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Dożynki Diecezjalno-Wojewódzkie w Perlejewie

Milejczyce

Dożynki w Perlejewie miały niezwykły charakter
Po raz pierwszy wojewódzkie
Święto Plonów organizowane przez
Marszałka Województwa Podlaskiego połączone zostało z Dożynkami
Diecezji Drohiczyńskiej. Organizatorami dożynek byli marszałek
województwa Jerzy Leszczyński
i ks. biskup Tadeusz Pikus. Patronat
Honorowy nad uroczystościami dożynkowymi objął prezydent Andrzej
Duda. Podczas tegorocznego Święta
Plonów wystawiono niespełna 90
wieńców, nie zabrakło tradycyjnego
dzielenia się chlebem. Były liczne,
konkursy z nagrodami, wręczono
odznaki honorowe „Zasłużony dla
Rolnictwa” i Odznakę Honorową
Województwa Podlaskiego.
Uroczystości dożynkowe roz-

poczęły się od Liturgii w Cerkwii św.
Mikołaja w Grodzisku, pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego

i całej Polski abp. Sawy. Abp Sawa
nawiązał do błogosławieństwa Bo-

żego niezbędnego w pracy rolnika.
Mszy św. sprawowanej w plenerze na placu tuż obok Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego
w Perlejewie przewodniczył biskup
drohiczyński Tadeusz Pikus.
Starostami tegorocznych dożynek byli Barbara i Jacek Żero oraz
Joanna i Krzysztof Korol.
W uroczystości uczestniczyli
przedstawiciele rządu i parlamentu,
samorządowcy i politycy, duchowni
prawosławni i katoliccy. Przybył
także Władysław Kosiniak-Kamysz,
szefa PSL, Marek Sawicki, były ministra rolnictwa, Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa, Jan Zabielski,
wicewojewoda podlaski, starostowie

po raz szósty na skraju malowniczej
Puszczy Białowieskiej odbył się
Puchar Polski NordicWalking i po
raz drugi – finał imprezy, przycią-

2 września strażacy ochotnicy
z Milejczyc świętowali 90 rocznicę
powstania w ich miejscowości
Straży Ogniowej, bo taką nazwę
nosiła w okresie międzywojennym
ochotnicza straż pożarna. Inicjato-

sztandaru odczytał Przewodniczący
Honorowego Komitetu Fundacji
Sztandaru Jerzy Iwanowiec po czym
przedstawiciele fundatorów wbili
w drzewce sztandaru pamiatkowe
gwoździe a obecni na uroczystości

rem jej powstania był Jan Dubiec,
pierwszy naczelnik jednostki, którą
to funkcję pełnił do 1932 r. Po nim
tą funkcję objął Michał Michnowski
i pełnił ją do wojny.
Piękny jubileusz połączono
z nadaniem jednostce sztandaru
ufundowanego przez miejscowych przedsiębiorców. Akt nadania

księża obu obrządków poświęcili
sztandar i tablicę pamiątkową.
Aktu wręczenia sztandaru dh.
Andrzejowi Kryńskiemu - prezesowi OSP - dokonał prezes Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP
województwa podlaskiego - dh. Andrzej Koc. Za szczególne zasługi dla
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Puchar Polski NordicWalking 2017
– wielki Finał na skraju Puszczy Białowieskiej

Co to były za emocje! Przede
wszystkim sportowe, ale zabawy
i słonecznej pogody także było pod
dostatkiem! Dziewiątego września

90 lat milejczyckiej OSP

gającej fanów kijków z Polski, Białorusi, Rosji i Niemiec. Patronat nad
przedsięwzięciem objęli: Wojewoda
Podlaski, Marszałek Województwa
Podlaskiego, Dyrektor Generalny Dyrekcji Lasów Państwowych.
W rekordowej ilości – w tym roku
w „kijkowe” szranki o miejsce na
podium stanęło ponad 950 uczestników (ponownie w Hajnówce został
pobity rekord liczby uczestników!) –
większość w finałowych koszulkach
ze swoimi imieniem i nazwiskiem,
zapewnionych przez Organizatora.
Wszystkich chętnych do udziału
Cd. str. 7
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Nasz patronat

464 Urodziny Zabłudowa
O godzinie 17. 00 usłyszeliśmy
moniuszkowski motyw „Kiedy ranne
wstają zorze” w wykonaniu Konrada
Korzeniewskiego. Popołudniowa
godzina nie korelowała z tym religijnym hymnem Franciszka Karpińskiego. Przybyli na imprezę dowiedzieli

Urodzinową imprezę miasta
otworzył burmistrz, dr Adam Tomanek. Nota bene, to kolejny szef
w województwie, który na samorządowy fotel dotarł z uczelnianego,
naukowego etatu.
Zabłudowska impreza wpisuje

Zespół Łzy

się od miejscowych, że to od blisko
dwóch dekad hymn Zabłudowa. Inspiratorem tego muzycznego faktu
był Honorowy Obywatel Zabłudowa,
literat Jan Leończuk.
Wieści Podlaskie

się w ogólnopolski cykl poszukiwania
historycznych korzeni miast, gmin,
powiatów, a nawet województw.
Kulturalne tło takich imprez, szereg
Cd. str. 3
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GMINA HAJNÓWKA
VII Bulwafest już za nami
Tegoroczne święto ziemniaka,
które już tradycyjnie miało miejsce
w Lipinach, pomimo początkowo
niesprzyjającej aury jak zwykle
przyciągnęło tłumy głodnych ziemniaka i atrakcji. Jednego i drugiego
było, aż w nadmiarze. Jak możemy
przeczytać na facebookowym profilu organizatora imprezy (https://
facebook.com/StowarzyszenieKrynica) - Stowarzyszenia „Krynica”
wydano 240 litrów „kuleszu” i 100
kilogramów pieczonych ziemniaków.
Natomiast wrażeń kulturalnych
dostarczyły zespoły wokalne m.in.
„Maławica” z Białorusi, „Żawaranki”
z Mochnatego oraz występy teatralne (Teatr Sztorm w spektaklu „Jaś
i Małgosia” pod reżyserią Joanny
Troc). Z interesującą ofertą wystąpiły także „Wioski Tematyczne
Regionu Puszczy Białowieskiej”
w postaci lipińskiej „Wioski Bulwy”,
borysówskiej „Wsi Drewnianej” oraz
dubińskiej „Wioski Małego Osocznika” które w ramach swoich stoisk
oferowały poczęstunek, konkursy,
pamiątki oraz pogadanki o historii
regionu. Wzorem lat minionych
VII Bulwafest zakończył się potańcówką. Impreza została objęta
patronatem Wójta Gminy Hajnówka
i asekurowana była przez Gminne
Centrum Kultury w Dubinach.
(M.Bagrowski)
fot: K. Jakubowska

Kotówianie i Kotówianki - śpiewają, malują i wiją wianki

”Lucyna Smoktunowicz - Wójt Gminy Hajnówka otwiera spotkanie organizacyjne projektu”

„... w trakcie realizacji białoruskich Wieczórków”
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„Młodzi artyści omawiają swoją twórczość”

„Nasze spotkania są pierwszą
tego rodzaju inicjatywą w Kotówce”
- mówi nam Paulina Siegień - sołtys
i koordynator projektu.- „Pomysł na
jego realizację narodził się w ubiegłym roku, ale na drodze stanęła
proza życia - względy finansowe.”.
Na szczęście udało się pozyskać
pomoc merytoryczną Urzędu Gminy
Hajnówka, a współpraca na linii
samorząd - mieszkańcy zaowocowała pozyskaniem grantu. Projekt,
adresowany do wszystkich mieszkańców miejscowości i okolicznych
sołectw w głównej mierze polega na
integracji wokół dziedzictwa kulturowego miejscowości - architektury
drewnianej, piosenek ludowych oraz
... wicia wianków. Sołtys deklaruje,
iż wespół z mieszkańcami zamierza
odnowić charakterystyczne obiekty
stanowiące o tożsamości Kotówki
- krzyże i tablice ogłoszeń. „Cieszy
mnie gdy mieszkańcy biorą sprawy
w własne ręce” - mówi Wójt Gminy
Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz
- „Uważam, iż obowiązkiem administracji samorządowej jest wspierać
inicjatywy oddolne, które przekładają się na pożytek dla całej społeczności.”. Więcej o projekcie można
poczytać pod adresem: https://www.
facebook.com/Kotowianie/.
Projekt został objęty pomocą w ramach Programu „Działaj
Lokalnie 2017” Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce i Stowarzyszenia
Samorządów Euroregionu Puszcza
Białowieska.
(M. Bagrowski)
Wieści Podlaskie

GMINA WYSZKI
Dożynki w strugach deszczu
W ostatnią niedzielę sierpnia mszą w kościele parafialnym
w Wyszkach rozpoczęły się Parafialno-Gminne Dożynki. Tradycyjnie
uczestnicy dożynek podzielili się
chlebem ofiarowanym przez parafian w procesji darów. Po mszy
uczestnicy dożynek spotkali się
na placu szkolnym. Uroczystość

dożynkowa kilkukrotnie przerywana była strugami deszczu, które
z bieżni uczyniły fosę, a z płyty
boiska grzęzawisko. Mimo tych
niedogodności wszyscy bawili się
świetnie. Rozstrzygnięto konkurs
na najładniejszy wieniec dożynkowy. Pierwsze miejsce przyznano
wieńcowi przygotowanemu przez

mieszkańców Strabli, drugie miejsce
zajął wieniec z Warpech Starych,
a trzecie z Wyszek.
Uczestniczy imprezy z apetytem degustowali potrawy przygotowane przez Stowarzyszenie
Aktywna Wieś z Niewina Borowego,
Stowarzyszenie Młodzi Duchem ze
Strabli, Młodzieżową Radę Gminy
i mieszkańców
Wyszek.
Wyróżniającym się
uczniom - sportowcom decyzję o przyznaniu
stypendium wręczył Wójt Gminy
Mariusz Korzeniowski.
Nie zabrakło oczywiście rozrywki dla dzieci, a w części artystycznej wystąpily zespoły: „Młodzi
duchem”, „Surażanki”, „Zawykowianki” oraz „3xtak”, „Revox” i „Fort”.
Imprezę zakończyła dyskoteka z Di
Chrisem.
(wss)

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

464 Urodziny Zabłudowa
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Hejnał Zabłudowa
w wyk. Konrada Korzeniewskiego
występów muzycznych (z udziałem
miejscowych talentów), wystaw
i popularnych obecnie spektakli
tanecznych,zachęca miejscowych
i przyjezdnych do masowego uczestnictwa.
Tak było i 19 sierpnia w Za-

Babeczki w kabaretowym spektaklu
„Żona szuka rolnika”. I znowu taniec,
tym razem nowoczesny zaprezentowany przez Emilię Ohajm i Gabrielę
Jarosz z Chocolate Dance Show.
No i był Fart,w zasadzie profesjonalny zespół wokalny Bielskiego
Domu Kultury, wielokrotnie nagradzany na forum krajowym i europejskim,mało ustępujący gwieździe
wieczoru, jednej z najpopularniejszych formacji rockowo-popowych,
czyli „Łzom”.
Ujmującym akcentem była
zbiórka pieniędzy na leczenie poparzonego Filipka z Dobrzyniówki.
Bawiono się zatem znakomicie
i szkoda, że tylko aura nie dopisała,
kropiąc deszczykiem i deszczem.
P.S. Czy Zabłudów nie powinien
przy blisko pięciu wiekach istnienia,wspomnieć tych, którzy w tym
miasteczku przez te wieki mieszkali

