spacer ścieżkami Ogrodu Bo-
tanicznego nie był końcem naszych 
przyrodniczych atrakcji - uczestni-
czyliśmy w warsztatach sporządza-
nia ziołowych herbatek (wiemy już, 
że są różne ich rodzaje: wzmac-
niająca, relaksująca, pobudzająca), 
naturalnych przypraw do potraw 
(np. do ryb, mięs) i samodzielnego 
przygotowywania kosmetyków naj-
lepszej jakości, w tym znakomitych 
peelingów do ciała, na przykład na 
bazie drogocennego olejku róża-
nego … 

Informacje z wykładów jak 
też praktyki w „Ziołowym Zakąt-
ku” są bezcenne z wielu wzglę-
dów – na przykład z uwagi na hi-
storyczne uwarunkowania relacji: 
flora – społeczeństwa. Od zarania 
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ZAPRASZAMY

wszystkich uczniów 
i ich rodziców

do księgarni 
w Bielsku Podlaskim 

przy ul. Mickiewicza 124 
tel. 85 833 22 33

OFERUJEMY 
w NAJLEPSZYCH 

CENACH

- książki 
- podręczniki  

- artykuły 
szkolne

dr n. med.Krzysztof Rogowski

specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 

ul. Fabryczna 27

tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego

- andropauza

- zaburzenia erekcji

- USG, uroflowmetria

Wtorek:
Bielsk Podlaski, 

ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

UROgowscy

gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38

rejestracja, tel: 668 555 707

Dr n. med. Krzysztof Rogowski 
Specjalista urolog 

- schorzenia układu moczowego 
- andropauza 
- zaburzenia erekcji 
- USG, uroflowmetria 

Poniedziałek: 
Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED" 
Białystok, ul. Ogrodowa 19

Tel. 85 732 75 15 

Wtorek: 
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31 
tel. 85 730 71 38 

ZOZ MSWiA  Białystok, ul. Fabryczna 27 
Tel. kom. 602 351 808 

dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 
ul. Fabryczna 27

tel : 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza

- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria

wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31

tel: 85 730 71 38

UROgowscy
gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38
rejestracja, tel: 668 555 707

-�diagnostyka�i�leczenie�
���chorób�narządu�ruchu

-�badanie�USG�stawów

-�kwalifikacja�
���do�zabiegów
���operacyjnych

Prywatny�Gabinet�
Ortopedyczny�

Siemiatycze,�ul.�11�Listopada�45
termin�przyjęć�-�piątki

dr�n.med.�Mariusz�Tomaszuk

rejestracja��tel.�882�710�395
www.mariusztomaszuk.pl

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

Hajnówka,�ul.�Zielona�5
termin�przyjęć�-�poniedziałki



numer 8 (92)

Sierpień
2021

bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Przegląd inwestycji na drogach powiatowych
Ponad 19,2 mln zł – to wartość za-

planowanych i częściowo już zrealizo-
wanych inwestycji drogowych przez sa-
morząd Powiatu Hajnowskiego. Wartość 
tej imponujące kwoty to suma funduszy 
zewnętrznych i środków własnych, jakie 
powiat planuje przeznaczyć na rozwój 
sieci dróg w regionie.

Wicestarosta Joanna Kojło oraz Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych a jednocześnie 
radny wojewódzki Mikołaj Janowski dokonali 
objazdu dróg zaplanowanych do remontu oraz 
przeglądu już zrealizowanych inwestycji. Na 
początek dobre wieści dla przedsiębiorców 
i mieszkańców z gminy Narewka: zakończono 
remont odcinków dróg powiatowych nr 1635B 
(w miejscowości Lewkowo Nowe – Lewko-
wo Stare do końca trasy plus skrzyżowanie 
w stronę Eliaszuk) oraz 1638B (w miejsco-
wości Lewkowo Stare wraz z wykonaniem 
nakładek na parkingach do zjazdu do OSP 
w kierunku końca trasy oraz zjazdów na tym 
odcinku) metodą nakładki asfaltowej. W efek-
cie trasa prowadząca do zakładów produk-
cyjnych w Powiecie Hajnowskim (Ceramika 
Budowlana Lewkowo Spółka z o.o., Old Polish 

Vodka Sp. z o. o.) a także Dziennego Domu 
Opieki Pomocy w Lewkowie Starym zyska-
ła nowe oblicze – pozbawione ubytków na-
wierzchni, przez co bardziej bezpieczne i kom-
fortowe dla uczestników ruchu drogowego. 
Wartość przedsięwzięcia  to 595 712,89 zł,  
inwestycja została zrealizowana ze środków 
budżetu powiatu. 

Na tym nie koniec – inwestycyjny plan 
na wakacje jest bardzo ambitny:

Do sierpnia [br. przyp. red.] planujemy 
wykonanie remontu odcinków dróg powia-
towych metodą nakładki o grubości 4 cm: 
1628B - Chrabostówka - Łosinka, 1619B - Cd. str. 4

Obchody Święta Wojska Polskiego w Hajnówce
W ramach tegorocznych ob-

chodów Święta Wojska Polskiego 
w Hajnówce odbyło się kilka wyda-
rzeń.

Uroczystości  
liturgiczno-patriotyczne  

na Międzytorach
15 sierpnia przy Pomniku – 

Krzyżu na Międzytorach odbyły się 
uroczystości religijno – patriotycz-
ne. Obchody rozpoczęły się prze-
marszem ulicą Marszałka Józefa 
Piłsudskiego z udziałem Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Hajnówce. Po wprowadzeniu war-
ty pocztów sztandarowych odegra-
ny został Hymn Państwowy. Mszę 
prowadził proboszcz parafii pod 
wezwaniem Podwyższenia Krzyża 

Świętego ks. Zbigniew Jan Niemyj-
ski. W tym dniu kościół katolicki 
oddaje cześć Matce Bożej Wniebo-

Łosinka - Trywieża , 1625B we wsi Gorodzisko, 
1623B we wsi Puciska, 1620B Kuraszewo – 
Kamień.  Chcemy dokończyć zapoczątkowaną 
w ubiegłym roku modernizację odcinków dróg 
pełniących rolę  objazdu w kierunku Białe-
gostoku, tym bardziej, że ich stan jest alar-
mujący – tłumaczy Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych Mikołaj Janowski.

