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Czerwone, świetliste słońce 
leniwie wychyla głowę spod kołdry 
ziemi omiatając wzrokiem pusz-
czańską krainę.  Jakże niebywałe 
musi być jego zdziwienie, gdy  sko-
ro świt  gdzieś za ścianą lasu sły-
szy ciche takty pieśni. To żniwiarze 
umilają sobie drogę przyśpiewując. 
Wesołe lub spokojne, a czasem 
wręcz nostalgiczne nuty będą przez 
nich przywoływane cały dzień, przy-
nosząc uldze ciężkiej pracy i trosce 
o dobry zbiór. Dla mieszkańców re-
gionu Puszczy Białowieskiej – ży-
jących w pełnej harmonii z naturą, 
sierpień był czasem intensywnej 
pracy w trakcie żniw, oprawionej 
magicznymi obrzędami mającymi 
zapewnić dostatek i ochronę. Nie-
gdyś żniwa miały zupełnie inny wy-
miar niż współcześnie – to co dziś 
robią maszyny, dawniej wykonywał 
człowiek, a każda czynność miała 
swoją magiczno – obrzędową opra-
wę. Dawne tradycje żniwiarskie 
z całym bagażem obrzędowo – re-
ligijnym postanowiły przypomnieć 
dziewczyny z Koła Gospodyń Wiej-
skich Kuraszanki. Za sprawą aktyw-
nego Koła mogliśmy wziąć udział 

I święto plonów
w zabawie wieńczącej trudy żniw, 
z przepiórką (po naszemu – perepe-
licą) i tradycyjnym pochodem przez 
wieś – tak jak jeszcze kilkanaście 
lat temu.  W słoneczną sobotę 31 
sierpnia br. wieś Kuraszewo miała 
swoje małe święto. I święto plonów 

przyciągnęło mieszkańców okolicz-
nych miejscowości oraz regionu. 
Organizatorzy oraz zaproszone 
do współpracy instytucje i miesz-
kańcy nie zawiedli: koła gospodyń 
wiejskich: TeraMiśki, Mochnaczki 
i Berezowianki zaprosiły na po-

częstunek – na stołach królowały 
regionalne przysmaki jak smalczyk, 
ogórki, smakowite wypieki. Na małe 
co nieco zaprosiły też Kuraszanki 

– aromat bigosu z kuchni polowej 
skusił niejednego łakomczucha. 
A na deser – domowe ciacho. Każdy 

zainteresowany mógł zasięgnąć in-
formacji na stosikach KRUS i służb 
mundurowych – I święto plonów 
wsparła Komenda Powiatowa Poli-
cji z Hajnówki oraz placówka Stra-
ży Granicznej z Białowieży. Z kolei 

Cd. str. 10

W dniu 7 września br. w Złot-
nikach (gm. Juchnowiec Kościelny) 
odbyła się uroczystość poświęcona 
465 – leciu założenia wsi. O godz. 
16.00 pod miejscową kaplicą wiej-
ska zebrali się zaproszeni goście: Jan 
Gradkowski, członek zarządu powiatu 
białostockiego, Joanna Januszew-
ska, przewodnicząca Rady Gminy, 
Krzysztof Marcinowicz,  wojt gminy 
Juchnowiec Kościelny, Teresa Rudzik, 

465-lecie wsi Złotniki

sekretarz Urzędu, Anna Jakuć, skarb-
nik, Grzegorz Jakuć, przewodniczący 
Związku Gmin Wiejskich, wójt gminy 
Turośń Kościelna, Bogdan Rogaski, 
dyrektor Izby Przemysłowo – Han-
dlowej, Marek, Antoniuk, prezes miej-
scowego Banku Spółdzielczego, Bar-
bara Klimaszewska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej, członkowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej i mieszkańcy gminy.
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Mija dwadzieścia lat od 
ukazania sie pierwszego numeru 

„Wieści Podlaskich”. 27 września 
1999 roku ukazał się numer ze-
rowy naszej gazety. Osiem stron 
w formacie A4 i nakładzie zaledwie 
1 000 egz. Pierwszy numer dotarł 
do mieszkańców gmin - obecnego 

- powiatu hajnowskiego.  W takim 
formacie ukazało się pięć numerów 
gazety. Takie były początki, dziś 
z nakładem 5 800 egz. docieramy 
do mieszkańców 28 miast i gmin 

Mamy dwadzieścia lat

południowej części naszego woje-
wództwa.

Co raz większa ilość materia-
łów napływająca do gazety wymu-
siła konieczność zwiększenia  jej 
objętości. Od lutego 2000 roku za-
częliśmy ukazywać się w formacie 
A3.  Inicjatorem wydawania gazety 
był znany podlaski działacz spo-
łeczny Wiesław Sokołowski wsparty 
przez, byłego z-cę redaktora na-
czelnego  nie ukazującego się już 
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Bielsk Podlaski był gospoda-
rzem XII Podlaskiego Forum Urba-
nistów. Tematem przewodnim spo-
tkania było „Planowanie przestrzenne 
jako instrument rozwoju społeczno-
gospodarczego miast powiatowych 
i powiatów”.

Forum odbyło się 6 września 
2019 r. w Centrum Integracji Euro-
pejskiej w Bielsku Podlaskim. Zorga-
nizowano je z inicjatywy Burmistrza 
Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Bo-
rowskiego, Towarzystwa Urbanistów 
Polskich – oddział w Białymstoku, re-
prezentowanego przez dr. inż. arch. 
Jerzego Tokajuka i Fundacji Przy-
szłość Obszarów Chronionych – In-
stytut Kronenberga, na czele z preze-
sem Adamem Walickim. Wzięli w nim 
udział liczni przedstawiciele świata 
nauki, samorządowcy i reprezentanci 
władz wojewódzkich oraz przedsię-
biorcy z całego województwa pod-
laskiego, a także goście branżowi: 
architekci, projektanci i urbaniści.

Forum podzielone było na trzy 
sesje: „Problemy rozwojowe ma-
łych i średnich miast”, „Gospodarka 
przestrzenna – narzędzie rozwoju 
miasta” oraz „Fundusze europejskie 
jako wsparcie rozwoju miast i po-
wiatów”. Na każdą sesję składały 

Podlaskie Forum Urbanistów 2019

się wystąpienia kilku prelegentów, 
które finalizował panel dyskusyjny 
z udziałem zaproszonych ekspertów. 
Goście przedstawiali swoje interesu-

jące stanowiska, a w dyskusjach nie 
brakowało emocji.

Na zakończenie Forum jego 
Cd. str. 8
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GMINA HAJNÓWKA

Turystyka rowerowa w Gminie Hajnówka!

Wszystkie ścieżki rowerowe prowadzą do Gminy Hajnówka. 
~ Pan Janusz z Wejherowa.

To świeże powietrze. Ten wiatr we włosach. Jest gdzie się rozpędzić rowerem!
~ Pani Grażyna z Poznania

Takoż i jest w rzeczywistości, że wszel-
kie drogi, a w szczególności rowerowe, prze-
cinają się w naszej pięknej gminie.

Dlaczego nieuchronnie stajemy się 
nowym obiektem westchnień amatorów 2 
kółek?  

Czy to przez bliskość Puszczy Białowie-
skiej, która stanowi ponad 50 % terenu? 