Kwartet smyczkowy

błudowie.Wymieńmy więc katalogowo, że podziwialiśmy flamenco
w wykonaniu Anety Boćwińskiej
i Bartosza Statkiewicza, poznaliśmy
nagrodzone kluby Gminnej Ligi Piłkarskiej, muzyczne przeboje kresowe
i światowe w wykonaniuViesny.
Rozśmieszyły zebranych Podlaskie
Wieści Podlaskie

i nie z własnej woli wyjechali do
Treblinki? Wszak w Muzeum Żydów
Polskich Polin w stolicy pokazywana
jest unikalna drewniana synagoga,
w której modliła się większość zabłudowskich rodaków.
Wiesław Pietuch
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GMINA CZEREMCHA
Kogo nie było, niech żałuje !
W dniu 9 września 2017 roku na Orliku w Czeremsze roiło się od dzieci i młodzieży. Wszystko to za sprawą
Ogólnopolskiego Dnia Sportu na
Orliku.
Wspaniała impreza przeznaczona dla każdej grupy wiekowej
(dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)
odbyła się w ramach projektu
„Lokalny Animator Sportu 2017”.
Przedsięwzięcie przeprowadzane na
300 orlikach w całej Polsce zostało
zorganizowane przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej.
Pogoda dopisała, a doskonałe humory uczestników zabawy
sprawiły, że wiele się działo na
kompleksie boisk Orlik w Czeremsze.
Dzięki pomocy wolontariuszy
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Czeremsze całość imprezy prze-

biegała zgodnie z harmonogramem.
Na początku Pani Irena Paszkowska- lokalny animator sportu na
Boisku Orlik w Czeremsze powitała
sedecznie wszystkich zebranych

oraz przybliżyła zasady gry i zabawy
na boisku. Tuż potem odbyła się
wspólna rozgrzewka przy muzyce
,, Wyginam śmiało ciało...”. Dzieci

i młodzież skacząc, machając rękoma i zmuszając swoje mięśnie
do wysiłku przygotowywały się do
sportowych zmagań, jakie zostały
przygotowane na to wydarzenie.
Uczestnicy podzielili się na zespoły.
Gry i zabawy proponowane
przez lokalnego animatora przyniosły uczestnikom wiele radości. Sporo
emocji wśród zgromadzonych było
podczas wyścigu rzędów, w których
liczyła się nie tylko szybkość ale
i spryt. Największą popularnością cieszyła się baloniada, czyli
przerzucanie przez siatkę balona
napełnionego wodą. Również gra
we frisbee była fascynująca. Sporo
emocji wśród zgromadzonych było
w trakcie konkurencji wyłaniającej
mistrza strzelców. Podobnie się
działo przy wyłonieniu króla rzutów do kosza. Wśród sportowych

konkurencji nie zabrakło także
rozgrywek meczowych w siatkówkę
i piłkę nożną.
Dzień Sportu na Orliku w Czeremsze był okazją nie tylko do
rozwoju umiejętności ruchowych,
lecz przede wszystkim koleżeńskiej
i rodzinnej zabawy. Dzięki grze zespołowej przekazujemy młodzieży
ponadczasowe wartości, które
warto wykorzystać poza sportową rywalizacją. Współdziałanie,
zorientowanie na wyniki, odwaga,
odpowiedzialność i bezpieczeństwo
łączą pokolenia, środowiska, a także
kultury. Każdy uczestnik zabawy
otrzymał nagrodę.
Podsumowując, lokalny animator sportu, Pani Irena Paszkowska, podziękowała wszystkim
uczestnikom imprezy, którzy tworzyli
niezwykłą atmosferę na boisku, ak-

tywnie uczestnicząc we wszystkich
dyscyplinach sportowych . Serdeczne podziekowania skierowała także
do wolontaruriuszy, którzy pomogli

w przygotowaniu tego sportowego
wydarzenia oraz do kibiców.
W tej serdecznej atmosferze wszyscy sobie powiedzieli „do
zobaczenia za rok na kolejnej edycji
tej imprezy”.
(MI)

Dożynki Diecezjalno-Wojewódzkie w Perlejewie

Dożynki w Perlejewie miały niezwykły charakter
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z powiatu siemiatyckiego, monieckiego i bielskiego.
- Uroczystości dożynkowe to

Wieniec z par. Miłosierdzia Bożego
- III miejsce w Bielsku Podlaskim
radosne zwieńczenie całorocznego
trudu rolniczej pracy. Dla mnie
osobiście, to święto jest w tym
roku szczególne – wraz z Księdzem Biskupem Drohiczyńskim
Tadeuszem Pikusem zorganizowaliśmy je w miejscowości, z której
pochodzę. To tutaj, w Perlejewie,
byłem ochrzczony, wychowywałem

się i chodziłem do szkoły. Tu przez
wiele lat był mój dom. Dlatego
rozpoczynając te uroczystości, staję
przed Wami, jak przed rodziną, aby
podziękować Bogu za szczodrość
4

plonów, a ludziom podlaskiej wsi
za ciężką pracę. Jestem także
wdzięczny Jego Eminencji Sawie,
Zwierzchnikowi Autokefalicznego

Biskup pogratulował marszałkowi
Leszczyńskiemu za zorganizowanie
dożynek i pozdrowił wszystkich
zebranych.

rańczuk Jerzy, Bondarczuk Sławomir,
Bujno Bożena, , Krzyżanowski Paweł,
Kulesza Adam, Lasota Marcin, Łagoda Krystyna, Malinowski Marian,

Województwa Podlaskiego, o które
wnioskował marszałek Jerzy Leszczyński. Otrzymał ją m. in: Krzysztof
Radziszewski, Wójt Gminy Perlejewo;

Ks. Dziekan Zbigniew Niemyjski z Narwi z wieńcem i parafianami
Modlitwy w cerkwi w Grodzisku
Kościoła Prawosławnego, Metropolicie Warszawskiemu i Całej Polski,
za to, że zechciał odprawić nabożeństwo i wziąć udział w naszych
uroczystościach –mówił gospodarz
uroczystości Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.
Ks. biskup. Tadeusz Pikus
i przytoczył opowieść o rolniku,

którego spotkał podczas wojny
kardynał Stefan Wyszyński. Siał on
zboże, nie wiedząc, czy będzie mógł
zebrać plony. Siał z myślą, że jeżeli
on nie zbierze, to zbierze ktoś inny.

- Jestem tu ze swoją drużyną.
Pokój wszystkim! – mówił abp. Sawa
- To ważny dzień w życiu społeczności, w życiu narodu.
Abp. Sawa odznaczył Marszałka Województwa Podlaskiego
Jerzego Leszczyńskiego Orderem
Św. Marii Magdaleny II stopnia.
Dożynki były okazją do przy-

znania licznych wyróżnień i odznak,
w tym honorowej Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznanej przez
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Otrzymały ją 24 osoby m. in: Ba-

Puczyński Jan, Putko Aleksander, Sokołowski Krzysztof, Stocki Aleksander, Zalewski Zbigniew, Żero Jacek.
W konkursie na najpiękniejsze
wieńce dożynkowe, w kategorii
wieńców tradycyjnych nagrody
otrzymali: I miejsce - wieniec z miejscowości Sawice Dwór, II miejsce wieniec z miejscowości Knychówek,
III miejsce - wieniec Zespołu Nowina
z gminy Mielnik.
W kategorii wieńców współ-

Jan Zalewski, Starosta Powiatu
w Siemiatyczach; Wojciech Borzym,
Burmistrz Miasta Drohiczyn.
Dożynki w Perlejewie były
wielkim przedsięwzięciem. Zapewniono wiele atrakcji, w tym występy
zespołów folklorystycznych, atrakcje związane z wystawą płodów
rolnych, stoiska przedsiębiorców
i instytucji związanych z rolnictwem,
degustacje regionalnych produktów,
pokazy ratownictwa medycznego,

czesnych nagrodzone zostały wieńce: I miejsce - wieniec z miejscowości Sarnaki, II miejsce - wieniec
z miejscowości Zembrów, III miejsce
- wieniec Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Bielsku Podlaskim
Uroczystości była okazją do
wręczenia Odznak Honorowych

konkurs na najpiękniejsze stoisko
Dożynek i wiele innych. Kursowały
dorożki. Zaprezentował też swoją
niezwykle bogatą ofertę Sergiusz
Martynik, prezes firmy „Pronar”
z Narwi.

Foto, Tekst Tadeusz Szereszewski

(więcejzdjęć na www.wiescipodlaskie.eu)

Wieści Podlaskie

90 lat milejczyckiej OSP

Milejczyce
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Mień

funkcjonowania i rozwoju ochrony
przeciwpożarowej oraz ratownictwa na terenie województwa OSP
w Milejczycach zostało odznaczone
Brązową Odznaką Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”.

Aleksiejuk, Jerzy Galimski i Sławomir
Milniczuk.
Brązowy medal „Za zasługi dla
pożarnictwa” otrzymali: Krzysztof
Barwicz, Dominik Dobrowolski,
Marcin Iwanowiec, Grzegorz Kisiel,

Indywidualnie medalami i odznakami nagrodzono także wyróżniających się strażaków i fundatorów sztandaru.
Złoty medal „Za zasługi dla
pożarnictwa” otrzymali: Andrzej
Abramowicz, Leon Aleksiejuk, Arkadiusz Bałut, Aleksander Charkiewicz, Jerzy Gładysz, Aleksander
Krawczyk, Andrzej Kryński, Marek
Matejko, Janusz Pawluk, Sławomir
Pawluk, Maria Prochowicz, Jerzy
Prokopowicz, Ireneusz Ruta i Marcin
Wysocki.
Srebrny medal „Za zasługi
dla pożarnictwa” otrzymali: Marta

Paweł Milniczuk, Jarosław Okoczuk,
Marcin Siemieniuk i Daniel Stępniak.
Warto nadmienić, że Grzegorz
Kisiel zajął II miejsce w organizowanym przez Gazetę Współczesną
konkursie na Strażaka Roku 2017.
Wręczono też odznaki za
wysługę lat. Otrzymali je: Romuald
Kozłowski, Zygmunt Szczepanowski,
Włodzimierz Baranicz, Jan Tofiluk,
Mikołaj Bortniczuk, Jerzy Tynkiewicz,
Antoni Pachwicewicz i Aleksander
Janowicz.