Na realizacje tego celu Powiat Hajnowski 
otrzymał finansowe wsparcie od samorzą-
du Województwa Podlaskiego w wysokości 
1,2 mln zł.  W ramach jednego zadania wy-
remontowanych zostanie 34295 m2 odcinków 
powiatowych dróg. 

Ponadto, staraniem przedstawicieli sa-
morządu – Starosty Hajnowskiego Andrzeja 
Skiepko oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powia-
towych Mikołaja Janowskiego, przy wsparciu 
samorządu Województwa Podlaskiego, Przed-
siębiorstwo RUBAU POLSKA S.A. – wykonawca 
przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 685  na 
odcinku Nowosady – Zabłudów, dokonał prac 
na odcinkach dróg powiatowych służących za 
objazd w kierunku Białegostoku:
• na drodze powiatowej Nr 1628B  

w miejscowości Chrabostówka o powierzchni  
4 715 m2,

• drodze powiatowej 1618B w miejscowości 
Łosinka o powierzchni 9 365 m2.

Wykonano nakładkę nawierzchni bi-
tumicznej o grubości do 4 cm na całej sze-
rokości odcinków dróg. A gdy tylko pozwolą 
warunki atmosferyczne, prace zostaną prze-
prowadzone także na odcinku drogi powia-
towej nr 1640B w miejscowości Krzywiec 
o powierzchni 6 873 m2 – łącznie regeneracji 
poddano 4 km dróg. Koszt wykonanych re-
montów pokrywa wykonawca. W efekcie dziu-
ry, pęknięcia i nierówności to już przeszłość!

wziętej, w związku z czym proboszcz 
poświęcił kwiaty, zioła i kłosy zbóż.

Po zakończeniu części litur-
gicznej głos zabrał Jerzy Sirak 
– Burmistrz Miasta Hajnówka. Go-
spodarz miasta powitał wszystkich 
przybyłych na obchody oraz przy-
bliżył dzieje oręż Wojska Polskie-
go. Następnie Leokadia Koszelew-
ska – hajnowska poetka amatorka 
przeczytała patriotyczny wiersz. Po 
oficjalnym wystąpieniu delegacje 
przedstawicieli samorządów, służb 
mundurowych, nadleśnictwa, stowa-
rzyszenia, klubu radnych oraz szkół 
złożyły przed pomnikiem wiązanki 
kwiatów oddając cześć tym wszyst-
kim żołnierzom, którzy poświęcili  

swoje życie w obronie Ojczyzny. 
Uroczystość na Międzytorach 

zakończyła się koncertem Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 

pod batutą Krzysztofa Romaniuka.
Koncerty

W ramach obchodów Święta 
Wojska Polskiego w Hajnówce od-
były się dwa koncerty. Na scenie 
amfiteatru, 6 sierpnia, Reprezenta-
cyjny Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego wyśpiewał pieśni w duchu 
patriotycznym. Gościnnie z zespo-
łem wystapił tenor Michał Skiepko.

15 sierpnia w kościele Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Haj-
nówce w ramach Hajnowskiej Fun-
dacji Muzyki Kameralnej i Organo-
wej, odbył się Koncert Patriotyczny 
Zespołu „Les Femmes”.

Emilia Rynkowska
fot. Dorota Bondaruk



ZNACZEK TURYSTYCZNY w Muzeum!!!
Muzeum i Ośrodek Kultury 

Białoruskiej w Hajnówce doczekało 
się własnego znaczka turystycznego. 
Placówka jest kolejnym miejscem 
na mapie turystycznej kraju gdzie 
można nabyć taką pamiątkę. Jego 
nr seryjny to 1083.

Znaczek turystyczny to okrą-
gły, drewniany krążek o średnicy 60 
mm i grubości 8-10 mm, posiada 
metalowe oczko do zawieszenia. 
Awers i rewers przeważnie jest taki 
sam. Został wykonany z natural-
nego materiału – drewna i składa 
się z trzech elementów: samego 
znaczka, karteczki i naklejki. Stano-
wi wyjątkową propozycję dla kolek-
cjonerów. 

Przedstawia miejsce, do któ-
rego dotarł turysta. Jest pamiątką 
i potwierdzeniem pobytu. W żadnym 
innym miejscu nie można kupić ta-
kiego znaczka. Jest on turystyczną 
zachętą do zwiedzania tych miejsc 
a zarazem wyjątkową pamiątką. 
Zbieranie znaczków jest impulsem 
do wzięcia udziału w grze kolekcjo-
nerskiej. Znaczki turystyczne znajdu-
ją się w 20 państwach Europy. Jest 
to ogólnoeuropejska akcja kolekcjo-
nerska. Takich „znaczkowych miejsc” 
jest już w Polsce ponad 1000! To 
miasta, zamki, muzea, schroniska 

turystyczne, ale też górskie szczy-
ty, pomniki przyrody, biegi rzek, 
jaskinie… Pełną listę (i wiele do-
datkowych informacji o znaczkach!) 
można znaleźć na stronie znaczki-
-turystyczne.pl

Idea znaczka
Pomysł promocji miejsc atrak-

cyjnych turystycznie, wyznaczania 
szlaków dla turystów oraz swego ro-
dzaju gry dla kolekcjonerów zrodził 
się w Czechach i w niedługim czasie 
Znaczek Turystyczny na stałe zago-
ścił również w takich krajach jak: 
Słowacja, Niemcy, Ukraina, Austria, 
Węgry, Słowenia, Rumunia, Holandia, 
Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy, 
Rosja, USA oraz oczywiście w Polsce. 

Tak więc jest to inicjatywa ogólno-
europejska i włączają się do niej 
kraje spoza Europy. Na dzień dzi-
siejszy istnieje w całej Europie, USA 
i Rosji ponad 6000 miejsc oznaczo-
nych Znaczkiem Turystycznym, a ich 
liczba z każdym dniem wzrasta.

Zapraszamy do odwiedzania 
i zakupu wyjątkowego znaczka tu-
rystycznego.