Wolnych i Dzikich mieszkańców prasta-
rego boru beztrosko hasających po przedpolu 
Puszczy (pozostałe 50 % terenu)? 

A może dzięki bogatej i nieodpłatnej ba-
zie do rekreacji na świeżym powietrzu?  

Co Was czeka?:
Kwaterunek znajdziesz w bogatej i stale 

rozrastającej się ofercie 34 kwater agrotury-
stycznych 

http : / /www.gmina-hajnowka .p l /
dla-mieszkancow/czas-wolny/turystyka/
286-kwatery

Atrakcje zapewnią Ci Wioski Tematycz-
ne Regionu Puszczy Białowieskiej (Lipiny – 
Wioska Bulwy, Borysówka – Wieś Drewniana, 
Dubiny – Wioska Małego Osocznika) – po 
prostu znajdź je na Facebooku! https://www.
facebook.com/PodlaskieWioskiTematyczne/

Jesteś fanem bodybuildingu, ale masz 
dość toksycznej atmosfery siłowni skorzy-
staj z jednej z naszych outdoorowych siłowni 
rekreacyjnych w Dubinach, Nowoberezowie, 
Puciskach, Starym Berezowie lub Mochnatem.

Green Velo – szlak rowerowy biegnący 
przez całą Polskę Wschodnią, przecina też te-
ren naszej gminy. Siły zregenerujecie podczas 
odpoczynku w Miejscu Obsługi Rowerzystów 
w Mochnatem.

Spragnieni doznań duchowych? Koniecz-
nie zwiedźcie zabytkowe cerkwie w Dubinach 
i Nowoberezowie. 

Jakie tajemnice czekają na Was na uro-
czyskach Krynoczka i Szczekotowo? 

Regeneracyjne gotowanie wspólnie 
Kapliczka św. Aleksandra Newskiego 

w Nowoberezowie. Energia naszych organizacji pozarządowych jest kołem, które napędza życie Naszej Gminy!

Gospodynie i małe co nieco.

Zawody strażackie Występy zespołów ludowych Stoisko promocyjne wioski tematycznej

Zimowy rejs Leśnej Kolejki Nadleśnictwa Hajnówka – kierunek: przystań Topiło. Zawody StrongmenMiejsce obsługi rowerzystów Mochnatem

z reaktywowanymi Kołami Gospodyń Wiej-
skich Gminy Hajnówka – wstąpcie do świe-
tlicy i zamieszajcie w garnku razem z Nami 
(ale wcześniej poszukajcie ich na FB, Baga 
Jaga nie śpi i grasuje po gminie!

Pamiętaj, żeby czasem dać odpocząć 
nogom i wyrusz w rejs z Wąskotorowymi 
Kolejkami Leśnymi Nadleśnictwa Hajnówka 
w morze zieleni Puszczy Białowieskiej – przy-
stanek Topiło!

W sezonie od wiosny do jesieni czekają 
na Was liczne atrakcje kulturalno-sportowe: 
Majówka w Dubinach, Zawody Strongman, 
festyn Białoruski, Piknik Myśliwski, Bulwafest, 
gminne zawody strażackie, liczne imprezy 
przy świetlicach wiejskich. Sezon artystyczny 
w Gminie Hajnówka zamyka muzyka para-
liturgiczna, którą usłyszycie na Wieczorze 
Chórów Wiejskich w Nowoberezowie.

Dobrze będzie Was zobaczyć na szlaku!
Lucyna Smoktunowicz
Wójt Gminy Hajnówka
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Tegoroczne dożynki w diecezji 
drohiczyńskiej odbyły się 7 wrze-
śnia w Wyszkach. Rolnicze święto 
znalazło godną oprawę podczas 
uroczystości o charakterze kościel-
nym. To właśnie do Wyszek przy-
byli podlascy rolnicy, by wspólnie 
z biskupem drohiczyńskim Piotrem 
Sawczukiem modlić się w podzięko-
waniu za tegoroczne plony.

Uroczystość zgromadziła 
liczne grono kapłanów, parlamen-
tarzystów, instytucji państwowych, 
przedstawicieli samorządów, przed-
siębiorstw, oraz mieszkańców gminy 
Wyszki i przybyłych gości. Powiat 
bielski reprezentowany był przez 
starostę Sławomira Jerzego Snar-
skiego, przewodniczącego rady 
powiatu Andrzeja Leszczyńskiego 

Diecezjalne święto dziękczynienia za plony
oraz sekretarza powiatu Ryszarda 
Anusiewicza. 

Mszę św. dziękczynną po-
przedziło powitanie proboszcza 
parafii Św. Andrzeja Apostoła  
w Wyszkach ks. Andrzeja Ulaczyka 
oraz gospodarza gminy Mariusza 
Korzeniewskiego. Przed ks. bisku-
pem Piotrem Sawczukiem zapre-
zentowały się delegacje 66 parafii, 
które przygotowały na tę okazję 
wieńce dożynkowe. Zarówno wień-
ce, jak i zebrane z pól plony zostały 
przez niego poświęcone. 

Jeszcze przed zakończeniem 

mszy św. i udzielonym błogosła-
wieństwem pasterskim dokonano 
rozstrzygnięcia konkursu na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy. Pierwsze 
miejsce zajęła parafia Miłosierdzia 
Bożego w Bielsku Podlaskim, dru-
gie miejsce parafia św. Wawrzyńca  
w Kożuchówku, trzecie miejsce 
parafia Matki Bożej z Góry Karmel 
w Bielsku Podlaskim. 

Komisja konkursowa przy-
znała także trzy wyróżnienia: para-
fii św. Jerzego w Sawicach, parafii 
św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach 
oraz parafii Trójcy Przenajświętszej 

w Drohiczynie. Ufundowane przez 
siebie nagrody i wyróżnienia zwy-
cięzcom wręczył starosta bielski 
Sławomir Jerzy Snarski. Zwracając 
się do rolników przypomniał on wie-
lowiekową tradycję święta dziękczy-
nienia za plony oraz podziękował 
im za ich ciężką pracę i ponoszony 
trud, którego owocem jest nasz co-
dzienny chleb.

Uroczystości dożynkowe za-
kończyło dzielenie się przez wszyst-
kich uczestników poświęconym 
chlebem. Następnie udano się na 
wspólny posiłek, podczas którego 
czas umilały występy zespołów lu-
dowych. 

pd, fot. Urząd Gminy Wyszki
Więcej o imprezie na www.wiescipodlaskie.eu 

w artykule Tadeusza  Szereszewskiego 

Otwarcie hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym 
Kilka lat temu w miejscu, 

które widzimy rosło drzewo – mó-
wił starosta bielski Sławomir Je-
rzy Snarski podczas uroczysto-
ści rozpoczęcia roku szkolnego 
i otwarcia hali sportowej przy  
I Liceum Ogólnokształcącym im. T. 
Kościuszki w Bielsku Podlaskim. - 
Dzięki pomysłowości m.in. wicesta-
rosty Piotra Bożko, architekta po-
wiatowego Tadeusza Leszczyńskie-

go i architekta Macieja Pokorskiego 
zrealizowaliśmy pomysł, by zrobić 
tutaj aulę. Podjęliśmy też decyzję, by 
termomodernizować nasze obiekty, 
by stworzyć dobre warunki do pra-
cy i nauki. Później pomyśleliśmy, że 
trzeba stworzyć też halę sportową, 
ponieważ Bielsk takiej hali nie po-
siada. 