W inauguracji roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim,
w 99 rocznicę jego istnienia, uczestniczył starosta Sławomir Jerzy Snarski

Przed pierwszym dzwonkiem
Wcześniej, 1 września starosta spotkał się w bielskim Liceum
z dyrektorami szkół, nad którymi
sprawuje nadzór. W inauguracji 99.
rocznicy istnienia szkoły uczestniczył
w związku z powołaniem na dyrektora placówki Marzeny Pogorzelskiej
Ciołek, która funkcję dyrektora liceum objęła po kończącym kadencję dyrektorze Krzysztofie Proroku.
Starosta wygłosił okolicznościowe
przesłanie.
Przypomnijmy, najpierw Gimnazjum, a następnie Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Bielsku Podlaskim jest doskonałą
ilustracją losów wolnej Polski z historią pełną pięknych kart i wspaniałych postaci Profesorów, Uczniów
i Absolwentów. 4 września uroczystą
inauguracją roku szkolnego, najpierw mszą św. w kościele i nabożeństwem w cerkwi, spotkaniem
w szkole wkroczyło w zbliżające się
100. lecie swojego istnienia.
Szkoła założona jako Gimna-
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zjum, 7 listopada 1918 roku, przez
światłych obywateli zrzeszonych
w Komitecie Organizacyjnym, pod
przewodnictwem dyrektora ks. dra
Franciszka Bronisława Zaleskiego,
a potem już liceum, aż do zakończenia II wojny światowej dzieliła
trudne losy Podlasia i Ojczyzny.
W opinii bielszczan pełniło funkcję
„Powszechnego Uniwersytetu”. Za
głoszoną prawdę, obronę wartości
i wiarę wielu Profesorów i ich Wychowanków zapłaciło wywózką do
Niemiec, zsyłką na Syberię, a także
życiem. W nieznanych okolicznościach w 1940 roku zginął polonista
Józef Dobkowski, poseł na Sejm RP.
Zsyłką na Syberię zapłacił wraz z rodziną gimnazjalista Józef Guzowski,
który na wieść o tworzonej armii
polskiej brnął przy 40 stopniowym
mrozie do miejsca zgrupowania.
Szczęśliwie wraz z Armią Andersa
dotarł do Włoch, zdobył maturę,
walczył i zginął pod Monte Cassino.
Od roku 1945 Polska znalazła

się pod rządami komunistycznymi.
Granice państwa, zostały zmienione w radykalny sposób. Czy był to
pokój, o którym marzyli Polacy po
sześcioletniej okupacji niemiecko –
radzieckiej? Po wojnie ze względu
na narzuconą ideologię zmienił się
też system kształcenia. Harcerze
z liceum ślubujący wierność Bogu
i Ojczyźnie nie chcieli należeć do
PRL – owskiego harcerstwa. Za
opór przeciwko władzy zaczęły się
represje, a nawet usunięcia uczniów
ze szkoły. Trzem niedoszłym maturzystom „wręczony” wilczy bilet.
uniemożliwił kształcenie przez okres
trzech lat.
Dziś, w przypadającą rocznicę
200. lecia śmierci Patrona Szkoły
Tadeusza Kościuszki, którego imię
zna świat cały, obchodów kończącego się Roku Kościuszkowskiego,
warto o tym przypomnieć młodzieży
w kolejną rocznicę tragicznych
rocznic 1 i 17 września 1939 roku.
(Szet)

Wiesław S. Sokołowski

więcej zdjęć na www,wiescipodlaskie.eu.

Zawody
sportowo-pożarnicze
3 września na boisku szkoły
podstawowej w Mniu spotkaly się
jednostki OSP z terenu gminy Brańsk
aby sprawdzić swoje przygotowanie
kondycyjne i mobilność. W zawodach
wzięło udział 8 drużyn. Najlepsza
była drużyna OSP Domanowo, drugie
miejsce zajęła OSP Szmurły, a trzecie
OSP Świrydy. Kolejne miejsca zajęły
OSP: Mień (miejsce 4), Kiersnowo (5),
Lubieszcze (6), Chojewo (7) i Klichy (8).
Tydzień później (10 września)
11 drużyn OSP - w tym dwie kobiece
wzięły udział w X Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Tradycyjnie rywalizowano w dwóch konkurencjach: ćwiczeniu bojowym i sztafecie
pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami.
Rywalizację wygrała reprezentacja OSP z Bociek, drugie miejsce zdobyła OSP Rudka, a trzecie OSP Szmurły.
Na kolejnych miejscach uplasowały się:
4. OSP Parcewo, 5. OSP Orla, 6. OSP
Domanowo, 7. OSP Godzieby, 8. OSP
Dubno, 9. OSP Łubin Kościelny.
Wśród drużyn kobiecych najlepsza była reprezentacja Bociek, która
wyprzedziła strażaczki z Parcewa.
(wss)

Wojewódzka Inauguracja
Europejskich Dni Dziedzictwa w Orli
9 września br. w Orli odbyła się
Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna
edycja EDD odbyła się pod hasłem
„Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu”. W Inauguracji

na było obejrzeć przedstawienie
teatralne pt. „Sąsiedzi, których nie
ma” w wykonaniu grupy młodzieży
z Białowieży „Wiejskaja dziatwa”.
Odbyła się również prezentacja
książki Michała Sierby „Radziwił-

uczestniczyli m.in. Maciej Żywno
Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Jarosław Borowski Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Piotr
Selwesiuk Wójt Gminy Orla, Anatol
Wap Dyrektor Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego. W tym dniu odbywały się pokazy wojów z Białorusi:

łowskie dobra Orla (1585–1695)”
w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Wystawy plenerowe pn.: „Śladami
zapomnianego Podlasia – nasza
tożsamość w pamięci przyszłych
pokoleń” i „Wielokulturowość w moich oczach” świetnie przedstawiły
krajobraz naszego regionu. Gwiazdą
wieczoru był koncert zespołu „Pałac”
z Białorusi a tuż po nim odbyła się

Klubu historyczno-wojskowego
Gozdawa z Bobrujska oraz Klubu
historyczno-wojskowego Regiment
Janusza Radziwiłła z Mińska a także
zagościł XVII - wieczny przysiołek
szlachecki „Pacowa Chata”. Moż-

wieczorna projekcja multimedialna
na zewnątrz Synagogi nawiązująca
do dziedzictwa krajobrazu Gminy
Orla oraz wielokulturowość regionu.
Anna Nesteruk
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Od opery po szlagiery w Białowieży

Mieszka jak w chlewie

DRAMAT STARUSZKA

Jan Korolko, mieszkaniec wsi
Koweła w gminie Narew, w każdej
chwili może znaleźć się na bruku,
bo ma sądowy nakaz opuszczenia
domu. Trudno jednak mówić, że
jest to dom, choć patrząc od frontu
od strony ulicy, taki przypomina.
W rzeczywistości zaglądając do
środka, widzimy obskurne pomieszczenia podobne do chlewa
– takiego z ubiegłego wieku. Bez
prądu, wody, ogrzewania i światła dziennego, bo od wewnątrz
podwórka okna są zabite drewnianymi płytami.
Mimo spartańskich warunków gospodarz stara się utrzymać
względny porządek. Swój niewielki
dobytek przechowuje w foliowych
workach, w jednym rogu stoi nieczynny piec a na mim kilka naczyń
kuchennych, w innym kącie stara
kanapa, stół, krzesła. Jak się dowiedzieliśmy od ks. Jerzego Kosa,
proboszcza parafii prawosławnej
w Łosince, Jan Korolko koczuje
w ten sposób kilka lat. W samotności, bez jakiejkolwiek pomocy
rodziny i sąsiadów. Dlaczego?
To właśnie konflikt rodzinny na tle majątkowym. W tej
sprawie zapadły wyroki sądowe
niekorzystne dla lokatora, który
nieruchomość zamieszkiwał na
zasadzie umowy użyczenia. Ta

To był wyjątkowy koncert na
zakończenie wakacji w Białowieży
„Białowieskie Arie. Od opery po
szlagiery”. To dowód na to, że publiczność potrzebuje również muzyki
wymagającej. Wymagającej nie
tylko od wykonawcy, ale również
od słuchacza.
W sobotę 26.08.2017.
o godz. 19.00, na placu przed Muzeum Przyrodniczym Białowieskiego
Parku Narodowego w pięknych okolicznościach przyrody, wśród licznie
zgromadzonej publiczności, którą
tworzyli zarówno mieszkańcy, jak

została skutecznie wypowiedziana
przez aktualną współwłaścicielkę
budynku.
Pierwszy raz w domu Jana
Korolko pojawił się komornik sądowy w 2015 roku. W protokole
z czynności egzekucyjnych czytamy: „ ...wysłuchując strony w trybie
art. 827 kpc, informuję, że postępowanie egzekucyjne (…) będzie umorzone. I dalej napisał, że dłużnikowi
nie przysługuje tytuł prawny do
innego lokalu lub pomieszczenia,
także wierzyciel i gmina nie wskazały tymczasowego pomieszczenia
lub noclegowni, do którego można
eksmitować dłużnika.
Właściciele budynku, prywatnie małżeństwo i funkcjonariusze
policji, mieszkają w sąsiednim
domu na tej samej posesji. Są
główną stroną sporu z niechcianym
lokatorem. Do chwili zamknięcia
druku gazety nie udało się nam
z nimi skontaktować.
Również małomówni są
mieszkańcy wsi. Jeden z nich
powiedział: „Gdyby tak ksiądz coś
powiedział z ambony, to może
jakoś byśmy ...pomogli”.
Tymczasem starszy człowiek
wegetuje, przypomnijmy, bez podstawowych warunków do życia.
PS Do sprawy wrócimy.
(staw)

Nowy rok szkolny – nowe wyzwania.
Hajnowskie szkoły w obliczu nowej
reformy oświaty

Minęły wakacje, więc czas
wracać do szkoły. Rok szkolny
2017/2018 stawia przed nauczycielami oraz uczniami i ich rodzicami, a także samorządami duże
wyzwania. Z dniem 1 września
placówki oświatowe zaczynają
funkcjonować w myśl nowej reformy
edukacji (określa ją ustawa z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 14 grudnia
2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe) na wzór
obowiązującej przed 1999 rokiem.
Zakłada ona likwidację gimnazjów –
powrót do systemu 8-letniej szkoły
podstawowej, 4-letniego liceum
ogólnokształcącego, 5-letniego
technikum. Powstaną 3-letnie szkoły
branżowe I stopnia, 2-letnie szkoły
branżowe II stopnia. Do dnia 31
marca 2017r, każda Rada Gminy,
której podlegają poszczególne placówki, była zobowiązana do podjęcia
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uchwały w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do ustroju szkolnego. Zmiany
te wiążą się m.in. z przekształceniem podstawy programowej,
kontynuacją programu darmowych
podręczników, wprowadzeniem egzaminu po skończeniu ósmej klasy,
zmiany kadrowe wśród nauczycieli
(budzą szereg obaw).
Jak zatem nowy system szkolnictwa wygląda w Hajnówce?
Dotychczasowe zespoły szkół
oraz sześcioletnia szkoła podstawowa przekształcają się z dniem 1
września 2017 roku (z mocy prawa)
w ośmioletnie szkoły podstawowe,
jak niżej:
- Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce z siedzibą przy ul. 3 Maja
54 w Szkołę Podstawową Nr 1 im.
Janusza Kusocińskiego w Hajnówce,
- Zespół Szkół Nr 2 z OddziaCd. str. 8

i turyści, rozległy się dźwięki muzyki
poważnej.
Wystąpiła Grodzieńska Kapel-

la, kierowana przez znakomitego
dyrygenta Władimira Bormatowa
Orkiestrze towarzyszyli soliści:

Marina Gorowaja – sopran, Władimir Gorowoj – baryton oraz Michał
Skiepko – tenor.
Koncert poprowadziła dyrektor
Białowieskiego Ośrodka Kultury
Katarzyna Turosieńska-Durlik.
W repertuarze można było
usłyszeć m.in.:
1 Mozart . Uwertura „Wesele Figaro”
2. Giuseppe Verdi. Povero Rigoletto
z opery „Rigoletto”
3. Gioacchino Rossini. Aria Rozyny
z opery „Cyrulik sewilski”
4. Piotr Czajkowski. Aria Onegina
z opery „Eugeniusz Onegin”
5. Kalman. Aria Toadory z operetki
„Księżniczka Czardasza”
K.T.