Miejsca sprzedaży: Muzeum 
i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Haj-
nówce, ul. 3 Maja 42, tel. (85) 682 
28 89, www.muzeumbialoruskie.haj-
nowka.pl          Agnieszka Tichoniuk

Białoruski mural ponownie w przestrzeni miasta Hajnówka
Pierwszy w Hajnówce białoru-

ski mural pojawił się na frontowej 
ścianie Muzeum i Ośrodka Kultury 
Białoruskiej w Hajnówce w roku 
2020. Przedstawia wzór białoruski 
zaczerpnięty z wyszywanej koszuli. 
Został pozytywnie odebrany zarów-
no przez mieszkańców jak i tury-
stów, którzy chętnie się przy nim 
fotografują. 

W tym roku udało się zrealizo-
wać drugi mural. Do tego Muzeum 
zaprosiło po raz drugi Mirosława 
Zdrajkowskiego, absolwenta Aka-
demii Sztuk Pięknych w Mińsku na 
Białorusi oraz Policealnego Studium 
Ikonograficznego w Bielsku Podla-
skim. Z Mirkiem Muzeum współpra-
cuje od dawna, jego prace znajdują 
się w muzealnych zbiorach, jak rów-
nież od niego rozpoczęła się realiza-
cja projektu hajnowskiego muzeum 
„Białoruski alfabet sztuki” ok. 10 
lat temu. Mirosław Zdrajkowski był 
pierwszym artystą, którego nazwi-
sko rozpoczęło przygodę tworzenia 
„Słownika Białoruskich Artystów”.  
Muzealny „Słownik” rozrósł się na 
przestrzeni tych 10 lat do dwóch 
tomów  - segregatorów prezentują-
cych 38 artystów białoruskich z ca-
łej Polski. Słownik jest dostępny nie 
tylko w bibliotece Muzeum i regionu 
ale w najważniejszych bibliotekach 
w kraju.

Mural na ścianie południowej 
muzeum ma wymiary 12 x 5 me-
trów. Nawiązuje do tradycyjnego 
ręcznika obrzędowego. Przedstawia 
wiejski krajobraz z polami, gospo-
darza orzącego pole, oraz wierzby.  
W tej stylistyce Mirosław Zdrajkow-
ski kilka lat temu rozpoczął cykl 
prac, które powstają nieprzerwa-
nie i stały się motywem wiodącym 
w jego twórczości. Wystawę takich 
obrazów-ręczników prezentował 
w Muzeum Podlaskim w Bielsku 

Podlaskim, jak również powstał tryp-
tyk prezentujący Hajnowszczyznę na 
plenerze „Moja Mała Ojczyzna” reali-
zowanym w 2020 roku przez Sto-
warzyszenie Kulturalne TYBEL. Jego 
tryptyk jak również inne prace z tego 
pleneru można jeszcze zobaczyć na 
wystawie w Muzeum Białoruskim 
w Hajnówce. 

Oba murale na Muzeum 
świadczą nie tylko o białoruskim 
charakterze Muzeum, ale o naszych 

białoruskich tradycjach w ogóle. 
Zachęcają do wejścia do instytucji 
i zapoznania się wnikliwiej z naszą 
bogatą kulturą poprzez muzeal-
ne ekspozycje. Dzięki temu nasze 
dziedzictwo kulturowe zaczyna być 
widoczne w przestrzeni miasta.

Zrealizowano dzięki dota-
cji Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz budżetu miasta 
Hajnówka.

Agnieszka Tichoniuk

Potrzeba śmiechu i wzruszeń. Wertep na Podlasiu 
XIII Międzynarodowy Festi-

wal Teatralny Wertep, mimo że 
musiał zmagać się z kapryśną 
pogodą i covidowymi obostrze-
niami na pewno nie był pechowy. 
Trwał 8 dni, dotarł do 8 miejsco-
wości i dał blisko 60 spektakli. 
Premierą “Hazard Life” zainau-
gurował nową scenę w Hajnówce 
Centralnej – Stacji Kultury. Moc-
nymi punktami były też parady 
z maskami i lampionami oraz 
koncert żydowskich kołysanek 
w synagodze w Orli. 

Festiwal tradycyjnie trwał dwa 
weekendy na przełomie lipca i sierp-
nia (przy czym ten ostatni prze-
dłużony został o środę i czwartek). 
Wędrował po podlaskich małych mia-
stach i miasteczkach. Odwiedził Stary 
Dwór, Bielsk Podlaski, Narew, trzy-
krotnie Hajnówkę, Dubiny, Białowieżę, 
Orlę, Gródek. Publiczność wszędzie 
dopisała. Jak szacuje Stowarzyszenie 
Kulturalne “Pocztówka”, organizator 
imprezy, w każdej miejscowości na 
Wertep przyszło od 500 do 1000 
osób. Kiedy Dariusz Skibiński, dy-
rektor artystyczny Wertepu wyszedł 
po ostatnim spektaklu na scenę, by 
pożegnać publiczność, zanim wypo-

wiedział słowo rozległy się ogłusza-
jące brawa i “dziękujemy”, które nie 
chciały się skończyć. 

- Po czymś takim nie mam 
wątpliwości czy jest sens robić te-
atr poza centrum i w tych dziwnych 
czasach. Wzruszenie odebrało mi na 
chwilę głos - przyznał Skibiński. 

Scena na dworcu 
- Naszą bazą główną w tym 

roku była Hajnówka Centralna, czy-
li dawny dworzec. Od kilku lat pró-
bujemy zorganizować tu instytucję 
kultury. Po remontach (które jeszcze 
trwają) po raz pierwszy otworzyliśmy 
ją tak szeroko dla odwiedzających. 
Odbywało się tam wiele festiwa-
lowych wydarzeń, w tym m.in. pre-
miera spektaklu “Hazard Life”, który 
jest efektem współpracy A3-teatr, 
Kolekcjonerów Wzruszeń i Warszaw-
skiego Centrum Pantomimy - mówi 
Dariusz Skibiński, reżyser przedsta-
wienia. - Widowiskiem tym zainau-
gurowaliśmy nową scenę teatralną 
w Hajnówce Centralnej. Nie zamie-
rzamy jednak zmienić dworca w teatr. 
Chcemy, by pozostał stacją, w której 
grywane będą sztuki. Dlatego zo-
stawiliśmy wiele detali i nawiązań 
do kolejarstwa. Czasami widzowie  

będą słyszeć odgłosy pociągów. 
Przedstawienie odbyło się  

4 sierpnia w holu głównym. Obejrzało 
je około 100 osób. Dariusz Skibiński 
zaprosił wszystkich na scenę lalkową 

i do małego kina na 50 widzów, które 
wkrótce powstaną na antresoli. 