Ceremonia otwarcia hali spor-
towej i rozpoczęcia roku szkolnego 

zgromadziła grono znamienitych 
gości. Obecni byli m.in. przedstawi-
ciele władz powiatu, w tym staro-
sta Sławomir Jerzy Snarski, biskup 
drohiczyński Piotr Sawczuk, księża 
dziekani i proboszczowie parafii pra-
wosławnych i rzymskokatolickich, 
władze miasta i gminy Bielsk Podla-
ski, przedstawiciele władz samorzą-
dowych województwa podlaskiego, 
kuratorium oświaty, jednostek orga-

nizacyjnych powiatu, służb munduro-
wych, przedsiębiorców, projektantów 
i wykonawców hali sportowej oraz 
społeczność szkolna, której przewo-
dziła dyrektor szkoły Marzena Pogo-
rzelska-Ciołek. 

- Szanowna młodzieży, życzę 
wam, aby ten rok szkolny owocował 
w same sukcesy, abyście znaleźli 
na swojej drodze rozwoju przyjaciół 

Cd. str. 4
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Otwarcie hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym 

wśród nauczycieli i wśród innych 
osób – zwrócił się starosta Sławomir 
Snarski do młodzieży szkolnej, roz-
poczynającej swój nowy rok szkolny. 

– Wybraliście dobrą szkołę, a każda 
z bielskich szkół spełnia ponadnor-
matywne standardy. Skorzystajcie 
z tego, bądźcie ciekawi, zabiegajcie, 
pytajcie, korzystajcie z tych obiektów.

Po uroczystej akademii na-
stąpił akt otwarcia i poświęcenia 
hali sportowej. Po przecięciu wstęgi 
biskup drohiczyński Piotr Sawczuk 
i dziekan bielski Leoncjusz Tofiluk 
dokonali poświęcenia obiektu.

Pełnowymiarowa hala sporto-
wa przy I Liceum Ogólnokształcącym 
ma powierzchnię 1800 m2. Boisko 

o wymiarach 44 m x 26,5 m za-
pewnia możliwość gry w siatkówkę, 
koszykówkę, piłkę ręczną. Wartość 
inwestycji zamknęła się kwotą ok. 9 
mln zł, przy czym w kosztach budo-
wy uczestniczyły samorządy miasta 
i gminy Bielsk Podlaski oraz minister-

stwo sportu i turystyki. Po zakończe-
niu ceremonii otwarcia hali rozegra-
ny został mecz piłki ręcznej między 
pierwszoligowymi zespołami z Białej 
Podlaskiej i białoruskiego Brześcia, 
w którym zwyciężyła reprezentacja 
polskich szczypiornistów. pd, fot. 1LO 

Cd. ze str. 3

Święto Wojska Polskiego, 99. 
rocznicę „Cudu nad Wisłą” oraz 
obchodzone w kościele katolickim 
Wniebowzięcie Najświętszej Marii 
Panny, w tradycji ludowej zwane 
świętem Matki Boskiej Zielnej – to 
potrójne święto 15 sierpnia br. 
w Bielsku Podlaskim celebrowali 
mieszkańcy powiatu bielskiego. 
Organizatorem uroczystości był 
Powiatowy Zespół ds. Obchodów 
Świąt Państwowych i Rocznic Pa-
triotycznych.

Tego dnia główne uroczysto-
ści odbywały się w bielskich świą-
tyniach - w cerkwi św. Archanioła 
Michała oraz Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego. Wierni obu wyznań – 
katolickiego i prawosławnego mo-
dlili się w intencji żołnierzy Wojska 
Polskiego i Ojczyzny, dziękując za 

15 sierpnia – potrójne święto

dar odparcia bolszewickiej nawały 
w 1920 r.

To właśnie 99 lat temu na 
przedpolach Warszawy rozegrała 
się bitwa, określana mianem 18. 
bitwy decydującej o losach świata. 
Wojna polsko-bolszewicka rozpo-
częła się już w listopadzie 1918 r., 
a więc zaraz po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, a jej celem 
dla Lenina było pokonanie Polski 
i udzielenie pomocy zrewolucjoni-
zowanym Niemcom i Austrii. Kul-
minacja działań nastąpiła w maju 
1920 r., kiedy wojska polskie zajęły 
Kijów, a w odpowiedzi na Białorusi 
bolszewicy uruchomili wielką, od 
dawna przygotowywaną ofensywę, 
którą kierował marszałek Michaił 
Tuchaczewski. Doprowadziła ona 
do dramatycznego odwrotu wojsk 

polskich niemal do samej Warsza-
wy. Tu jednak obrona polska nagle 
okrzepła, powstrzymując napór 
Rosjan, natomiast znad Wieprza 
ruszyła kontrofensywa doprowa-
dzająca do załamania frontu bol-
szewickiego. 

Wydarzenia te znalazły swoje 
miejsce zarówno w okolicznościo-
wym wystąpieniu komendanta 
Wojskowej Komendy uzupełnień 
w Bielsku Podlaskim ppłk Marka 
Figzała, jak też w homilii ks. kano-
nika dr Dariusza Kujawy, wygłoszo-
nych w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego. Dla ppłk Marka Figzała 
była to chwila szczególna, gdyż 
pożegnał się ze społecznością po-

wiatu bielskiego, kończąc służbę 
na dotychczasowym stanowisku. 
Natomiast ks. Dariusz Kujawa naj-
więcej miejsca w homilii poświęcił 

sakralnemu wydarzeniu, jakim było 
Wniebowzięcie Najświętszej Marii 
Panny, jednocześnie wskazując 
jednak na jej rolę i wpływ na losy 
Polski, a zwłaszcza na historyczne 
wydarzenia z sierpnia 1920 r.

Po mszy św. uczestnicy uro-
czystości udali się pod pomnik Ka-
tyńsko-Smoleński, gdzie złożono 
wieńce i wiązanki oddając hołd żoł-
nierzom Wojska Polskiego poległym 
w obronie Ojczyzny. W uroczystym 
pochodzie przeszli na cmentarz wo-
jenny, gdzie złożono kwiaty pod po-
mnikiem Pamięci Narodowej oraz 
na mogiłę żołnierzy Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej „Narew”, pole-
głych na bielskiej ziemi we wrze-
śniu 1939 r.

W uroczystościach, obok licz-
nie przybyłych mieszkańców po-
wiatu i Bielska Podlaskiego wzięli 

udział m.in. przedstawiciele powia-
tu: wicestarosta Piotr Bożko, sekre-
tarz Powiatu Ryszard Anusiewicz, 
przewodniczący Rady Powiatu An-
drzej Leszczyński, a także senator 
RP Tadeusz Romańczuk, wicemar-
szałek województwa podlaskiego 
Stanisław Derehajło, burmistrz 
miasta Bielsk Podlaski Jarosław 
Borowski, wójtowie gmin – Raisa 
Rajecka (Bielsk Podlaski) i Marcin 
Gawrysiak (Rudka), przedstawiciele 
Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Te-
rytorialnej, Policji, Straży Pożarnej, 
nadleśnictw Bielsk Podlaski i Rudka, 
Instytutu Pamięci Narodowej, kom-
batanci, harcerze ZHP, poczty sztan-
darowe, przedstawiciele instytucji 
i przedsiębiorstw. Towarzyszyły im 
chór parafii Miłosierdzia Bożego 
oraz młodzieżowa orkiestra dęta.

pd 
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Kazimierz Gwiazdowski to 
jeden z najbardziej doświadczo-
nych i rozpoznawalnych polityków 
na Podlasiu, wiceprzewodniczący 
sejmowej Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, blisko związany z b. mi-
nistrem rolnictwa i europosłem 
Krzysztofem Jurgielem.