Spotkanie ludzi dobrej woli

W miłej atmosferze spotkali
się 16 września w Sali Kolumnowej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymtoku, ludzie dobrej woli
by wziąć udział w spotkaniu Nie
Bądźmy Obojętni – Podajmy Rękę.
Organizatorem przedsięwzięcia był Dziennikarski Zespół INTERWENCJE, a honorowym patronem
Bohdan Paszkowski, Wojewoda
Podlaski.
Głównym celem była dyskusja, co trzeba i jak to zrobić, by objąć szeroką opieką, jak najszerszą
rzeszę ludzi w potrzebie – ciężko
chorych, bezrobotnych, bezdomnych, etc, etc.
Podczas spotkania znalazł się
też miły moment na wyróżnienie
ludzi dobrej woli, co było dużym
zaskoczeniem dla laureatów, wśród
których znaleźli się:
* Nagroda Specjalna Bohdana
Paszkowskiego, wojewody podlaskiego
- Lech Szargiej, Przedsiębiorstwo
ELMES Białystok – Elżbieta Danowska - Stankiewicz, Wydawnictwo
„PRYMAT” Białystok – Mariusz
Śliwowski
* Nagroda Specjalna Wojciecha
Straszyńskiego, prezesa i redaktora naczelnego Polskiego Radia
Białystok

- Stanisław Łuniewski, prezes
PU-A „ASTWA” Białystok
* „Medal wrażliwego serca” - Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Transplantologii
- red. Wojciech Straszyński, prezes
Polskiego Radia Białystok
Nie można nie wspomnieć
o miłym akcencie uroczystości,
jakim było wręczeniie - Grawertonu Pamięciowego poświęconego
nieżyjącemu Panu Zygmuntowi
Bryckiemu, żołnierzowi Armii Krajowej z Bociek – córkom, znanym
białostockim lekarkom Renacie
i Hannie.
Przejdźmy do dalszej prezentacji nagrodzonych.
* Brązowy Medal św. Floriana
nadany przez Prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego OSP woj.
podlaskiego
- dh Wiesław Sokołowski, redaktor
naczelny dwutygodnika „Wieści
Podlaskie”
* Złoty Medal Za Załugi Dla Pożarnictwa
- dh Wiesław Pietuch, dziennikarz, dh Waldemar Staszyński,
dziennikarz
W trakcie spotkania w dowód
uznania wręczone zostały również
Akty przyznania przez Kapitułę
Wyróżnień Dziennikarkiego Zespołu

INTERWENCJE Tytułów:
* Człowiek o Wiekim Sercu
- dr n.med. Bolesław Astapczyk
* Aktywni i Gospodarni dla Dobra
Podlasia
- Stanisław Bachurek, prezes BS
Brańsk, Ewa Zajkowska, wiceprezes
BS Brańsk, Krzysztof Jaworowski,
dyrektor Regionalnego Oddziału
KRUS w Białymstoku, Czesław
Jakubowicz, działacz społeczny,
Eugeniusz Antoniuk, prezes BS
Juchnowiec Górny, Gabinet Stomatologiczny Barbary Żebrowskiej,
Jan Zalewski, prezes KS „Podlasie”,
znany działacz sportowy
* Kreatywni i Solidni
- Przedsiębiorstwo PiK w Białymstoku
* Nagroda Specjalna Dziennikarskiego Zespołu INTERWENCJE
w Białymtoku przypadła Pani
Agnieszce Karpiuk, kierownikowi
sekretariatu wojewody podlakiego.
Laureatom wyróżnień pogratulował uczestniczący w spotkaniu
Bohdan Paszkowski, wojewoda
podlaski, który na jego zakończenie
zachęcał wszytkich obecnych do
dalszej aktywnej pracy na rzecz
ludzi potrzebujących wsparcia.
(ars)
foto. Michał Iwaniuk
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Puchar Polski NordicWalking 2017 – wielki Finał na skraju Puszczy Białowieskiej
Cd. ze str. 1

zaprosili: Starostwo Powiatowe
w Hajnówce, Nadleśnictwo Hajnówka
oraz Polska Federacja NordicWalking. Oficjalnego otwarcia imprezy
dokonali: Mirosław Romaniuk –
Starosta Hajnowski, Grzegorz Zenon

reprezentujący barwy klubowe. Bez
względu na wiek, płeć czy kondycję.
Uczestnicy zgodnie podkreślali, że
Puszcza Białowieska to jedno z tych
miejsc, gdzie maszeruje się najlepiej.
Organizatorzy oraz partnerzy
stanęli na wysokości zadania – na

puchary oraz urocze maskotki –
żuberki, ufundowane przez Zarząd
Województwa Podlaskiego. Wyniki dostępne są na stronie www.
pucharpolskinw.pl. Po uroczystych
dekoracjach zwycięzców odbyło się
losowanie nagród, w tym nagrody

kowania Patronom, Współorganizatorom, Partnerom, Patronom
medialnym i wszystkim podmiotom
i osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia. Sukces
Finału Pucharu Polski Nordic Walking
Hajnówka 2017 - to nasz wspólny
sukces !

PARTNERZY
LOT „Region Puszczy Białowieskiej”
Gmina Narewka
Urząd Miasta Hajnówka
Park Wodny w Hajnówce
Białowieski Park Narodowy
Fabryka Mebli „FORTE” S.A.
Hajnowski Dom Kultury
Wolontariusze z: Zespołu Szkół

Na stronę: link do strony Federacji- a tam fajny filmik do złączenia
https://www.facebook.com/pfnw.eu/
posts/1524314317658420
ORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Nadleśnictwo Hajnówka
Polska Federacja NordicWalking
PATRONATY
Wojewoda Podlaski
Marszałek Województwa Podlaskiego
Dyrektor Generalny Dyrekcji Lasów
Państwowych

z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i innych hajnowskich szkół
PARTNERZY MEDIALNI
Wrota Podlasia
Gazeta wyborcza
TVP 3 Białystok
TVK Hajnówka
TV Podlasie
Radio Białystok
Radio/Telewizja Jard
Radio Racja
Tygodnik Niwa

Katarzyna Miszczuk

Bielecki – Nadleśniczy Nadleśnictwa
Hajnówka i Robert Brzeziński - Dyrektor Pucharu z ramienia Polskiej
Federacji Nordic Walking, życząc
zawodnikom wytrwałości w sportowych zmaganiach. Zostały również
przekazane uczestnikom życzenia
zawarte w pismach między innymi
od Marszałka Województwa - Macieja Żywno, posła Mieczysława
Baszko, Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi- Krzysztofa Jurgiela, odczytany
został list od Dyrektora Generalne-

go Lasów Państwowych - Konrada
Tomaszewskiego.
Na początek wspólna rozgrzewka i ruszamy w trasę... Zawody
rozpoczęły się startem na tzw. królewskim dystansie, czyli zawodników
idących najdłuższą 21. kilometrową
trasą. Następnie wyruszyli uczestnicy zmagający się na dystansach
10 i 5 km. Po raz kolejny odbył
się także Mini NordicWalking dla
dzieci w wieku 2-7 lat na dystansie
200 m. Wzięła w nim udział grupa
maluszków i każdy z nich spisał się
na medal.
Na starcie stawili się fani Nordic Walking uprawiający tę dyscyplinę rekreacyjnie, jak też członkowie

miejscu można było wypożyczyć
sprzęt, uruchomiono depozyt, zapewniono opiekę medyczną oraz
możliwość odświeżenia się po
marszu w Parku Wodnym w Hajnówce. Po sportowych zmaganiach
każdy uczestnik mógł liczyć na
posiłek regeneracyjny, zaś na trasach rozlokowano punkty z wodą
na wzmocnienie. Ponadto każdy
uczestnik otrzymał pakiet startowy
oraz pamiątkowy medal. Na tym
nie koniec niespodzianek: Lokalna

Organizacja Turystyczna Region
Puszczy Białowieskiej wraz ze Starostwem Powiatowym i Urzędem
Miasta w Hajnówce przygotowała
bogatą ofertę turystyczną z regionu
oraz kramik z pamiątkami – foldery
i promocyjne gadżety. Natomiast na
stoisku Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska można
było poznać przyrodnicze ciekawostki oraz wziąć udział w ciekawych
zabawach edukacyjnych. W części
artystycznej zaprezentowała się
Orkiestra Dęta OSP w Hajnówce
oraz Mażoretki.
Na zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych w trzech
dystansach czekały pamiątkowe

Co... gdzie ... kiedy ...
16 - 17 września - Europejskie Dni Dziedzictwa
16.09 - Bielsk Podlaski - Studziwody Siehieniewiczów
17.09 - Święto wsi Romanówka
17 września - Bielsk Podlaski - II samochodowy Rajd Bielska
Podlaskiego
- Narew – godz,14.00 - Festyn „I tam żywuć ludzi”
		
- Olszewo - 78 rocznica bitwy pod Olszewem
22. września – g. 19.00 – Hajnowski Dom Kultury – koncert zespołów: „Bright Ophidia”, „Londyn 70” oraz „Błękitny
Nosorożec”
23 września – Białowieża - Turniej o Puchar Prezesa OSP
		
– Osowiec – Twierdza – Biebrzańska noc z sowami
23 - 24 września - Bielsk Podl. - I Międzynarodowa Wystawa
Młodych Królików Rasowych
5 październik, godz. 17.00 - „Agro na obcasach” w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
Wieści Podlaskie

głównej - samochód marki Suzuki
Swift. Szczęśliwa właścicielka odjechała z malowniczej Hajnówki
w kierunku Koszalina. Finał Pucharu
zwieńczyła część rozrywkowo-integracyjna. Uczestnicy zawodów mimo
zmęczenia zmaganiami sportowymi
wspaniale bawili się przy skocznym
rytmie muzyki oferowanej przez DJ.
Pozostającym na dłużej uczestnikom
organizatorzy i partnerzy zapewnili następnego dnia przejażdżkę
kolejką wąskotorową i zwiedzanie
Rezerwatu Pokazowego Żubrów
Białowieskiego Parku Narodowego.
W zawodach bardzo licznie
uczestniczyli mieszkańcy Powiatu
Hajnowskiego, młodzież i uczniowie
hajnowskich szkół, przedstawiciele
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy,
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Hajnówce.
Puchar Polski NordicWalking
Hajnówka 2017 to już historia. Ale
za to jaka – pełna wrażeń, nowych
znajomości, wzmacniająca witalnie
i mocno promująca Hajnówkę i Powiat hajnowski w Polsce i zagranicą.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce składa serdeczne podzię-

Orla

Na grzyby!
W lasach na terenie gminy Narewka
obrodziły borowiki i inne
grzyby jadalne. W tym
roku od początku września mamy urodzaj na
prawdziwki. W lesie można spotkać dużo grzybiarzy. Na zdjęciu Konstanty
Ciełuszecki, mieszkaniec Lewkowa Nowego
z prawdziwkami.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Reprezentacyjna solistka