Spektakl szeptany 
Podczas Wertepu miała ruszyć 

kolejna scena - na dworcowym da-
chu, ale z uwagi na deszcz, przed-
stawienie “Plan lekcji” organizatorzy 
przenieśli do wnętrza. Tym bardziej, 
że wymagało zdwojonej uwagi. Był to 
bowiem spektakl szeptany, przezna-

czony dla osób niewidomych i nie-
dowidzących, podczas którego swoje 
umiejętności audiodeskrypcji spraw-
dzały licealistki z Hajnówki. Wcześniej 
przez blisko pół roku uczyły się te-

atralnego szeptania pod kierunkiem 
dr Izabeli Mrochen. 

- Od wielu tygodni pracowa-
liśmy nad skryptem audiodeskryp-
cyjnym do spektaklu. Jest on bardzo 
trudny do przekazania, ponieważ ze 
sceny nie pada ani jedno słowo, a ak-
cja dzieje się równolegle na trzech 
planach. Musieliśmy nadążyć z opo-
wiedzeniem każdego szczegółu, każ-

dego ruchu. A teatr to jednak sztuka 
żywa, podczas spektaklu zdarza się 
wiele niezapowiedzianych rzeczy. 
Mam nadzieję, że daliśmy radę – li-
cealistki, Jagna Samojlik i Oliwia 
Fiedorów, cieszą się ze zdobycia no-
wej umiejętności. 

Covid teatralnie oswojony 
Zarówno premierowy spektakl 

“Hazard Life” jak i inne przedstawie-
nia odnosiły się - mniej lub bardziej 
- do covidowej rzeczywistości. Wiele 
osób wzięło udział w paradzie “Danse 
Macabre”, która przeszła ulicami Haj-
nówki. Widowiskowe, makabryczne 
maski nawiązujące do meksykańskie-
go kultu Świętej Śmierci (Santa Mu-
erte), wszystkim kojarzyły się z tym 
co przeżywaliśmy przez ostatni rok. 

- To i straszne, i piękne - po-
wiedziała Halina Jakoniuk, która 
przyszła na paradę ze swoją 8-let-
nią wnuczką. 

Z trudnym tematem oswa-
jał najmłodszych widzów spektakl 
“Opowieści w koronie: o świecie, 
który zjadł koroniak”, zaprezento-
wany przez Teatr Kamyk. O tym czy 
autentyczny kontakt między ludźmi 
jest w ogóle możliwy, o lęku przed 

Cd. str. 4



Zespół Szkół Zawodowych realizuje kolejny projekt edukacyjny
Zespół Szkół Zawodowych 

w Hajnówce pozyskał środki na reali-
zację kolejnego projektu rozwijające-
go zawodowe kompetencje i umiejęt-
ności uczniów. Przyszli technicy wzięli 
udział w m.in. dodatkowych zajęciach 
i kursach kwalifikacyjnych a także 
zawodowych stażach. Na nowy rok 
szkolny planowana jest kontynuacja 
przedsięwzięcia. 

Projekt „Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego w Zespo-
le Szkół Zawodowych w Hajnówce 
poprzez realizację kompleksowego 
programu rozwojowego szkoły - II 
edycja” ruszył w kwietniu 2021 r., 
dzięki czemu jeszcze na finiszu roku 
szkolnego udało się rozpocząć szereg 
działań i form wsparcia dla uczniów 
technikum.

Pomimo tego, iż projekt ruszył 
z niezależnym od szkoły, półrocznym 
opóźnieniem, to szkoła i powołany 
zespół projektowy dołożył wszelkich 
starań o możliwie jak najszybszą 
jego realizację – zależało Nam, by 
z działań zaplanowanych w projekcie 
skorzystać mogli nasi obecni matu-
rzyści – tłumaczy Mirosława Szpilko, 
Wicedyrektor ZSZ.

Zajęcia wyrównawcze  
z przedmiotów maturalnych

Pierwszą grupą działań, zreali-
zowanych w ramach projektu były 
więc zajęcia wyrównujące szanse 
edukacyjne i minimalizujące dyspro-
porcje między uczniami. Maturzyści 
wzięli udział w zajęciach wyrównaw-
czych, statystyka uczestników pre-
zentuje się następująco:
• matematyka rozszerzona – 12 

uczniów;
• matematyka podstawowa – 12 

uczniów;

• język polski – 8 uczniów;
• język angielski – 5 uczniów;
• fizyka – 6 uczniów.

Analizując wyniki egzaminów 
maturalnych, należy stwierdzić, iż 
trzydziestogodzinne dodatkowe za-
jęcia z poszczególnych przedmiotów, 
pomogły usystematyzować i utrwalić 
zdobywaną przez cztery lata wiedzę, 
a co za tym idzie, osiągnąć jeszcze 
lepsze wyniki na egzaminie dojrzało-
ści – tłumaczy Mirosława Szpilko, Wi-
cedyrektor ZSZ - Ponad połowa abi-
turientów zdała egzamin maturalny 
bez konieczności poprawki w sierpniu.

W zajęciach wyrównawczych - 
z matematyki, wzięli także uczniowie 
klas pierwszych – łącznie 22 osoby.

Wiedza z obsługi 
specjalistycznych programów 
już na etapie nauki w szkole 

średniej
Przyszli technicy – w zależno-

ści od kierunku, już na etapie nauki 
w szkole średniej mogli podszkolić 
swoje umiejętności IT poprzez udział 
w labolatorium technologii informa-
cyjno-komunikacyjnym (ICT). W ra-
mach tego, podczas czterdziestogo-
dzinnych zajęć dziesięciu przyszłych 
informatyków poznało zasady two-
rzenia stron www. Skorzystali także 
przyszli budowlańcy: 10. uczniów 
wzięło udział w zajęciach labora-
torium CAD/CAM, a kolejne10 osób 
– w laboratorium SOLID EDGE (pro-
gramy przeznaczone do tworzenia 
parametrycznych modeli 3D).