Od ponad trzech dekad ak-
tywny działacz samorządowy, 
sportowy, druh Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej i poseł na Sejm RP 
trzech kadencji.

Na podlaskiej liście kandy-
datów PiS do Sejmu znalazł się 
na 4. miejscu. 

Na  pytanie, czy jest człowie-
kiem sukcesu, nie odpowiada wprost 
tylko wspomina okres z 1990 r., kie-
dy został Wójtem Gminy Radziłów: 

- Funkcja wójta nauczyła mnie, ze 
trzeba konsekwentnie dążyć do celu, 
który sobie się wyznaczy. Jak obejmo-
wałem to stanowisko miałem 28 lat. 
Jedną z pierwszych moich decyzji było 
rozpoczęcie budowy szkoły.

Niektórzy mówili, że kaktus im 
wyrośnie na dłoni, jak ja zbuduję tę 
placówkę. Tymczasem z mojej inicja-
tywy szybko powstał społeczny komi-
tet budowy, a na potrzeby inwestycji 
wykupiłem 4 ha ziemi. Coraz więcej 
mieszkańców zgłaszało się do pomo-
cy: nieodpłatnie zwozili żwir, drewno 
z pobliskiego lasu, wykonywali pra-
ce budowlane. Z pomocą finansową 
przyszło kuratorium z Łomży. Cztery 
lata później powstał piękny obiekt. 
Czy to mój sukces? Pewnie tak, ale 
bez pomocy dobrych ludzi niewiele 
da się zrobić.
Człowiek od spraw przyziemnych

Przez następne lata konse-
kwentnie realizował zamierzone cele. 
I tak powstawały nowe drogi gmin-
ne, wybudowano wysypisko śmieci, 
oczyszczalnię ścieków, sieć wodocią-
gową czy halę sportową. - W pracy 
pojawiał się zawsze o 7.30. Wcześniej 
objeżdżał wybrane wsie. Plan swoich 
podróży układał tak, aby raz w mie-
siącu dotrzeć do każdego sołectwa. 
Na bieżąco wiedział wszystko, co się 
dzieje na terenie gminy Radziłów – 
wspominają mieszkańcy wójta, który 
przez 16 lat kierował urzędem. Być 
może ta kariera trwałaby dłużej, gdy-
by nie nieoczekiwany incydent na kra-
jowym podwórku politycznym.

Oto jego kolega partyjny, po-
seł Roman Czepe w 2006 r. zaraz 
po ogłoszeniu wyników wyborów 
samorządowych, zrzekł się manda-
tu poselskiego i został Burmistrzem 
Łap. Kazimierz Gwiazdowski, którego 
piąty raz z rzędu wybrano na wójta, 
zdecydował się opuścić stanowisko 
i zastąpić dotychczasowego posła 
w Sejmie. - O polityce nigdy nie my-
ślałem, ale była to dla mnie szansa , 
żeby sprawdzić się na „głębszych wo-
dach” – wspomina poseł.

Na pewno był to udany debiut 
w roli parlamentarzysty, bo w na-
stępnym roku, w wyniku przerwanej 
kadencji Sejmu, wystartował ponow-
nie w wyborach, uzyskując mandat 
poselski /zdobył 7545 głosów – red./. 
Po czterech latach pracy parlamentar-
nej wrócił do pracy zawodowej w pry-
watnym przedsiębiorstwie, następnie 
był wiceprezesem komunalnej spół-

ki w Łomży i radnym wojewódzkim. 
W 2015 r. po raz trzeci został posłem, 
uzyskując 6787 głosów.

Minister pod ostrzałem
Podlascy posłowie podkreślają, 

że Kazimierz Gwiazdowski to  parla-
mentarzysta, który z mównicy sejmo-
wej potrafi zadać kłopotliwe pytania 
nawet dla partyjnych kolegów z rzą-
du. - Pamiętam jego interpelacje do 
ministra infrastruktury i budownictwa 
w sprawie remontu drogi krajowej nr 
65 na odcinkach Knyszyn – Mońki 
i Grajewo – Ełk oraz budowy ścież-
ki rowerowej na odcinku Grajewo – 
Prostki. On po prostu walczy jak lew 
o inwestycje, które dla mieszkańców 
obiecał  lub został  poproszony o po-
moc przy ich realizacji – mówi anoni-
mowo jeden z posłów.

Sprawdziliśmy w archiwum Sej-
mu wątek  tej sprawy z 09.03.2007 r. /
interpelacja nr 10993/. O co i jak pytał  
Kazimierz Gwiazdowski?:

„Szanowny Panie Ministrze!
1.Czy przewiduje Pan podjęcie 

działań zmierzających do remontu 
drogi krajowej nr 65 na odcinkach: 
Knyszyn – Mońki oraz Grajewo – Ełk 
i kiedy to nastąpi?

2.Czy przewiduje się budowę 
ścieżki pieszo- rowerowej w pasie dro-
gowym na odcinku Grajewo – Prostki 
i kiedy ona nastąpi?

3.Czy zostały już podjęte ja-
kiekolwiek działania zmierzające do 
realizacji powyższych inwestycji?” - 
pytał stanowczo w Sejmie.

 Jak obiecał – tak zrobił
Takich przykładów w działalno-

ści posła można znaleźć więcej. A ja-
kie są efekty jego pracy w tej kadencji 
Sejmu?  Sam  opisał to w obszernym 
sprawozdaniu skierowanym do swoich 
wyborców. Na początku przypomniał, 
że jako poseł PiS  głosował za: ob-
niżeniem wieku emerytalnego – 60 
lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, 
innowacyjnymi programami – Rodzina 
500+, Dobry Start 300+. Mama 4+. 
Nadmienił, że seniorzy mogą korzy-
stać z darmowych leków i otrzymali 

„trzynastą emeryturę”, wprowadzono 
ulgi dla przedsiębiorców i „zerowy” PIT 
dla młodych Polaków. Powstał Fun-
dusz Dróg Samorządowych, z które-
go województwo podlaskie otrzymało 
414 mln zł.

A jako były samorządowiec wie, 
jak ważne są bezpieczeństwo i zdro-
wie mieszkańców. Dlatego zaangażo-
wał się w pozyskiwanie dofinansowa-

nia na zakup samochodów  ratowni-
czo-gaśniczych i wyposażenia dla OSP 
m.in. w Kolnie, Grajewie, Rydzewie, 
Szczuczynie czy Mońkach oraz wielu 
innych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dzięki działaniom podjętym 
przez posła powstało lądowisko dla 
helikopterów Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego przy Szpitalu Ogólnym 
w Grajewie, na budowę którego po-
zyskał 600 tys. zł z rezerwy ogólnej 
budżetu państwa. Jako wojewódzki 
koordynator Programu „Czyste Powie-
trze” we współpracy z samorządowca-
mi i Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku organizował liczne 
spotkania dla mieszkańców, udziela-
jąc informacji o zasadach i rodzaju 
dofinansowania.