10 września w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbył się Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych
z Województwa Podlaskiego „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru”.
Celem przeglądu jest popularyzacja
loklanej kultury ludowej.
Duży sukces odniosła na nim
pani Wiera Niczyporuk z Malinnik, która
zajęła I miejsce i będzie reprezentowała
województwo na 52 Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym 2018”. (seb)
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Nowy rok szkolny ...
Cd. ze str. 6

łami Integracyjnymi w Hajnówce
z siedzibą przy ul.Wróblewskiego
2 w Szkołę Podstawową Nr 2 im.
Władysława Jagiełły w Hajnówce,
- Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Nowowarszawskiej 20 w Szkołę Podstawową
Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
w Hajnówce,
- Szkoła Podstawowa Nr
3 w Hajnówce z siedzibą przy ul.
Działowej 1 przekształcona zostaje
w ośmioletnią.
Dwie miejskie placówki oświatowe mają nowych dyrektorów:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im.
Janusza Kusocińskiego w Hajnówce
(dotychczasowy Zespół Szkół Nr 1
w Hajnówce) - Pani Alina Pietraszek,
- Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce - Pani
Małgorzata Saadoon.
W nowym roku szkolnym

naukę w przedmiotowych szkołach
rozpocznie 1494 uczniów, w tym
178 uczniów w klasach pierwszych.
Wszyscy uczniowie otrzymają
bezpłatne podręczniki i ćwiczenia.
W przedszkolach samorządowych
swoje pierwsze edukacyjne kroki
będzie stawiało 571 wychowanków.
Szkoły we współpracy z samorządem miejskim dbają o wsparcie
finansowe dla uczniów w postaci
stypendium socjalnego czy wyprawki szkolnej realizowanej w ramach
rządowego Programu Pomocy
Uczniom w 2017r. – „Wyprawka
szkolna”.
Rok szkolny 2017/2018 zakończy się 22 czerwca 2018r.
Uczniom i nauczycielom życzymy dużego zapału do sprostania
nowym wyzwaniom i postawionym
na nowy rok szkolny celom. Zatem
– Witaj szkoło!

APEL O POMOC DLA RODZINY
POSZKODOWANEJ W WYNIKU POŻARU
Wójt Gminy Milejczyce zwraca się z apelem o udzielenie pomocy
rodzinie Państwa Karolczuków, która w wyniku pożaru, który wybuchł w dniu 11 sierpnia
2017 roku w miejscowości Wałki, gmina Milejczyce, straciła cały swój dobytek. Ogień
strawił wszystko co posiadali. Państwo Karolczukowie wraz z 4 dzieci zostali bez
dachu nad głową. Stracili wszystko o co zabiegali przez całe życie. Bez odpowiedniego
kapitału własnego, pomimo zaangażowania władz lokalnych i jednostek organizacyjnych
gminy oraz wielkiego zaangażowania mieszkańców, bez wsparcia finansowomaterialnego z Państwa strony nie jesteśmy w stanie udzielić natychmiastowej
pomocy poszkodowanej rodzinie. Gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą
i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej
jak i finansowej, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.
Każda udzielona pomoc w znaczący sposób zniwelue skutki i zniszczenia spowodowane
pożarem, pomoże odbudować spalony dom.
Konto Urzędu Gminy Milejczyce na które można wpłacać pomoc:
tytuł „POMOC KAROLCZUK”

nr konta 36 8092 0001 0021 0034 2000 0270 BS Siemiatycze oddział Milejczyce
W przypadku pomocy w formie materiałów budowlanych
można skontaktować się z poszkodowaną rodziną pod nr tel. kontaktowego: 506 462 936

Emilia Korolczuk
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XXV sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
W dniu 31 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce
odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Hajnowskiego.W sesji wzięło udział 17. radnych oraz
zaproszeni goście: radny sejmiku województwa
Mikołaj Janowski, Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce
Grzegorz Tomaszuk, Powiatowy Lekarz Weterynarii Jan Dynkowski, Inspektor Nadzoru Budowlanego Romuald Wołkowycki oraz pracownicy
starostwa i podległych jednostek.
W trakcie sesji Rada zapoznała się
z informacją o realizacji budżetu za I półrocze 2017r., z informacją o działalności Rady
Społecznej SP ZOZ, ze sprawozdaniami: z działalności Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej
za 2016r. oraz z działalności Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Następnie
radni podjęli uchwały w sprawach:
• zmian w budżecie na 2017r.;
• zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2023;
• określenia zadań, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2017r.;

Hajnowskiego;
• stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego
w sprawie budowy ścieżki rowerowej z Hajnówki do przejścia granicznego Białowieża
– Piererow.
Wszystkie uchwały zostały podjęte
jednogłośnie. Podczas sesji radni zgłosili 12
interpelacji – dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej starostwa. Z kolei w punkcie wolne
wnioski głos zabrali:
1. Sołtys sołectwa Dubicze Cerkiewne
Pani Irena Kiryluk na ręce Przewodniczącego
Rady Powiatu złożyła pismo wnioskujące
o wykonanie założeń do projektu scalenia dla
obiektu Dubicze – Istok.
Na powyższy wniosek odpowiedziała
Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Halina Leszczyńska. Naczelnik
wyjaśniła, iż w powiecie hajnowskim obecnie
prowadzone są dwa scalenia – w gminach
Narewka (założenia do projektu opracowane
w roku 2012) i Narew (założenia do projektu
opracowano w 2016r.). Obiekty w obu gminach
zostały zakwalifikowane do przeprowadzenia

• określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem jest Powiat Hajnowski
oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków;
• przekazania Gminie Czyże zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1601B ulica w miejscowości Klejniki
oraz odcinkiem drogi powiatowej Nr 1670B
Orla – Krywiatycze – Stary Kornin;
• ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Hajnowski;
• stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego
w sprawie przekazania drogi powiatowej Nr
1601B Bielsk Podlaski – Klejniki – Tyniewicze
Duże – Narew do sieci dróg wojewódzkich;
• rozpatrzenia skargi na działalność Komisji
Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu
Hajnowskiego;
• rozpatrzenia skargi na działalność Starosty

prac scaleniowych, ponieważ liczba wniosków
o przeprowadzenie scaleń była wysoka –
w przypadku obiektu Kotłówka w gminie Narew zostało złożonych wniosków na 85,80%
obszaru scalenia. Naczelnik wyjaśniła, że
kwestia na ile procent obszaru scalenia zostały
złożone wnioski, to jedno z głównych kryteriów
przyznania dofinansowania. W porównaniu do
gminy Narew, na obiekt Dubicze Cerkiewne na
dzień dzisiejszy są złożone wnioski na 66,44
% obszaru scalenia, rok temu ta cyfra była
jeszcze mniejsza. I dlatego obiekt Dubicze
Cerkiewne nie został zakwalifikowany do sfinansowania założeń projektu. Drugą kwestią
pozostaje finansowanie prac scaleniowych.
Naczelnik wyjaśniła, że na obiekcie „Tarnopol”
w gminie Narewka otwarta pozostaje kwestia
pokrycia kosztów opracowania założeń do
projektu scalenia. Założenia do scalenia obiektu
Cd. str. 4

Powrót do tradycji plenerów rzeźbiarskich
Od pierwszego pleneru minęło
prawie pół wieku. Do lat 80. zorganizowano ich 14. Rzeźba w drewnie to
dziedzina sztuki, która symbolicznie
wyraża głęboko zakorzenioną w Hajnówce tradycję przemysłu drzewnego
oraz symbiozę społeczności lokalnej
z otaczającą ich przyrodą.
Przez trzy sierpniowe tygodnie
(od 3 do 24 sierpnia) na placu za budynkiem Hajnowskiego Domu Kultury
trwały prace uczestników XV Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego.
Był bardzo kameralny, gdyż wzięło
w nim udział tylko 5 artystów. Lecz
bardzo znaczący dla naszego miasta.
W efekcie powstało 11 rzeźb nawiązujących tematyką do naturalności,
duchowości przypuszczańskiego
położenia. Autorzy i ich prace:
1. Wiktor Kabac
- „Ziemia”
- „Brzoza”
2. Włodzimierz Muśko
- „Św. Franciszek”
3. Daniel Lipian-Kaniuk
- „Ryba”
- „Rozdarty Dialog”
- „Natura”
4. Aleksandr Łazerka
- „Jeleń”
- „Matka Boska z Dzieciątkiem”
5. Stanisław Ostaszewski
- „Rozdarcie”
- „Kobieta”
- „Namiętność”
Każda z nich ma swoją symbolikę, „duszę” ukazaną poprzez formę.
Plener zakończył wernisaż i wystawa
poplenerowa na placu przy HDK, którą można oglądać do końca września.
O istocie rzeźby, plenerach
rzeźbiarskich, ich znaczeniu dla
miasta, planach na przyszłość rozmawiałam z lokalnymi artystami, głównymi inicjatorami tego artystycznego
wydarzenia - Wiktorem Kabacem
i Włodzimierzem Muśko.
Czym jest dla Panów rzeźba? Jaką rolę odgrywa w pracy
artystycznej, życiu osobistym?
W. K.: Rzeźba jest elementem
rodzaju sztuki, to odrębny proces
twórczy, inne materiały niż w malarstwie, grafice czy rysunku. Jak
również w sensie odtwarzania czegoś
ma zupełnie inny charakter. W rzeźbie
nie da się zaprezentować tyle możliwości języka sztuki, co w innych dyscyplinach plastycznych. Dlatego jest
charakterystyczna sama w sobie. Ma
odrębną osobowość, i tą osobowość
z drewna, z granitu rzeźbiarz musi
pokazać. Na tym polega odrębny
proces tworzenia, jak i zupełnie inny
wyraz wizualny rzeźby w stosunku do
malarstwa, grafiki, innych możliwości
odtwórczych.
Czy można powiedzieć, że
rzeźba ma swoją duszę?
W.K.: Oczywiście. Właśnie to
jest jej istota.
W.K.: Powiedzmy sobie - to
drugie życie materiału., drugie życie
drzewa. Kiedy drzewo przestaje rosnąć, wytniemy go, potraktujemy je
jako materiał, to jednak w sobie ma
duszę. Kiedyś było żywe, akcent jego
życia, gdzieś w obrębie tego drewna, materiału pozostaje. Zadaniem
artysty jest wydobycie tej duszy,
pokazanie. Czy w jakimś odrębnym
temacie, czy w osobowości artysty.
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Wydobycie duszy zależy nie tylko od
materiału, z którego robimy rzeźbę,
ale od tego kim artysta jest. Bardzo
ważnym akcentem w rzeźbie jest
wnętrze wydobyte z twardego, ciężkiego materiału.
W.M.: To podwójne życie drewna, a także część artysty, który
wkłada swoją osobowość w to co
robi. Poprzez ręce, poprzez manualne gesty.
Co jest inspiracją do tworzenia w drewnie?
W.M.: Inspirację można znaleźć
wszędzie. To zależy od poglądów
autora, rzeźbiarza. Jeden szuka
w naturalnym środowisku, tak jak
było na bieżącym plenerze. Myśmy
sugerowali, żeby rzeźby dotyczyły
puszczy i okolic, najbliższego środowiska. Inspiracja rzeźbiarza może

w Białowieży przy okazji plenerów
malarskich. Odbyło się było ich tam
bardzo dużo – 22. W Parku Pałacowym wywróciły się dwie piękne
brzozy. Mieli to pociąć, ale artysta
z Lublina, który jednocześnie trochę
parał się rzeźbą powiedział, żeby mu
kawałek tego zostawili i on z tego
coś wystruga. Oczywiście wystrugał.
Zobaczył to prof. Faliński i Bołoz.
W ten sposób narodziła się pierwsza
myśl. Później pan Ojrzanowski z Bołozem przenieśli plener do Hajnówki.
Do naszego parku. Materiałem też
była brzoza. Stały tam po wojnie
zrujnowane hale po tempertyniarni.
W tym miejscu zorganizowano plener.
Z panem Wiśniewskim, Sokołowskim
z Białegostoku wystrugali i zabrali
to ze sobą. Tak rodziła się myśl
o plenerach.