Uczniowie ZSZ zarabiają 
pierwsze pieniądze i poznają 

rynek pracy
Równolegle szkoła rozpoczęła 

realizację kolejnych działań w ra-
mach projektu tj. podniesienie kom-

petencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych na rynku pracy. W ra-
mach tego odbyły się:
• warsztaty kształtowania pracy ze-

społowej – 15 uczniów;
• warsztaty kreatywności – 15 

uczniów;
• warsztaty DESIGN THINKING –15 

uczniów.
Ponadto, od 24 maja ruszyły 

również zajęcia grupowe i indywidu-
alne z doradztwa zawodowo – edu-
kacyjnego, podczas których określane 
i analizowane były predyspozycje za-
wodowe uczestników zajęć. Za teorią 
idzie także praktyka – podczas te-
gorocznych wakacji uczniowie mają 
okazję zarobić pierwsze własne pie-
niądze i poznać realia rynku pracy! 
W przedsiębiorstwach w Powiecie 
Hajnowskim trwają płatne staże 
zawodowe – tym samym uczniowie 
technikum mają szansę jeszcze na 
etapie nauki w szkole zdobyć pierw-
sze punkty w CV – i to najważniejszej 
rubryce tj. zawodowe doświadczenie! 
A przy okazji zarobić pierwsze pienią-
dze – kwota jest niezwykle atrakcyj-
na, ponieważ każdy uczeń o trzyma 
wynagrodzenia 2200 zł! W ramach 
projektu przewidziano także staże dla 
nauczycieli – kadra ZSZ dba o wła-
sny warsztat pracy i systematycz-
nie podnosi kwalifikacje zawodowe. 
Aktualnie trzech nauczycieli odbywa 
staż zawodowy w lokalnych przed-
siębiorstwach.

Podjęte działania będą konty-
nuowane w przyszłym roku. Ponad-
to, uczniowie wezmą również udział 
w dodatkowych zajęciach przedmio-
towych i językowych – będą mogli 
podszlifować języki angielski i ro-
syjski, a umiejętności zostaną po-

świadczone odpowiednim certyfika-
tami (TOEIC i TELC). Przyszli technicy 
w ramach projektu przystąpią także 
do kursów kompetencji zawodowych 
pożądanych na rynku pracy:
• tachospeed i Moduł Kontrolny dla 

kierowców,
• kosztorysowania w procesie bu-

dowlanym,
• organizacja cateringu,
• carving i dekoracje potraw,
• kuchnia regionalna,
• kurs spawacza TIG i MIG,
• Corel Draw,
• Photoshop,
• programowanie CNC,

które w realiach rynkowych 
kosztują krocie – w szkole upraw-
nienia będzie można zrobić za dar-
mo! Projekt będzie realizowany do 
31.08.2023 r., jego wartość to 2 113 
979,22 zł. Z działań skorzysta 200 
uczniów oraz 9 nauczycieli.

Inne inicjatywy szkoły 
wspierające uczniów
Projekt „Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego w Zespo-
le Szkół Zawodowych w Hajnówce 
poprzez realizację kompleksowego 
programu rozwojowego szkoły - II 
edycja” to nie jedyne działania szkoły 
ukierunkowane na rozwój szkolnic-
twa zawodowego i kształcenie pro-
fesjonalnych kadr. W porozumieniu 
z Poradnią Psychologiczno – Peda-
gogiczną w Hajnówce, szkoła w roli 
partnera będzie realizować inicjatywę 
Podlaski Kompas Pracy. Celem pro-
jektu jest merytoryczne wzmocnie-
nie rozwoju poradnictwa edukacyj-
no-zawodowego przy jednoczesnej 
współpracy z  pracodawcami. Szkoła 
zostanie włączona do Podlaskiej Sieci 
Doradztwa Zawodowego, mającego 

na celu promocję szkolnictwa zawo-
dowego oraz opracowanie programu 
zewnętrznego wsparcia placówki.

Zespół Szkół Zawodowych 
w Hajnówce jest absolutnym liderem 
wśród hajnowskich szkół średnich 
w zakresie realizacji projektów unij-
nych. Dzięki aktywnemu pozyskiwa-
niu funduszy unijnych oraz intensyw-
nej współpracy z przedsiębiorcami, 
uczniowie z Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Hajnówce jeszcze w trakcie 
nauki w technikum mają możliwość 
poznania realiów pracy w wybranej 
branży, a przy okazji zarobić pierwsze 
pieniądze i poznać kawałek świata 
– także dzięki realizacji projektów 
w ramach programu ERASMUS+. 
Zespół Szkół Zawodowych znalazł 
się w gronie 433 placówek oświato-
wych z całej Polski, które otrzymały 
akredytację na realizację projektów 
w Programie Erasmus+ Kształcenie 
i Szkolenia Zawodowe. Akredytacja 
umożliwia korzystanie z ułatwionej 
formy wnioskowania o dofinansowa-
nie projektów w latach 2021-2027. 
To dla szkoły wielkie wyróżnienie 
i sukces – bowiem plany ZSZ do-
tyczące wdrożenia jakości działań 
w zakresie mobilności międzynaro-
dowej, spełniają wszelkie wymagania 
Programu ERSAMUS+. O działaniach 
szkoły i planach na przyszły rok bę-
dziemy informować – i przypomina-
my o trwającej rekrutacji do szkół 
średnich! Macie jeszcze szansę, by 
skorzystać z bogatej oferty ZSZ 
w Hajnówce!

Katarzyna Miszczuk
Opracowano na podstawie 

materiałów Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Hajnówce – dziękujemy za 
współpracę!

Dom Pomocy Społecznej Rokitnik realizuje kolejny projekt
Dom Pomocy Społecznej Ro-

kitnik w Białowieży - jednostka 
budżetowa samorządu Powiatu 
Hajnowskiego, pozyskał kolejne 
środki unijne. 