Ważnym odniesieniem w pracy 
posła są drogi, które mają usprawnić 
szybkie i bezpieczne przemieszcza-
nie się z małych miejscowości do tras 
ekspresowych i międzynarodowych. 
I tak – wspomniana już wcześniej – 
S16 z Ełku do Knyszyna przez Mońki 
i Grajewo docelowo została ujęta 
w sieci dróg ekspresowych  przyjętej 
przez Radę Ministrów. Ta trasa ma 
połączyć ważne szlaki komunikacyjne 
w regionie – Via Baltica i Via Carpatia 
oraz Rail Baltica/kolej/ , Do tego trze-
ba dodać oddaną do użytku w tym 
roku obwodnicę Suwałk, o którą po-
lityk walczył od 2009 r. W sumie na 
swoje konto może zaliczyć powstanie 
wiele dróg gminnych, mostów, ście-
żek rowerowych, które w znacznym 
stopniu ułatwiły życie mieszkańców 
np. Kolna, Wąsosza i Grajewa. Dzieje 
się tak m.in. dlatego, że poseł – co 
jest tajemnicą poliszynela - ma dobre 
kontakty z ministrem infrastruktury 
Andrzejem Adamczykiem.

Chłop na zagrodzie
W bieżącej kadencji Sejmu jest 

wiceprzewodniczącym Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. To niezwykle 
ważna funkcja, bo od początku swe-
go istnienia Prawo i Sprawiedliwość 
uznaje sprawy rolnictwa, produkcji 
żywności i rozwoju obszarów wiej-
skich jako zadania o strategicznym 
znaczeniu dla Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wcześniej wspólnie z byłym  
ministrem rolnictwa Krzysztofem 
Jurgielem tworzył Program Rolny, na 
bazie którego powstał Plan dla Wsi. 

- Jak odpowiedzialność rządu za rol-
nictwo i obszary wiejskie wygląda 
w praktyce, mogliśmy się przekonać 

podczas Europejskiego Forum Rolni-
czego w Jasionce – mówi Kazimierz 
Gwiazdowski. I wylicza: - Premier 
Mateusz Morawiecki zapowiedział 
przygotowanie ustawy utrudniającej 
dużym sklepom sprzedaż produktów 
pod ich marką, utworzenie Krajowego 
Holdingu Spożywczego, zwiększenie 
dofinansowania do paliwa rolni-
czego, w tym dla hodowców bydła, 
uporządkowanie gospodarki wodnej 
i przeciwdziałanie suszy w rolnictwie, 
rozszerzenie możliwości sprzedaży 
bezpośredniej produktów rolnych – 
skrócenie łańcuchów dostaw, wspar-
cie produkcji żywności wysokiej jako-
ści - szczególnie ekologicznej i trady-
cyjnej. I dodaje: - Wspieramy rozwój 
obszarów wiejskich także poprzez 
program „Rodzina 500+”, z którego 

12 mld zł rocznie trafia do 1,3 mln 
dzieci wiejskich oraz wstrzymaliśmy 
spekulacyjny obrót polską ziemią.

Nasz poseł
A jak oceniają posła jego wy-

borcy? O to zapytaliśmy telefonicznie 
osoby, które na co dzień z nim współ-
pracują na różnych płaszczyznach za-
wodowych.

Andrzej Duda, Burmistrz Kolna: „ 
Popieram posła, bo jest bardzo zaan-
gażowany w sprawy lokalnych samo-
rządów. Ma ogromne doświadczenie 
w realizacji projektów z ochrony śro-
dowiska, sportu i rolnictwa. W naszym 
mieście ma wielkie zasługi przy re-
alizacji wielu inwestycji, pozyskując 
dofinansowanie na budowę pełno-
wymiarowego boiska piłkarskiego ze 
sztuczną nawierzchnią, oczyszczalni 
ścieków i przebudowę DK 63 w Kolnie. 
Cenię go za to, że jest normalnym, 
oddanym dla województwa podla-
skiego posłem”.

Szymon Żochowski, delegat 
Izby Rolniczej z powiatu łomżyńskie-
go: „ Współpracowaliśmy z posłem 
przy różnych projektach związanych 
z poprawą sytuacji polskiego rol-
nictwa. Dał się poznać jako osoba 
o wysokiej kulturze osobistej oraz 
przyjaznym usposobieniu. To człowiek 
bardzo konkretny, który umie słuchać 
ludzi i szybko ocenia ich potrzeby. Na 
jego zaproszenie byłem w Sejmie 
jako członek delegacji, która brała 
udział w pracach Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi nad prawem łowiec-
kim. Jak przystało na prawdziwego 
gospodarza podjął nas obiadem, pod-
czas którego mogliśmy swobodnie 
wypowiadać nasze opinie dotyczące 

poszczególnych punktów ustawy. Bez 
wahania oddam swój głos na Kazi-
mierza Gwiazdowskiego”.

Iwona Aponik, sołtys wsi Smo-
lany: „ Popieram posła, ponieważ 
jest osobą niezwykle skromną, pro-
stą, doskonale rozumiejącą proble-
my i potrzeby zwykłych ludzi. Byliśmy 
zaszczyceni, kiedy swoją obecnością 
uświetnił IV Powiatową Spartakiadę 
w Smolanach i obchody Święta Mat-
ki Boskiej Zielnej w Puńsku. Kiedyś 
zaprosił grupę seniorów z powiatu 
sejneńskiego i członków stowarzy-
szenia Aktywna Ziemia Smolańska 
do zwiedzenia Sejmu i zobaczenia na 
żywo na sali plenarnej obrad. Trzeba 
w naszej  polityce więcej takich ludzi 
jak on”.

Czesław Ołdakowski, Wójt Gmi-
ny Wąsosz: „Poznałem  posła ponad 
30 lat temu, podczas turniejów tenisa 
stołowego. Pamiętam jak w latach 
1997 – 98 wspólnie modernizowali-
śmy w naszych gminach linie telefo-
niczne, likwidując centrale i wprowa-
dzając połączenia bezpośrednie dla 
mieszkańców. Kierując wiejską gminą 
ze skromnymi środkami budżetowymi, 
wciąż muszę zabiegać o pieniądze 
z zewnątrz, I wtedy przypominam 
sobie o Kazimierzu Gwiazdowskim, 
bo na niego zawsze można liczyć. 
To człowiek, który znajdzie czas dla 
każdego i nie szuka poklasku. Taki 
swój chłop”.

Z wielkim uznaniem o pośle 
wyrażają się sami działacze PiS. 
W strukturach partii ma mocną po-
zycję, co potwierdza jego 4 pozycja 
na tegorocznej podlaskiej liście w wy-
borach do Sejmu. Pracowity i kom-
petentny – podsumowuje europoseł 
Krzysztof Jurgiel, z którym w latach 
90. zakładał na Podlasiu Porozumie-
nie Centrum , przekształcone później 
w PiS.