być w poezji, obrazie, we wszystkim
co jest twórcze. Co się zdarza człowiekowi wszędzie dookoła – w jego
myślach, ubiorze itd. Ja na przykład
rzeźbiłem cykl ptaków. Dla mnie
wówczas inspiracją był las, puszcza.
Szukałem konarów, korzeni do tego
odpowiednich. Przy ostatnim plenerze Franciszek – nie wyrzeźbiłbym
go, gdybym nie znalazł w rosnącym
grabie pewnej formy. Jej odnalezienie przywiodło myśl, że warto to
przenieść na rzeźbę. Drzewo, które
żyło przenieść na rzeźbę, nadać
jemu jakąś inną osobowość, w tym
przypadku osobowość św. Franciszka.
Z tymi konarami nad głową, siedzi
jakby w lesie jako patron ekologów.
W.K.: Temat czy inspiracja
zależy czasami w dużej mierze od
materiału, jaki się używa. Poza tym
wychodzi problem pewnego języka, jaki artysta sobie wypracował.
Rzeźbiarz czy malarz odtwarza tą
osobowość, temat który artysta
sobie zaprojektował, wymyślił. Może
odnosić się do problemów psychologicznych, wewnętrznych, tego jak
artysta reaguje na świat, na pewne
problemy społeczne. Trudno określić,
kiedy rodzi się temat i kiedy artysta
znajdzie taki język, który jest jego.
To bardzo ważne - malarstwa, czy
rzeźby artysta nie musi podpisywać.
Spojrzymy i wiemy, że to jest np.
Markiewicz, a to ktoś inny. Na tym
polega trudność twórcza – utrzymanie swojej osobowości, wyraz
przekazu, czyli przez tą osobowość
pokazać temat.
W tym roku po ponad 30
latach mogliśmy być świadkami
powrotu do Hajnówki plenerów
rzeźbiarskich, może już przez
niektórych zapomnianych….
W.M.: Grubo ponad 30 lat.
Pierwszy plener odbył się w 1966r.,
ostatni w 1979r.
Jakie były ich początki?
W.K.: Początki są dosyć specyficzne. Nikt nie myślał poważnie
o plenerach rzeźby. Pomysł powstał

W.M.: ….oni wracali z pleneru
malarskiego. Tomkiewicz z Wrocławia z Wołkowyckim. Weszli na
plac tartaku, gdzie zalegały stosy
drewna - zaraz zakiełkowała myśl,
aby wykorzystać to drewno. A zaczątki już przecież były, w Białowieży.
Pierwszy plener zorganizowano na
tempertyniarni, później przeniósł się
na plac tartaku. Zakłady drzewne
HPPD pomagały. Dyrektor Bolesław
Sulima, później Aleksy Zin wspierali
je, pracownicy pomagali. Narzędzia
były ostrzone i robione na terenie
tartaku….z pił szwedzkich wspaniałe
dłutka powstawały.
Nie przypadkowo Białowieża
i Hajnówka są miejscami, gdzie
organizowano plenery rzeźbiarskie. Dawniej obie miejscowości
były silnymi ośrodkami przemysłu drzewnego, szczególnie
Hajnówka. Społeczność lokalna
jest bardzo związana z przyrodą,
naturą, oba aspekty są im bardzo
bliskie. W tym kontekście rzeźby
natomiast można uznać za symboliczne dla naszego miasta
W.M.: Ja szukam u ludzi, którzy
zaczęli plener, puszczy, duszy puszczańskiej. Ci ludzie są zarażeni tą
puszczą. Wołkowycki, Bołoz, Kabac
– oni dotknięci są tą puszczą.
W.K.: Te czternaście plenerów
to jest bardzo długi okres czasu. Akurat przypadał okres różnych tendencji
światowych w rzeźbie. Byli przecież
artyści z wielu krajów: Niemcy, artyści
ze Stanów, z Australii, Litwy, którzy
posiadali swoją osobowość. Tworzyli
w ośrodkach artystycznych, które
przynależały do jakiegoś stylu czy
też nurtu, panującego ówcześnie
w rzeźbie. Kończył się socrealizm,
powstawały nowe nurty. Oczywiście
artyści tutaj starali się pokazać to
co jest nowego w rzeźbie. Dlatego
te plenery są niezmiernie cenne.
Ten okres pokazuje, jak się rozwijała
rzeźba nie tylko w Polsce.
W.M.: To zostawiło trwały,
istotny ślad w Polsce rzeźbiarskiej.

W.K.: Może mniejsze, ale plenery miały podobne znaczenie jak
muzyka cerkiewna, która również
bazuje na historii, na pewnym rozwoju tej muzyki. Tak samo plenery nie
uniknęły tej tendencji, które trwały
od początku lat 60.do końca lata
70., w Polsce.
Co skłoniło do tego, żeby
powrócić do tradycji plenerów
w Hajnówce?
W.M.: Długo dyskutowaliśmy,
ponad rok czasu – wrócić nie wrócić? W końcu padła decyzja na tak.
Obawialiśmy się trochę reakcji
środowiska. Potrzeba też pieniędzy.
Po drodze sporo było takich historii,
jak zwykle przy organizacji tego typu
imprez, które należy pokonywać.
W.K.: Trzeba podkreślić również
rolę Burmistrza. Pan Burmistrz Jerzy
Sirak, Pan Andrzej Skiepko, kiedy
zdjęto rzeźby w parku, postanowili
powtórzyć ich elementy. Nie chodzi
o ich kopię, ale o coś w tym duchu.
To był sygnał, że tych plenerów brakuje w Hajnówce. Przy tej wspaniałej
puszczy, wspaniałym drewnie, które
można przecież wykorzystać. Nie
należy tego traktować jako niszczenia
puszczy czy działania wbrew ekologom, czy komuś innemu. Tak jak pan
Muśko powiedział – dla tego drzewa
nadaje się drugie życie. Artysta to robi
swoją ręką. Drewno żyje dalej, ale
w innym otoczeniu, w innym charakterze. Tak się narodziła myśl powrotu.
W.M.: Warto zauważyć, że
myśmy chcieli ten plener organizować przy wieży ciśnień, ale koszt
okazał się bardzo duży. Bodźcem do
śmiałego kroku z naszej strony była
reakcja ze strony Pana Burmistrza.
Nie było cienia wątpliwości, żadnych
oporów. I od tego momentu zaczęło
się coś dziać.
W.K.: Z tym, że problem jest. Co
dalej? Powstało 11 rzeźb. Plener był
malutki, bo plenery rzeźby są bardzo

nie tam Podlaskiej Galerii Rzeźby
w Drewnie, żeby wyjść poza Hajnówkę, aby dotyczyło całego Podlasia.
Przecież jest Puszcza Knyszyńska,
Augustowska, ale tam nigdy takich
plenerów nie było. I teraz naszym
zadaniem jest walka o ten budynek.
Następny plener się odbędzie. Rzeźb
będzie przybywać. Przecież nie można całej Hajnówki, przy każdej ulicy,
zastawić rzeźbami.
W.M.: Niezbędna jest stała
galeria. Ulokowana w odpowiednim
turystycznie miejscu.
W.K.: Była by tam jednocześnie
informacja turystyczna, ze stałym pracownikiem. Z prawdziwego
zdarzenia biuro. Gdyby nam się to
udało przy pomocy wszystkich ludzi,
którzy są tym zainteresowani – Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki, które
nabiera nowego życia. Ono już objęło
plenery patronatem. Oczywiście trzeba też sporo pieniędzy. Budynek jest
pomodernistyczny. Burmistrz chce go
uratować, by pozostał i na taki cel on
się nadaje.
W.M.: Póki co rzeźby chcemy
postawić na holu Politechniki. Jest
akceptacja ze strony władz uczelni.
Z obecnego pleneru odnieśliśmy jako
miasto konkretne korzyści. Odnowiliśmy pomnik Marii Curie-Skłodowskiej,
który stał przy liceum. Ma wrócić
na miejsce, został odświeżony, wyczyszczony, zaciągnięty impregnatem. Druga rzecz, którą na prośbę
Burmistrza podjęliśmy, to brama do
Puszczy od strony Kleszczel, Siemiatycz. Wszyscy, którzy byli na plenerze
coś proponowali. Wydaje mi się, że
Ostaszewski z Białegostoku, jest specjalistą od tego typu projektowania.
Byłem z nim w terenie porobił konkretne rysunki, wymiary. Wygląda na
to, że zajął się poważnie tą sprawą
i być może coś z tego wyjdzie.
Skąd pozyskujecie drewno
na plenery?

drogie, kłopotliwe. Organizacja jest
trudna. Rzeźba to nie obraz, który
można schować za szafą. Najpierw
był pomysł wieży ciśnień, że tam
można zrobić stałą ekspozycję rzeźby w drewnie z dobudowaną wiatą
(tak jak to zrobiono przy HDK) i całą
galerię rzeźby. Sama architektura tej
wieży jest szalenie trudna – trzeba
zająć kilka pięter, wybudować windę…
W.M.: …trzeba wszystko po
kolei, od instalacji świetlnej, tynku,
renowację okien, stolarki. Koszty są
niebotyczne.
W.K.: Byłe biuro tartaczne
nadaje się do tego celu znacznie
mniejszym kosztem. Wystarczy
remont dachu, ścian, nie trzeba tam
tylu trudnych technicznie operacji.
Naszym pomysłem jest stworze-