W terminie 1 maja 2020 r. - 
31  sierpnia 2021r. w Domu reali-
zowany jest projekt „Zapewnienie 
bezpieczeństwa i opieki  pacjentom 
oraz bezpieczeństwa personelowi 
zakładów  opiekuńczo-leczniczych, 
domów pomocy społecznej, zakła-
dów pielęgnacyjno-  opiekuńczych 
i hospicjów na czas COVID-19”. Pro-
jekt jest dofinansowany z Progra-
mu  Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, i realizowany 
na podstawie umowy zawartej mię-

dzy Skarbem Państwa - Ministrem 
Zdrowia, a Narodowym  Funduszem 
Zdrowia. Środki zostaną przeznaczo-
ne na finansowe wsparcie  pielęgnia-
rek Domu Pomocy Społecznej „Rokit-
nik” w Białowieży. Wartość projektu 
to 31 856,82 zł. 

To kolejny grant, jaki otrzymał 
powiatowy Dom Pomocy Społecznej 
w ramach przeciwdziałania skutkom 
pandemii koronawirusa. W 2020 r. 
DPS równie skutecznie aplikował 
o środki, w efekcie placówka reali-
zowała trzy projekty: 
• „Bezpieczna przyszłość – wspar-

cie dla DPS z terenu wojewódz-
twa podlaskiego”, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego - grant w wysokości 

166 275,00  zł, z przeznaczeniem 
na dodatki do wynagrodzeń dla 
pracowników DPS oraz koszty 
związane z zapewnieniem tym-
czasowych miejsc na kwarantannę 
dla pensjonariuszy i pracowników 
DPS

• „Wdrożenie działań mających na 
celu poprawę sytuacji epidemio-
logicznej związanej z zagrożeniem 
spowodowanym przez koronawi-
rus SARS-CoV-2 na terenie woje-
wództwa podlaskiego w obszarze 
systemu pomocy społecznej” 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego – zosta-
ło przyznane  wsparcie w wyso-
kości 101623,34 zł z przeznacze-
niem na  doposażenie stanowisk 

pracy w środki ochrony indywidu-
alnej i sprzęt niezbędny do walki 
z epidemią 

• „Zapewnienie bezpieczeństwa 
i opieki pacjentom oraz bezpie-
czeństwa personelowi zakładów 
opiekuńczo-leczniczych, domów 
pomocy społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i hospicjów na czas COVID-19”  - 
DPS otrzymał grant w wysokości  
16 726,30 zł, na wsparcie finan-
sowe pielęgniarek i zakup środków 
ochrony osobistej i środków do de-
zynfekcji dla personelu.

Ponadto, Dom Pomocy Spo-
łecznej pozyskał 90 000,00 zł z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
na zakup 9 – osobowego samocho-

du przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Całkowita 
wartość inwestycji to 152.136,00 zł. 

Dom Pomocy Społecznej „Ro-
kitnik” w Białowieży jest jednostką 
organizacyjną Powiatu Hajnowskiego. 
Przeznaczony jest dla osób dorosłych 
przewlekle somatycznie chorych 
i w podeszłym wieku. Dom Pomocy 
Społecznej posiada 73 miejsc. Dom 
usytuowany jest na obrzeżu Polany 
Białowieskiej, w odległości 100 me-
trów od ściany Puszczy. Malownicze 
okolice, spokój, czyste powietrze 
i specyficzny mikroklimat Puszczy 
Białowieskiej, czy coś jeszcze trzeba 
do zapewnienia miłego i udanego 
pobytu, zamieszkania? Oferta DPS 
dostępna na stronie internetowej 
placówki.             Katarzyna Miszczuk

Powiat Hajnowski inwestuje w kapitał ludzki!
Trwa realizacja projektu edu-

kacyjnego „Kompleksowy system 
rozwijania kompetencji i umie-
jętności osób dorosłych zgodnie 
z potrzebami regionalnej gospodarki 
3.2.1/3.2.2 - II edycja”. 

Aktualnie w ramach projektu 
trwają kursy języka angielskiego, 
a nasi doradcy kariery z powiato-
wego Biura Projektu są w stałym 
kontakcie z beneficjentami celem 
podpisania umów. 

Uczestnik może ubiegać się 
o dofinansowanie w dwóch pod-
działaniach :

Poddziałanie 3.2.1:
• Szkolenia i kursy w zakresie tech-

nologii informacyjno – komuni-
kacyjnej i  języków obcych oraz 
nabyciem, uzupełnieniem lub pod-
wyższeniem umiejętności poprzez 
kursy kompetencji ogólnych.

• Studia podyplomowe w celu roz-
wijania kompetencji i umiejętności 

osób  dorosłych oraz nabycia lub 
zmiany posiadanych kwalifikacji 
i poziomu wykształcenia.

Poddziałanie 3.2.2:
• Pozaszkolne formy kształcenia 

ustawicznego. Bon szkoleniowy 
z działania 3.2.2 można pozyskać 
na:

• Kwalifikacyjny kurs zawodowy.
• Kurs umiejętności zawodowych.
• Szkolenia i kurs zawodowe zakoń-

czone egzaminem.

Największą popularnością cie-
szą się kursy języka angielskiego, 
zaś w poddziałaniu 3.2.2 – studia 
podyplomowe MBA (po ukończeniu 
studiów Absolwent nabywa nie-
zbędne kwalifikacje do zajmowania 
wysokich stanowisk menedżerskich 
i nadzorczych (członkowie zarządu 
i rad nadzorczych) oraz kierowników 
średniego i wysokiego szczebla róż-
nych przedsiębiorstw).

Projekt Kompleksowy system 

rozwijania kompetencji i umie-
jętności osób dorosłych zgodnie 
z potrzebami regionalnej gospodarki 
3.2.1/3.2.2 - II edycja” finansowany 
jest w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. 
Jego liderem jest Łomżyńskie Forum 
Samorządowe, partnerami: powiaty: 
hajnowski, łomżyński, siemiatycki, 
wysokomazowiecki, zambrowski 
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Przegląd inwestycji na drogach powiatowych
Cd. ze str. 4

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Kolejne 4,9 mln zł to wartość dofinan-

sowania trzech inwestycji drogowych, które 
pozyskał Powiat Hajnowski w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD, dawniej 
Fundusz Dróg Samorządowych). Na liście za-
kwalifikowanych projektów znalazły się trzy in-
westycje, o które aplikował samorząd Powiatu 
Hajnowskiego:
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1779B na 

odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topo-
lowej w Czeremsze,

• Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. 
Targowej oraz 2329B ul. Poddolnej,

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B 
w miejscowości Puchły.