Postscriptum
Jest początek września, wtorko-

we popołudnie. Kawiarnia w Białym-
stoku. Od  ponad godziny rozmawiam 
z posłem. Ten z ukrywanym uśmie-
chem odpowiada o swojej karierze 
zawodowej. Gdy czegoś nie pamię-
ta, sięga do notatek. Prezentuje się 
jako  polityk ambitny, który zarazem 
odczuwa pewien niedosyt ze swojej 
pracy. Ale z tego co już zrobił, jest 
zadowolony. Mówi, że wiele jego po-
selskich działań zmaterializuje się 
w niedalekiej przyszłości, jak remont 
Dworca PKP w Grajewie czy rozpoczę-
te inwestycje budowy dróg w różnych 
miejscowościach województwa pod-
laskiego. Opowiada o XIX -wiecznym 
dworku rodziny Wagów w Grabowie, 
którego remont wspiera od 2017 
r. Podobnie jest z remontami kilku 
parafii, w różnych miejscowościach 
województwa.

A gdy pytam o rodzinę, wspo-
mina, że jest żonaty z Marią od 1985 
r., jest ojcem dorosłych dwóch có-
rek i dwóch synów oraz od 10 lipca 
dziadkiem wnuczki Antoniny. Nic wię-
cej, bo ceni prywatność.

Jak ocenia swoje szanse 13 
października?- dociekam. „Każdy od-
dany na mnie głos, będzie dla mnie 
wartością dodaną”- odpowiada dyplo-
matycznie.          Waldemar Staszyński

Materiał wyborczy KW PiS

Od sołtysa do posła O POLITYCE NIGDY NIE MYŚLAŁEM
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GMINA BIELSK PODLASKI

Zubowo w gminie Bielsk 
Podlaski to jedna z najstarszych 
wsi powiatu bielskiego. Pierwsze 
wzmianki pochodzą z 1575 roku 
z ówczesnej lustracji dóbr królew-
skich starostwa bielskiego. 1 wrze-
śnia w Zubowie odbył się festyn 
białoruski połączony z otwarciem 
Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego 
w wyremontowanym budynku byłej 
szkoły, W trakcie imprezy okazało 
się, że jest jeszcze jedna okazja do 
świętowania, bowiem był to także 
dzień urodzin Wójta Gminy Bielsk 
Podlaski Raisy Rajeckiej, której 
zebrani – na stojąco - odśpiewa-
li  „100 lat” i „Mnohaja leta” . Po 
wyświęceniu świetlicy przez du-
chownych obu wyznań nadszedł 
czas na część rozrywkową. Festyn 
Białoruski został zorganizowany 
przez Urząd Gminy w Bielsku Pod-
laskim i Białoruskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne.                          

  (w) 

Zubowo
Festyn Białoruski

Niezwykłą inicjatywę podjęli 
i wcielili  w życie Tomek i Marysia 
Czerniawscy -  młode małżeństwo 
postanowiło pojechać dookoła Pol-
ski… rowerami. Wyruszyli z Białego-
stoku 15 lipca, odwiedzili wszystkie 
16 województw, a w sobotę 21 wrze-
śnia wrócą do domu i tym samym 
zakończą wyprawę.

Tomek pochodzi z Bielska Pod-
laskiego, jest studentem architektury 

na Politechnice Białostockiej. Jego 
pasja do jazdy na rowerze i odkry-
wania Podlasia rozpoczęła się wcze-
śnie, za sprawą wuja. Od zawsze 
chciał jednak, aby w wyprawach 
uczestniczył ktoś bliski jego sercu - 
i taką osobą stała się Marysia. Jest 
ona absolwentką logopedii na Uni-
wersytecie Medycznym w Białym-
stoku. Pochodzi z małej wsi Witowo 
w powiecie hajnowskim, skąd w dzie-

ciństwie dojeżdżała do szkoły rowe-
rem, dlatego praktycznie od zawsze 
ceniła sobie ten środek transportu.

Marzenia o wyprawie rowero-
wej po Polsce pojawiły się w nich 
zanim jeszcze się poznali. Z czasem, 
m.in. dzięki wspólnej pasji, połączyli 
nie tylko siły i pragnienia, ale także 
swoje życia.

Wyprawa miała na celu nie 
tylko zrobienie czegoś szalonego 

i przeżycie wakacyjnej przygody, 
ale także usłużenie ludziom, któ-
rych napotkali na drodze. Tomek 
i Marysia uczestniczyli w półkolo-
niach dla dzieci, odbywających się 
na ich trasie, gdzie pomagali jako 
wolontariusze z doświadczeniem. 
W część niedziel odwiedzali nato-
miast społeczności chrześcijańskie, 
gdzie usługiwali śpiewem i grą na 
instrumentach.

Całą swoją podróż relacjono-
wali na profilu na Facebooku, za-
chęcając czytelników do spełniania 
własnych marzeń, a także do aktyw-
ności fizycznej. Inicjatywa była reali-
zowana w ramach olimpiady projek-
tów społecznych Zwolnieni z Teorii 
oraz objęta honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 
i Rektora Politechniki Białostockiej.

Daniel Siargi

Warto spełniać marzenia
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Bohdan Józef

NR 3

PASZKOWSKI
NASZ WOJEWODA W SEJMIE

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość 

W sobotę, 7 września,  odbyła 
się ósma edycja programu promu-
jącego znajomość literatury naro-
dowej i zachęcającego do czytania 

„Narodowe czytanie”. W tym roku 
para prezydencka która patronuje 

programowi, wybrała z ponad stu 
propozycji przesłanych do Kancela-
rii Prezydenta  nowele: „Dobra pani” 
Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Ko-
nopnickiej, „Katarynka” Bolesława 
Prusa, „Mój ojciec wstępuje do 
strażaków” Brunona Schultza, Roz-
dziobią nas kruki i wrony” Stefana 

Żeromskiego,  „Sachem” Henryka 
Sienkiewicza, „Orka” Władysława 
Reymonta i „Sawa” Henryka Rze-
wuskiego. Ich  wspólnym mianow-
nikiem jest polskość w połączeniu 
z treściami uniwersalnymi, refleksją 
nad człowiekiem i społeczeństwem. 
Ich zwięzła forma idzie w parze 
z mistrzostwem stylu i plastyczno-

ścią, która pozostawia w umysłach 
czytelników niezapomniane wraże-
nia. (…) Dziś teksty te nie straciły 
nic ze swej aktualności. Uczą nas, 
że w życiu powinniśmy kierować się 
szlachetnością i solidarnością, że 
nie wolno nam stracić wrażliwości 
na ludzką krzywdę ani zapomnieć 
o naszej historii – napisał w spe-
cjalnym liście Prezydent RP Andrzej 
Duda. 

Uczestniczyliśmy w dwóch 
miejscowościach. W Wyszkach 
dyrektor miejscowego Gminnego 
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego 
Henryk Zalewski do czytania frag-
mentów „Katarynki” zaprosił m.in.  
biskupa drohiczyńskiego Piotra 
Sawczuka, wojewodę podlaskiego 
Bohdana Paszkowskiego i byłego 
Marszałka Województwa Podlaskie-
go  Jerzego Leszczyńskiego.

W Lipinach do czytania zapro-
szono  Burmistrza Hajnówki Jerze-
go Siraka, Wójta Gminy Hajnówka 
Lucynę Smoktunowicz, dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury w Du-
binach Mariolę Germaniuk, radną 
powiatu hajnowskiego i byłą dyrek-

tor Miejskiej Biblioteki w Hajnówce 
Allę Gryc,  prezesa Stowarzyszenia 
Krynica  Katarzynę Jakubowską 
i przedstawiciela Wojsk Obrony 
Terytorialnej szer. Urszulę Janu-
szewską.  W Lipinach czytano: ‚Do-
brą panią”, „Katarynkę”, „Rozdziobią 
nas kruki i wrony” oraz „Sachem”.  