W.M.: W przypadku ostatniego
pleneru stanęliśmy do przetargu
w Narewce. Część pochodzi z miejscowych wycinek. Brzoza, dąb.
W.K.: Poza tym została przyjęta
taka zasada, że jeżeli wiatr wywali na
przykład lipę w parku czy gdzieś na
jakimś skwerku, to jeżeli to się nadaje, nie tną tego na opał, tylko pozostaje taki kawałek przeznaczony na
plener W tej chwili stoją w parku dwie
lipy bez wierzchołków, bez konarów
i uzgodniliśmy, że ocenimy czy to się
nadaje na plener. Żadnego kawałka
drewna z puszczy nie wzięliśmy.
Dziękuję serdecznie za interesującą rozmowę. Mam nadzieję,
że będziemy spotykać się przy
kolejnych plenerach. Życzę powodzenia.
Emilia Korolczuk
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Funkcjonowanie pieczy zastępczej w powiecie hajnowskim
Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na powiaty szereg
zadań – z zakresu infrastruktury,
bezpieczeństwa, obronności, promocji, kultury czy edukacji. W gestii
powiatu pozostaje także polityka
społeczna związana m.in. z problematyką bezrobocia, z promocją
zdrowia, wspieranie, osób niepełnosprawnych. Jednak niewielu
wie, że samorząd powiatowy jest
zobowiązany także do organizacji
pieczy zastępczej. Piecza zastępcza
jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom przez rodziców.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz.
697) wskazuje, że obowiązek pieczy
zastępczej spoczywa na jednostkach
samorządu terytorialnego. To bardzo
delikatna materia, wymagająca od
urzędnika nie tylko znajomości przepisów prawa, ale przede wszystkim
empatii, zaangażowania i ciepła. Bo
za dokumentem urzędowym, bez
względu na jego charakter – czy to
decyzją administracyjną czy postanowieniem sądowym, często kryją
się dramaty i łzy.
Piecza zastępcza ma na celu
wsparcie rodziny i dziecka, w pokonaniu trudnej sytuacji życiowej,
w jakiej się znaleźli. Ma przede
wszystkim zapewnić pracę z rodziną
umożliwiającą powrót dziecka do
rodziny (każdy rodzic, który rozwiążę swoje problemy może starać
się o powrót dziecka do rodziny
biologicznej. Decyzję o powrocie
dziecka do rodziny podejmuje Sąd.
Do tego czasu z rodziną biologiczną
współpracuje gmina). A gdy jest to
niemożliwe – dąży do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku
możliwości przysposobienia – do
zapewnienia opieki i wychowania
w środowisku zastępczym. Piecza
zastępcza sprawowana jest w formie: rodzinnej pieczy zastępczej (to
rodzina zastępcza spokrewniona,
niezawodowa, zawodowa, w tym
zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna, rodzinny dom
dziecka) oraz instytucjonalnej pieczy
zastępczej (placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka
opiekuńczo-terapeutyczna). Przepisy

prawa wskazują, że pieczę zastępczą
organizuje samorząd powiatowy
- w przypadku samorządu powiatu hajnowskiego organizatorem
rodzinnej pieczy zastępczej jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Tyle teorii. Bo to, co przepisy
prawa określają organizacją pieczy
zastępczej, każdy z nas nazwie
próbą stworzenia dziecku domu. Odpowiedzialne za to zadanie jednostki
samorządu terytorialnego oraz sąd
(bo o umieszczeniu dziecka w pieczy
zastępczej postanawia sąd), ludzie,
którzy tam pracują, starają się
zapewnić dzieciom dom – po prostu. A także przygotować ich do dorosłego życia. Celem pieczy zastępczej jest zaspokojenie potrzeb dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb emocjonalnych, bytowych,
zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych, zapewnienie
dziecku przygotowania do godnego,
samodzielnego i odpowiedzialnego
życia, nauki pokonywania trudności
życiowych zgodnie z zasadami etyki,
nawiązywania i podtrzymywania
bliskich, osobistych i społecznie
akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami. Praca z drugim
człowiekiem – zwłaszcza młodym,
w okresie dorastania jest zadaniem
trudnym, wymagającym delikatności
i empatii. Każdy przypadek umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
wymaga indywidualnego podejścia,
mającego na uwadze dobro i emocje dziecka. Czasem pracownicy
PCPR stają przed wyzwaniami – jak
w 2016r., w przypadku konieczności
sprowadzenia dziecka z Wielkiej
Brytanii i umieszczenia go w pieczy zastępczej na terenie powiatu
hajnowskiego.
Funkcjonujące na terenie powiatu hajnowskiego instytucje pieczy
zastępczej wspierają swoich wychowanków, mierząc się z trudem wychowania. Często ta pomoc przekracza ustawowe zadania – bo przecież
miłości, okazanego zainteresowania,
szacunku i zrozumienia nie da się
wtłoczyć w sztywne ramy prawa.
Choć określane prawnie mianem
zastępczych, w oczach dziecka i jego
opiekunów, tworzą po prostu rodzinę. Na terenie powiatu hajnowskiego
funkcjonują 24 rodziny zastępcze
spokrewnione, w których w 2016r.

przebywało 35 wychowanków, 9
rodzin zastępczych niespokrewnionych w których przebywało 12
wychowanków, 3 rodziny zastępcze
zawodowe w których przebywało 10
wychowanków i 2 rodzinne domy
dziecka w których przebywało 10
wychowanków. Ogółem w rodzinnej
pieczy zastępczej (38 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka)
w 2016r. przebywało 67 wychowanków. Rodziny zastępcze nie są
pozostawione same sobie - Rodziny
zastępcze i rodzinne domy dziecka
obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej. Na terenie powiatu
hajnowskiego zatrudnionych jest 2
koordynatorów. Każdy z nich może
mieć pod opieką nie więcej niż 15
rodzin zastępczych lub rodzinnych
domów dziecka. Koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnia organizator rodzinnej pieczy
zastępczej. Na terenie powiatu jest
nim PCPR – mówi Paweł Szymaniuk,
Kierownik PCPR w Hajnówce. Koordynator wspiera rodziny zastępcze
w różnoraki sposób – pomaga nawiązać relacje pomiędzy dzieckiem
a rodziną, zapewniania rodzinom
zastępczym oraz prowadzącym
rodzinne domy dziecka dostęp do
specjalistycznej pomocy dla dzieci,
w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, wspiera
także pełnoletnich wychowanków
rodzinnych form pieczy zastępczej.
W powiecie hajnowskim funkcjonuje także Dom Dziecka. Wychowankowie umieszczani są w placówce na podstawie postanowienia
sądu i skierowania wydanego przez
PCPR w Hajnówce. Przez prawo postrzegany jako instytucja, ale według
mieszkających tam wychowanków
i wychowawców – to dom. Dom
Dziecka w Białowieży od początku
istnienia dba o rozwój swoich wychowanków. Dzieci posiadają świetlicę komputerową, pokój gościnny
do spotykań z rodziną. W domu
znajdują się bardzo dobrze wyposażone aneksy kuchenne, ponadto
dzięki sponsorom został doposażony plac zabaw dla dzieci. Dom
Dziecka w Białowieży, przy wsparciu
sponsorów, inicjuje szereg przedsięwzięć aktywujących wychowanków.
Kalendarz wydarzeń realizowanych

do końca 2016 roku jest bardzo bogaty m.in. wyjazd na obóz Harcerski
do Rydzewa, wyjazd dla 12 dzieci
do Niemiec- do współpracującego
z powiatem regionu, wyjazd nad
morze dla 10 dzieci. Ponadto, organizowany jest czas wolny, w tym
wyjazd na ferie, wakacje, kolonie
i obozy, a także wycieczki do kina,
teatru czy obiektów rekreacyjnych.
Dzieci biorą także udział w szeregu
domowych uroczystości, które przybliżają polską kulturę i tradycje: jak
święta, Andrzejki, Święto Zmarłych,
Odzyskanie Niepodległości przez
Polskę. A raz w tygodniu odbywają się zajęcia stałe – kulinarne,
sportowe, taneczne, krawieckie,
a w miesiącu – drużyna harcerska
i klub wolontariusza. Wychowawcy
uczą swoich podopiecznych samodzielnego życia, pomagają rozwijać
talenty i pasje - w Domu działa
kółko teatralne, grupa taneczna,
koło plastyczne i drużyna harcerska. Ponadto, dzieciom zapewniona
jest wszechstronna opieka - w zależności od potrzeby: medyczna,
logopedyczna, pedagogiczna czy
psychologiczna.
Wiele realizowanych przedsięwzięć w Domu nie byłaby możliwa
bez wsparcia sponsorów i samorządu. Tak naprawdę każdy może
pomóc – każda pomoc: finansowa
czy rzeczowa stanowi realne wsparcie. Ale nie tylko – często wystarczy
rozmowa, odrobina zainteresowania drugiego człowieka. O tym co
słychać w Domu Dziecka więcej
na stronie http://www.domdziecka.
bialowieza.pl/
Dziecko pozostaje w pieczy
zastępczej do 18 roku życia. Najdłużej może pozostać w niej do 25
roku życia, jeżeli wyraża na to zgodę
osoba sprawująca pieczę oraz gdy
dodatkowo dziecko uczy się (w szkole, na uczelni, u pracodawcy w celu
przygotowania zawodowego) bądź
posiada orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się (w szkole,
na uczelni, odbywa kursy zgodnie
z indywidualnym programem usamodzielniania, uczy się przygotowania do zawodu u pracodawcy). Ale
na życiowym starcie nie pozostaje
samo sobie. Wychowankom, którzy
osiągną pełnoletność w czasie

pobytu w pieczy zastępczej przysługuje pomoc na usamodzielnienie.
W 2016r. z budżetu powiatu na ten
cel wydatkowano 139 524,44 zł.
Środki zostały przeznaczone na:
kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie (obejmujące m.in.
remont mieszkania, wyposażenie
mieszkania w meble, sprzęt urządzenia AGD i inne sprzęty domowe;
w praktyce - usamodzielniany
wychowanek wybiera sam potrzebny
sprzęt), udzielono także jednorazowej pomocy pieniężnej. Każdy rodzaj
wydatków na usamodzielnienie
jest akceptowany przez opiekuna
usamodzielnienia (jest to osoba
wskazana – przez wychowanka).
Następnie dany rodzaj wydatków
jest przyznawany w formie decyzji
administracyjnej. Z pomocy skorzystało 32. wychowanków – 21
z rodzinnej pieczy zastępczej i 13
z instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Poza pomocą materialną,
powiat hajnowski dysponuje dwoma mieszkaniami chronionymi,
w których usamodzielniani wychowankowie z Domu Dziecka lub
z pieczy rodzinnej mogą ubiegać
się o prawo do zamieszkania. Decyzja na prawo do zamieszkania
wydawana jest maksymalnie do
1 roku z możliwością przedłużenia
o kolejny rok. W przypadku trudnej
sytuacji materialnej wychowanek nie
ponosi kosztu pobytu w mieszkaniu.
Piecza zastępcza to niezwykle trudna materia. Za przepisami
prawa – wyrażonych w postanowieniach sądu czy decyzjach administracyjnych, kryją się emocje
młodego człowieka. Choć prawo
stoi po stronie dziecka a wszelkie
decyzje podejmowane są dla jego
dobra, suche przepisy nie zastąpią
empatii, zainteresowania i bliskości
drugiego człowieka. Codzienna praca
rodzin zastępczych i wychowawców
z Domu Dziecka, pełna zaangażowania, wysiłku i ciepła to bezcenne
wartości. Bo w całej procedurze administracyjno - prawnej, związanej
z pieczą zastępczą najważniejsze
jest, aby dziecko miało poczucie, że
nie zostało pozostawione ze swoimi
problemami samo sobie.
Katarzyna Miszczuk
Opracowano na podstawie
materiałów PCPR

OBWIESZCZENIE
Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), oraz §3 ust. 1 uchwały
nr XXIII/219/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2017 r. poz. 1838), podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży.

WYKAZ
L.p.

1.

Nr geod.
działki

273/2

Nr KW

brak

Pow.
m²

990

Opis nieruchomości

Nieruchomość
niezabudowana

Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań
kierunków zagosp. przestrzennego gminy Czyże
z 1999r. jest to obszar należący do kompleksu
zabudowy siedliskowej wsi jako teren obsługi
komunikacji.

Położenie

Cena zbycia

6 019,00 zł
Wieś Czyże, gm. Czyże. Położona
na skraju zabudowy wsi. Przylega
+VAT
do rozjazdu drogi z Czyż do Klejnik
+ koszty notarialne
i do Łuszczy.