Szacowana całkowita wartość trzech in-
westycji to ponad 9,8 mln zł! Inwestycje są 
w trakcie realizacji procedur przetargowych, 
mających na celu wyłonienie wykonawców 
poszczególnych inwestycji.  

Powiat inwestorem dróg gminnych
Powiat Hajnowski inwestuje nie tylko 

w drogi powiatowe - w ramach prac posca-
leniowych (aktualnie realizowane są cztery 
projekty scaleń gruntów, ich całkowita war-
tość przekracza 51mln zł!) wykonana zostanie 
przebudowa dróg dojazdowych do pól w obrę-
bie obiektów scaleniowych: Kotłówka (wartość 
zadania to ponad 4,4 mln zł) i Tarnopol (koszt 
ponad 2,8 mln zł). Przebudowanych zostanie 
łącznie 7,7 km dróg, inwestorem jest Powiat 
Hajnowski. Aktualnie trwają prace związane 
z procedurą przetargową celem wyłonienia 
wykonawców.

Poza inwestycjami – także bieżące 
utrzymanie dróg

Równolegle drogowcy z powiatu haj-
nowskiego dokonują prac w ramach bieżą-
cego utrzymania dróg. Bo inwestycje drogo-
we – choć ważne dla rozwoju regionu, nie są 
jednymi działaniami, jakie realizuje samorząd 
w zakresie infrastruktury drogowej. Istotnym 
zadaniem jest bieżące utrzymanie dróg po-
wiatowych – mimo że takie czynności jak 
utrzymanie oznakowania pionowego i pozio-
mego dróg, likwidacja wyrw na przepustach 
i w poboczach dróg, odkrzaczanie dróg czy 
koszenie traw, nie mają tak wielkiego rozma-
chu –  mimo to decydują o naszym codzien-
nym bezpieczeństwie na drodze. W ramach 
bieżącego utrzymania, w wyniku współpracy 
z gminą Dubicze Cerkiewne regeneracji podda-
ne zostały m.in. drogi powiatowe na odcinkach 
dróg powiatowych:
• Dr Nr 1655 B Stary Kornin - Dubicze Cer-

kiewne 
• Dr Nr 1654 B Dubicze Cerkiewne – Werstok
• Dr Nr 1669 B dr Nr 1654 B – Czechy Or-

lańskie
• Dr Nr 1667 B Dubicze Cerkiewne – Witowo

• Dr Nr 1652 B w miejscowości Piaski, w miej-
scowości Zabagonie, Długi Bród – Wiluki.

Docelowo na terenie gminy Dubicze Cer-
kiewne zaplanowano regenerację na odcinkach 
o łącznej długości ponad 12 km dróg, w tym 
remont drogi powiatowej Nr 1655B w miej-
scowości Stary Kornin w istniejących pasach 
drogowych (wraz z skrzyżowaniem DP 1670B 
i 1671B) metodą nakładki asfaltowej o grubo-
ści 4 cm. Na ten cel gmina Dubicze Cerkiewne 
przekazała do powiatowego budżetu środki 
w wysokości 300 000, 00 zł. Zadanie ma zo-
stać zrealizowane w trakcie wakacji, realizuje 
je Zarząd Dróg Powiatowych – jednostka bu-
dżetowa powiatu hajnowskiego: 

Zarząd Dróg Powiatowych – ja i moi pra-
cownicy stale monitorujemy stan dróg powia-
towych, staramy się reagować na wszystkie 
sygnały. Nasza codzienność to nie tylko wiel-
kie inwestycje, to przede wszystkim dbałość 
o stan powiatowych dróg. Podejmowane przez 
nas wysiłki regeneracji kolejnych odcinków na-
wierzchni czy likwidacji ubytków, choć nie są 
tak szumne, tak uroczyste a dla wielu wręcz 
niewidoczne, mają duże znaczenie dla „życia” 
drogi a tym samym finansów powiatu. Cieszę 
się, że nasze starania i współpraca – z władza-
mi gminnymi oraz wojewódzkimi, są efektywne. 
Jestem także wdzięczny moim pracownikom - 
pomimo trudnych warunków atmosferycznych 
– także tegorocznych upałów, cały czas działa-
ją w terenie – podkreśla Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych Mikołaj Janowski. 

Powiat Hajnowski sprawuje nadzór nad 
81 drogami o statusie powiatowych. To ponad 
476 km dróg. 

Sieć dróg powiatowych,  stanowiących 
uzupełnienie regionalnej i krajowej sieci dróg, 
wpływa decydująco na spójność przestrzenną 
i rozwój regionu – bo drogi powiatowe łączą 
siedziby powiatów z gminami, stanowią pod-
stawową obsługę komunikacyjną w codzien-
nym funkcjonowaniu człowieka. Dlatego też 
wkładamy wiele wysiłku finansowego, aktyw-
nie zabiegamy o fundusze zewnętrzne, celem 
modernizacji kolejnych odcinków dróg – tłu-
maczy Wicestarosta Joanna Kojło.- Potrzeby 
są duże, zdajemy sobie z tego sprawę, stąd 
od początku kadencji konsekwentnie zwięk-
szamy nakłady finansowe na inwestycje w in-
frastrukturę. Dziękuję samorządowi wojewódz-
twa podlaskiego,  dziękuję Panu Wojewodzie, 
Panu Radnemu Wojewódzkiemu Mikołajowi 
Janowskiemu, wójtom oraz mieszkańcom za 
dotychczasową współpracę i wspieranie na-
szych działań.

O wszelkich innych inwestycjach reali-
zowanych na drogach powiatowych będziemy 
systematycznie informować – zwłaszcza, że 
mamy w zanadrzu jeszcze kilka inwestycyj-
nych nowinek 😊. Więcej niebawem. 