Tadeusz Szereszewski

Lipiny, Wyszki

Osiem lektur na 8 Narodowe Czytanie 9 września 2019 r. po raz ko-
lejny Instytut Badawczy Leśnictwa 
wraz z Technikum Leśnym w Bia-
łowieży, Białowieskim Parkiem Na-
rodowym, Instytutem Biologii Ssa-
ków Polskiej Akademii Nauk oraz 
Zamiejscowym Wydziałem Leśnym 
Politechniki Białostockiej w Hajnów-
ce zaprosili współpracujące szkoły 
do udziału w konkursie „Dzień dla 
szkół”. W wydarzeniu mającym for-
mę gry terenowej w Parku Dyrek-
cyjnym w Białowieży udział wzięli 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Białowieży, Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Hajnówce, Szkoły Pod-
stawowej w Narewce, Technikum 
Leśnego w Białowieży i II Liceum 
Ogólnokształcącego w Hajnówce. 
Towarzyszyli nam w tym dniu Wi-
cestarosta Powiatu Hajnowskiego 
Pani Joanna Kojło, Zastępca Nadle-
śniczego Nadleśnictwa Białowieża 
Pan Tomasz Ginszt oraz przedsta-
wicielka Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymstoku Pani 
Barbara Gołowacz. 95 uczniów 
klas ósmych szkół podstawowych 
oraz klas drugich szkół średnich 
stworzyło 10 zespołów: Puszczyki, 
Orliki, Żubry, Wilki, Żubronie, Pucha-
cze, Bobry, Traszki, Rysie, Borow-
ce. Zanim jednak stanęli w szran-
ki – wysłuchali krótkiego wykładu 

„Puszcza Białowieska – dziedzictwo 
ludzkości” oraz zapoznali się z dzia-
łalnością naukową organizatorów. 
Następnie drużyny kolejno odwie-
dziły 10 stanowisk, mierząc się 
z przygotowanymi dla nich zada-
niami. Pytania obejmowały swoim 

zakresem praktyczną wiedzę o le-
sie: tj. rozpoznawanie zwierząt i ich 
głosów, rozpoznawanie owadów, 
ptaków, ssaków, rozpoznawanie 
gatunków grzybów, roślin drzewia-
stych oraz ich nasion i owocosta-
nów, zastosowanie roślin leśnych 
w ziołolecznictwie i kosmetyce, 

rozpoznawanie gatunków drzew na 
podstawie próbek drewna. Pytania 
dotyczyły  także żubra – symbolu 
Puszczy Białowieskiej oraz zagad-
nień związanych z ochroną przyro-
dy. Całość tematyki koncentrowała 
się na bogactwie przyrodniczym 
Puszczy Białowieskiej. Uczniowie 
pytani o to po co warto przyjechać 
na „Dzień dla szkół” odpowiadają 
: „Dla wiedzy! W ciągu kilku godzin 
nauczyłem się tu więcej niż przez 
cały rok w szkole”. Natomiast sę-
dziowie byli pod wrażeniem wie-
dzy i zaangażowania niektórych 
uczniów. „W każdej grupie znajdo-
wał się przynajmniej jeden pasjo-

„Dzień dla szkół” w Białowieży - po raz piąty
nat, staraliśmy się jednak angażo-
wać do zabawy całą grupę” – mówi 
jeden z organizatorów. Po ponad 
dwóch godzinach odpowiadania na 
pytania i wspólnego rozwiązywania 
zadań mogliśmy podsumować wy-
niki. Poziom jak co roku był bardzo 
wyrównany i wysoki, a o zwycię-

stwie decydowały pojedyncze punk-
ty. Ostatecznie z wynikiem 87/100 
punktów zwyciężyła drużyna Orli-
ków. Na podium znalazły się tak-
że Bobry i Puchacze. Na każdego 
z uczestników przy ognisku czekał 
poczęstunek,  pamiątkowe dyplomy 
oraz ciekawe nagrody ufundowa-
ne przez organizatorów i Centrum 
Informacyjne Lasów Państwowych. 
Nie zabrakło słów wdzięczności, 
a wszystkim uczestnikom dopisy-
wały humory. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku spotkamy się 
w większym gronie.

Karolina Gabrysiak 

W dniu 4 września br. obra-
dowało I Walne Zgromadzenie Pod-
laskiej Izby Rolniczej. W obradach 
wzięło udział 28 delegatów Walne-
go Zgromadzenia upoważnionych do 
wyboru organów statutowych. W wy-
niku przeprowadzonego głosowania 
wybrano Zarząd Podlaskiej Izby Rol-
niczej w następującym składzie:
• Prezes PIR – Grzegorz Leszczyński 

z Perlejewa

Nowe władze Podlaskiej Izby Rolniczej
• Wiceprezes PIR – Marek Siniło 

z Korycina
• członek Zarządu – Witold Grun-

wald ze Szczuczyna
• członek Zarządu – Zdzisław Łuba 

ze Śniadowa
• członek Zarządu – Jan Zelkowski 

ze Stawisk
Wybrano również Komisję Re-

wizyjną w następującym składzie:
• Bogusław Bilmin z Kuźnicy

• Maciej Bobel z Brańska
• Mirosław Czarniecki z Krasnopola
• Marian Kaczmarzyk z Czeremchy
• Elżbieta Szumska z Grajewa

Walne Zgromadzenie PIR wy-
brało delegata do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych, którym został Piotr Stoc-
ki z Narewki oraz Komisję Budżeto-
wą w składzie: Andrzej Raciborski, 
Marcin Lasota, Joanna Raś, Marcin 
Górny i Karol Grabowski.          (piw)
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TRANSPORT GRATIS DO 20KM!

Cennik węgla:

l  Kostka Wesoła 29Mj  999zł

  Orzech Polski 27Mj  900złl

  Kostka Importowana 24Mj  670złl

  Orzech Importowany 24 Mj  620złl

l  Ekogroszek Wesoła 29Mj  900zł

  Ekogroszek Import 24Mj  690złl

  Pellet Sosnowy 19Mj  870złl

  Brykiet Torfowy     500złl

  Ekogroszek w workach 25kg.l

Podlaskie Forum 
Urbanistów 2019

uczestnicy zapoznali się z treścią 
powstałego specjalnie na tę okazję 
dokumentu – „Inicjatywy Bielskiej 
2019”, w której przyjęto stanowi-
ska skierowane do sfer decyzyjnych, 
biznesowych oraz opinii publicznej. 
Zaproponowano także rozpoczęcie 
dyskusji na temat zasad i działań, 
które mogą przełamać niekorzystne 
tendencje rozwojowe obszarów pery-
feryjnych Polski.

 Więcej na www.wiescipodlaskie.eu                      
(jan)

Cd. ze str. 1

W Gminie Orla ruszył projekt 
„Równać Szanse” dofinansowany 
przez Polsko - Amerykańską Fun-
dację Wolności administrowany 
przez Polską Fundację Dzieci i Mło-
dzieży, realizowany przez Fundację 
Futurum.

Spotkania tematyczne, warsz-
taty plastyczne, wycieczki to tylko 
niektóre z działań, które podejmuje 
orlańska młodzież w ramach pro-
jektu “Młodzi - animatorami kultury 
w gminie Orla”.