Tryb i forma zbycia

Bezprzetargowo

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają
warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie) i złożą stosowne wnioski w tut. Starostwie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia
niniejszego wykazu.
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Obchody Święta Wojska Polskiego w Hajnówce
15 sierpnia uwaga wszystkich zwrócona
zostaje w stronę tych, którzy służyli i służą
w imię bezpieczeństwa państwa polskiego,
a przede wszystkim jego obywateli. Wówczas
czczona jest pamięć żołnierzy poległych
podczas kluczowej, zwycięskiej dla wojny
polsko-bolszewickiej bitwy - zwanej Bitwą Warszawską 1920 roku. W tym roku obchodzimy
97. rocznicę tzw. „Cudu nad Wisłą”. To także
szczególny dzień dla kościoła katolickiego.
Równocześnie tego dnia przypada święto
Wniebowzięcia Matki Bożej.
W Hajnówce rokrocznie z tej okazji spotykamy się przy Mogile Żołnierzy Poległych
z 1920r., jaka znajduje się przy ul. Łagodnej.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 od
uroczystego wprowadzenia warty i pocztów
sztandarowych Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej w Hajnówce w asyście
żołnierzy. Zgromadzeni licznie goście, w tym

władze lokalne, duchowni, przedstawiciele
służb mundurowych oraz mieszkańcy, wspólnie odśpiewali Hymn Państwowy, co nadało
całości patetycznego wymiaru. Uroczystości
poprowadził ks. kan. mgr Józef Poskrobko proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.
Tradycyjnie miała miejsce polowa msza święta
w intencji poległych żołnierzy.
Swoje przemówienie wygłosił Burmistrz
Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, w którym
nawiązał do upamiętnianych historycznych
wydarzeń, ich znaczenia dla dalszych dziejów
Polski. Przedstawicielka Nadleśnictwa Hajnówka odczytała listy od Jarosława Zielińskiego
Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krzysztofa Jurgiela Ministra Rozwoju
Wsi i Rolnictwa, przysłane z okazji obchodów
Święta Wojska Polskiego.
Następnie odbyło się złożenie wieńców
przy pomniku przez:
- Burmistrza Miasta - Jerzego Siraka i jego
zastępcę Andrzeja Skiepko,
- Starostę Hajnowskiego - Mirosława Romaniuka wraz z Danutą Rolą Sekretarzem Powiatu
Hajnowskiego,

- Wójt Gminy Hajnówka - Lucynę Smoktunowicz i Jarosława Kota Przewodniczącego Rady
Gminy Hajnówka,
- Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego
- Henryka Łukaszewicza,
- przedstawicieli Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Hajnówce,
- gen. Dariusza Łuczaka i gen. Ryszarda Siewierskiego,
- II Regionalnej Bazy Logistycznej - st.chor.szt.
Adama Hutnika, st.sier.Mariusza Antosiuka przedstawicieli lokalnych służb mundurowych
(Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej,
Straży Granicznej),
- Nadleśnictwa Hajnówka,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Hajnówce w składzie: Grzegorz
Tomaszuk – dyrektor, Anna Borowik – przewodnicząca Zawiązku Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych, płk rezerwy Sławomir Jurczuk,
- Delegację Placówki Terenowej KRUS w Hajnówce.
Podczas uroczyści można było zapoznać się ze sprzętem wojskowym (broń, wozy
wojskowe, czołgi itp.), prezentowanym przez
14. Batalion Lekkiej Piechoty z I Podlaskiej
Brygady Obrony Terytorialnej Wojsk Obrony
Terytorialnej oraz jednostkę straży granicznej.
Stanowiło to ogromną atrakcję szczególnie dla
najmłodszych.
Na zakończenie pojawił się artystyczny
akcent – mini koncert w wykonaniu Orkiestry
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce pod batutą Krzysztofa Romaniuka, której
towarzyszyły mażoretki. Połączony został

z piknikiem z okazji Święta Wojska Polskiego,
na którym nie mogło zabraknąć tradycyjnej
grochówki.
Obchody Święta Wojska Polskiego w naszym mieście zwieńczył, w dniu 18 sierpnia
(piątek), koncert Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego w Amfiteatrze
Miejskim. Podczas swojego ponad godzinnego
muzycznego widowiska przeprowadził widzów
przez kanwy najważniejszych historycznych
wydarzeń z dziejów Polski (od średniowiecza
po czasy współczesne).
Emilia Korolczuk

Puchar Polski NordicWalking 2017
– wielki Finał na skraju Puszczy Białowieskiej

XXV sesja Rady Powiatu Hajnowskiego
Cd. ze str. 1

„Tarnopol” gm. Narewka zostały wykonane
przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku w 2012r. Koszt tej dokumentacji to 150
000 zł. Kwota ta została pokryta z budżetu
państwa na podstawie zawartego porozumienia Starosty z Wojewodą Podlaskim. Następnie
w 2016r. samorząd wojewódzki ogłosił konkurs
na projekty scaleniowe z PROW 2014-2020,
projekt scalenia obiektu „Tarnopol” w gminie
Narewka został zakwalifikowany do dofinansowania. Jednak koszty wykonanych w 2012r.
złożeń nie zostały zaliczone jako koszty
kwalifikowalne. Obecnie Starostwo zwróciło
się z prośbą do Wojewody o umorzenie tych
kosztów, które de facto leżą po stronie rządu.
Aktualnie obie strony czekają na rozstrzygnięcie Ministra Finansów. Jeśli odpowiedź będzie
pozytywna dla samorządu i starostwo nie
będzie musiało pokryć kosztów opracowania
założeń, prace związane ze scaleniami będą
kontynuowane.
Głos w tej sprawie zabrał również Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Starosta
podkreślił chęć współpracy, zaznaczył jednak,
że kluczowe są rozstrzygnięcia finansowe. Starosta wyjaśnił, że jeśli do kosztów założeń do
scalenia obiektu Tarnopol”, doliczyć koszty wykonanej już dokumentacji na obiekt „Eliaszuki
i inne” oraz planowany obiekt „Dubicze-Istok”
to powiat musiałby znaleźć ok 1 mln zł w budżecie pomimo, że prace scaleniowe należą do
prac zleconych przez rząd. Musimy zaczekać
na stanowisko ministra Finansów – podkreślił. Jednocześnie zaapelował do mieszkańców
gminy Dubicze o podjęcie działań na rzecz
zwiększenia liczby deklaracji na scalenia.
2. Radny Wojewódzki Mikołaj Janowski:
Radny zabrał głos w kwestii scaleń.
Wyjaśnił, iż w porozumieniu z innymi radnymi
sejmiku, wspólnie zabiegają u Ministra Rolnictwa o uzyskanie brakującej kwoty na scalenia
gruntów dla obiektów: Eliaszuki i inne, Istok
Dubicze - w powiecie hajnowskim, Osmola
w powiecie siemiatyckim. Wnioskowana kwota
oscyluje w granicach 60 mln zł.
Następnie radny poruszył kwestię modernizacji linii kolejowych. Poinformował, iż
Wojewoda Podlaski podpisał umowę na remont
linii kolejowych Bielsk Podlaski – Hajnówka.
Radny podkreślił ważność inwestycji z punktu

widzenia gospodarczego, jako część szlaku
kolejowego łączącego Województwo Podlaskie, począwszy od Siemianówki z portem
gdańskim. W związku z tym, radny zwrócił się
z prośbą o monitorowanie remontu przejazdów
kolejowych na drogach powiatowych. Zwrócił
się także do Zarządu, aby w obliczu planów inwestycyjnych rozważyć sensowność dzierżawy
przez powiat linii kolejowej łączącej Hajnówkę
z Białowieżą. W ocenie radnego projekt uruchomienia tego odcinka wiąże się z nadmiernymi
kosztami: utrzymaniem torów, pociągu i opłatą
podatku. Radny postulował, by tory kolejowe
na linii Hajnówka – Białowieża zwrócić do PLK,
przez co budżet powiatu zostanie odciążony
finansowo. Radny postulował o przeanalizowanie przez Zarząd realizacji swojego wniosku.
Na wniosek odpowiedział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Starosta zaznaczył,
iż są chętni przewoźnicy zainteresowani uruchomieniem połączenia Hajnówka – Białowieża.
Starosta zaapelował o wspólne poszukiwanie
źródeł finansowania inwestycji. Jednocześnie
starosta podkreślił, że suma podatku od linii
kolejowej, którą aktualnie ponosi powiat, trafia
do samorządów lokalnych i są to pieniądze
przeznaczane na inwestycje. Ponadto, starosta
zaznaczył, iż PLK nie deklaruje modernizacji
linii.
Przewodniczący Rady Powiatu Lech Jan
Michalak zwrócił się do Radnego Mikołaja
Janowskiego w sprawie drogi Nowosady –
Zabłudów. Przewodniczący przywołał stwierdzenie Radnego o możliwości niewykonania
tej inwestycji, a które Radny wypowiedział
w trakcie obrad XXIV sesji. Radny Janowski
sprecyzował, iż niedługo nastąpi podpisanie
umowy na modernizację odcinka Zabłudów
- Żywkowo. Z kolei na odciek drogi Żywkowo
-Nowosady ponownie ma zostać wydana
decyzja środowiskowa. Od tej oceny będzie
zależała przyszłość inwestycji. Jednocześnie
Radny wyraził nadzieję, że modernizacja drogi
zostanie zrealizowana.
W ostatnim słowie Starosta Hajnowski
za pośrednictwem TV zaprosił mieszkańców
do udziału w Pucharze Polskim Nordic Walking
9 września br.
W związku z wyczerpaniem porządku
obrad, Przewodniczący Rady Powiatu zamknął
obrady XXV sesji.
Katarzyna Miszczuk

Ogólnopolskie Igrzyska LZS SPAŁA 2017
Po raz kolejny nie zawiedli sportowcy
z powiatu hajnowskiego na Ogólnopolskich
Igrzyskach w Spale. Zawody odbyły się
w dniach 25-27.08.2017 r. Przypomnijmy, że
na zawody o randze ogólnopolskiej mogli pojechać tylko zwycięzcy imprezy wojewódzkiej.
Złoto w Spale zdobył Mariusz Sokół
w wyciskaniu ciężarka 17,5 kg. Srebrni medaliści to Dawid Skiepko i Michał Suchodoła
w piłce plażowej. Były to jedyne medale ekipy
z województwa podlaskiego. Tym większe
brawa naszym zawodnikom, że trafiły one do
Powiatu Hajnowskiego!
Ponadto V miejsce zajęli siatkarze z Hajnówki w kategorii drużyn 3-osobowych. VIII
lokatę wywalczyli piłkarze z LZS.

Miłym akcentem igrzysk było rozegranie
meczu piłki nożnej pomiędzy reprezentacją
Rady Głównej LZS a Urzędem Marszałkowskim
woj. łódzkiego. W reprezentacji RG LZS, obok
jej szefa – Władysława Kosiniak-Kamysza, grał
Andrzej Skiepko, zastępca Burmistrza Miasta
Hajnówka, który strzelił piękną bramkę i dwukrotnie asystował w zakończonym remisem
4:4 meczu.
Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku
dziękuje serdecznie Starostwu Powiatowemu
w Hajnówce, Urzędowi Miasta Hajnówka i Urzędowi Gminy Narewka za wsparcie finansowe
podczas wyjazdu na Igrzyska.
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