Katarzyna Miszczuk

oraz Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży 
i Powiatowe Urzędy Pracy : w Kolnie i Bielsku 
Podlaskim. Ogólna wartość przedsięwzięcia to 
ponad 26 mln zł, dofinansowanie: ponad 23 
mln zł z czego całkowita wartość projektu dla 
Powiatu Hajnowskiego to 2 537 640,00, zaś 
dofinansowanie w wysokości 2 189 004,00 zł 

Powiat Hajnowski inwestuje w kapitał ludzki!
Cd. ze str. 3 (pozostałe środki to wkład własny). 

Więcej informacji o projekcie na stro-
nie internetowej projektu (przypomnimy, że 
wniosek aplikacyjny składa się online, kwa-
lifikacji uczestników dokonuje Lider Projektu 
w Łomży) oraz nowej stronie www powiatu:  
www.samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski.

Katarzyna Miszczuk

Terytorials z Hajnówki odznaczony  
przez Prezydenta RP za ofiarność i odwagę

Sierż. Andrzej Miszczuk z 14 batalionu 
lekkiej piechoty odebrał w Warszawie Medal 
za Ofiarność i Odwagę nadany przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudę. Podoficer otrzymał w dniu dzisiejszym 
(28.07) odznaczenie za natychmiastową re-
akcję na pożar komina, który zagrażał życiu, 
zdrowiu oraz dobytkowi mieszkańców jedne-
go z domów w miejscowości Hołody.

Wracając z jednostki sierż. Andrzej Misz-
czuk zauważył ogień wydobywający się z komina 
w budynku mieszkalnym w miejscowości Hołody 
(powiat bielski). Podoficer zatrzymał swój pojazd 
i natychmiast udał się powiadomić domowników. 
Poinstruował ich, żeby odcięli dostęp powietrza 
do komina i pieca oraz polecił im wyjść na ze-
wnątrz i wezwać straż pożarną. Sam w tym cza-
sie udał się na poddasze, aby sprawdzić czy tam 

nie zaprószył się ogień. Następnie towarzyszył 
rodzinie do momentu przyjazdu straży pożarnej.

Szybka reakcja sierż. Andrzeja Miszczuka 
zapobiegła nieszczęściu. Pożar sadzy może do-
prowadzić m.in. do rozszczelnienia się komina, 
a w konsekwencji zajęcia się ogniem poddasza 
i pozostałych części budynku.

Sierżant Andrzej Miszczuk jest żołnie-
rzem 14 batalionu lekkiej piechoty w Haj-
nówce. Zawodową służbę wojskową pełni od  
9 lat, z czego od ponad 6 lat jest podoficerem 
w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. 
Poza tym jest również strażakiem- ochotnikiem 
w OSP Orzeszkowo.
źródło: 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej 

w Białymstoku 
fot.: Krzysztof Gumul/KPRP 

oprac.: Paulina Dulewicz

Cd. ze str. 4
nieznanym opowiadał z kolei Teatr AKT w fi-
nałowym przedstawieniu festiwalu “Fantomy” 
opartym na powieści “Solaris” Stanisława Lema. 
O żydowskim świecie, który zniknął przypomniał 
koncert “Kołysanki Wieczorne Jidysz”. Ola Bi-
lińska zaśpiewała utwory ze swojego albumu 
“Berjozkele”. Ich melancholijne brzmienia i kli-
mat synagogi w Orli na długo zapadły w pamięć. 

Potrzeba śmiechu 
- Od pandemii i związanych z nią scho-

rzeń nie sposób było uciec, ale przygotowując 
program mieliśmy też przeczucie, że ludzie chcą 
odreagować, czyli po prostu się rozerwać. Nie 
pomyliliśmy się. Spektakle „Sweet Home on 
Wheels”, norweskiego Studium Actoris, „Jemio-
ła&Szwed” Fundacji Sztukmistrze czy offowy 
i bezkompromisowy, tańczony i wyśpiewany 

„W oczy mi patrz: Recital Samanty” wzbudziły 
aplauz, a czasami salwy śmiechu - mówi Agata 
Rychcik-Skibiński ze Stowarzyszenia Kul-
turalnego “Pocztówka”, koordynatorka 
Festiwalu.  – Norwegowie byli wręcz zadzi-
wieni otwartością polskiej publiczności, która 
reagowała bardzo żywiołowo.

Tegoroczny wertep zapamiętany też zo-
stanie z powodu towarzyszącej mu grupy ko-
lorowych, rozbrykanych wolontariuszy, m.in. 
z Europejskiego Korpusu Solidarności. Przyje-
chali z różnych stron świata, m.in.: z Portugalii, 
Hiszpanii, Nowej Zelandii, Ukrainy. Do sennych 
podlaskich miasteczek wnieśli nową energię, 
radość i entuzjazm. Zrobiło się naprawdę bar-
dzo wielokulturowo. 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/ 
InternationalTheatreFestivalWertep

Dwa dęby na pamiątkę 70-lecia praw miejskich Hajnówki
Przedstawiciele Reprezentacyjnego Ze-

społu Artystycznego Wojska Polskiego posa-
dzili dwa dęby. 

6 sierpnia, w parku miejskim spotkali się: 
dyrygent Grzegorz Milimąka z członkiniami 
zespołu, występujący gościnnie tenor Michał 
Skiepko oraz Burmistrz Miasta Hajnówka – 
Jerzy Sirak, Zastępca Burmistrza – Ireneusz 
Kiendyś i dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury 
– Barbara Sadowska. 

Delegacje zespołu artystycznego i na-
szego miasta zasadziły dwa piękne i dostoj-
ne drzewka przekazane przez Nadleśnictwo 
Hajnówka. 

To wyjątkowe wydarzenie stanowić 
będzie żywy symbol jubileuszu 70-lecia na-

dania praw miejskich Hajnówce. Zasadzone 
dęby będą cieszyć nasze oczy przez kolejne 
lata i miejmy nadzieję – również pokolenia. 
W niedługim czasie, przy drzewach pojawi się 
tablica pamiątkowa.            Emilia Rynkowska

Potrzeba śmiechu i wzruszeń. Wertep na Podlasiu 
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