W ramach projektu Równać 
Szanse młodzi ludzie z Gminy Orla 
zorganizowali dwa spotkania tema-

tyczne: jedno pt. “Czary mary, za-
bobony” z ks. Rustamem Biełovem 
oraz drugie pt. “Wielki Post w życiu 
młodego człowieka” z ihumenią 

Orla Młodzi animatorzy kultury
Katarzyną z Zaleszan. Oba spotka-
nia cieszyły się dużą frekwencją 
i skłoniły do ciekawych rozważań 
i dyskusji. Kolejną inicjatywą były 
paschalne warsztaty plastyczne dla 
dzieci. Dzieci z pomocą uczestników 
projektu nauczyły się malowania 
pisanek kolorowym woskiem oraz 
wykonywania pocztówek metodą 
scrapbookingu. Młodzież udała się 
także na dwie wycieczki: do Bia-
łegostoku i Warszawy. W Białym-
stoku uczestnicy projektu zwiedzili 
cztery cerkwie, aby móc porównać 
występujące tam ikony i sposoby 
ich pisania. W Warszawie zwiedzili 

oni Muzeum Ikon, w którym oprócz 
ikon mogli zobaczyć też kaplice 
św. Grzegorza Peradze i wydania 
Biblii w różnych językach i Muzeum 

Narodowe, gdzie obejrzeli wysta-
wę stałą sztuki Faras. Uczestnicy 
odwiedzili również Studium Iko-
nograficzne w Bielsku Podlaskim, 
gdzie ikonograf powiedział im jak 
wygląda rekrutacja i nauka w szko-
le. W pierwszym tygodniu wakacji 
młodzież zorganizowała warsztaty 
ikonograficzne. Wynikiem ich pię-
ciodniowej pracy są napisane przez 
nich ikony św. Jana Teologa, które 
zostały zaprezentowane na werni-
sażu, który odbył się 31 sierpnia 
br. w cerkwi św. Michała Archanioła 
w Orli. Wystawa ikon była również 
częścią obchodów Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Orli. Ikony mogli zo-
baczyć także mieszkańcy Pozez-
drza (woj. warmińsko-mazurskie) 
na tamtejszym festynie. Wycieczka 
do Pozezdrza była zorganizowana 
w ramach spotkania z inną grupą 
projektową.

Orlańska młodzież nie prze-
staje działać i już rozpoczęła kolej-
ny projekt pt. “Animujemy z okazji 
30 lat wolnej Polski”. W ramach 
tego projektu młodzież odwiedziła 
już Europejskie Centrum Solidarno-
ści, zorganizowała flash moba na 
festynie Orlańskie Spotkania oraz 
zrealizowała film o funduszach 
unijnych w Gminie Orla. Przed 
młodzieżą jeszcze zorganizowanie 
potańcówki dla rówieśników i kon-
kursy dla uczniów szkoły w Orli.

Aleksandra Rogoza

W poprzednim numerze pisa-
liśmy o złożeniu prze powiat biało-
stocki 22 wniosków na inwestycje 
drogowe w ramach rządowego 
programu Fundusz Dróg Samo-
rządowych. Wojewoda Białostocki 
zaakceptował wnioski na remont 
i budowę 12 odcinków dróg. Plano-

Powiat białostocki Rekordowe dotacje na drogi
wane inwestycje mają kosztować 
blisko 46 mln. zł,  a dofinansowanie 
wyniesie prawie 23 mln. zł. 

Dofinansowane zostaną m.in. 
następujące zadania:

* przebudowę drogi powia-
towej Nr 1484 B Niewodnica 
Nargilewska - Wojszki, na odcinku  

Kudrycze - Wojszki,
* przebudowę drogi powiato-

wej nr 1488B Zabłudów - Biele - 
Sura z na odcinku ul. Zabłudowskiej 
w Surażu,

* budowę drogi powiatowej nr 
1469B na odcinku Protasy - Folwar-
ki Małe II etap.                       (sok)

Niedziela 18 sierpnia 2019 r. 
w Mniu upłynęła pod znakiem ry-
walizacji strażaków z terenu Gminy 
Brańsk. Gminne zawody sportowo-

-pożarnicze odbywały się w dwóch 
konkurencjach, czyli sztafecie po-
żarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. 
Do rywalizacji przystąpiło siedem  
jednostek OSP: Domanowo, Holon-
ki, Klichy, Kiersnowo, Mień, Szmurły 
i Świrydy.

Konkurencje, w których rywa-
lizowali strażacy, wymagały dobrej 
sprawności fizycznej, odpowiedniej 
techniki, jaką należało obrać, aby 
pokonać kolejne przeszkody w szta-

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-
POŻARNICZE

Mień

fecie i w ćwiczeniu bojowym. Jest 
to również dobry sprawdzian dla 
późniejszych działań ratowniczych.

Komisja sędziowska składa-
jąca się funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej PSP w Bielsku Podla-
skim ustaliła następującą klasyfi-
kację:

I miejsce OSP Szmurły
II miejsce OSP Domanowo
III miejsce OSP Kiersnowo
Zwycięskie drużyny otrzymały 

puchary, dyplomy i nagrody rzeczo-
we, pozostali uczestnicy dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.

UG Brańsk 

Cała Puszcza Białowieska 
parkiem narodowym, „NIE” dla 
transportu rzecznego, „TAK” dla ko-
lejowego i odejście od węgla w celu 
ochrony  klimatu – to główne te-
maty pierwszej z cyklu dwunastu 
debat pt. „2050 Polska dla Pokoleń. 
Jaką przyszłość wybierzesz?”, która 
odbyła się 9 września w Białymsto-
ku. Do debaty WWF Polska zaprosił 
przedstawicieli i przedstawicielki 
wszystkich opcji politycznych kan-
dydujących z tego okręgu. Podczas 
debaty mieszkańcy miasta mogli 

„Tiry na tory” i cały obszar Puszczy Białowieskiej 
chroniony w ramach parku narodowego – główne 

postulaty z białostockiej debaty WWF Polska 
zapytać polityków o ich plany 
w obszarze ochrony środowiska 
w kolejnej kadencji.

Zaproszenie przyjęli Stefan 
Krajewski (PSL), Tadeusz Nowak 
(Partia Zieloni – Koalicja Oby-
watelska), Katarzyna Rosińska 
(Razem – KW Sojusz Lewicy De-
mokratycznej) i Robert Winnicki 
z Konfederacji, który pół godziny 
przed debatą odwołał swój udział 
w dyskusji bez podania przyczyny. 
Do debaty dołączył także Rafał 
Kosno z Federacji Zielonych Bia-
łystok oraz zaproszeni eksperci: 
prof. Piotr Banaszuk z Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środo-
wiska Politechniki Białostockiej 
i Adam Bohdan – biolog i akty-
wista.

Nagranie z debaty można 
obejrzeć pod linkiem:

https://www.facebook.com/
events/1336606853175112/?ac-
tive_tab=discussion
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GMINA HAJNÓWKA

Lipiny - ma-
lownicza wieś nieopodal Puszczy 
Białowieskiej, której oficjalnym sym-
bolem - za sprawą prężnie działają-
cego stowarzyszenia Krynica (ma-
jącego tu notabene swoją siedzibę) 

- stał się ziemniak - symbol przyjaźni. 
I dlatego to właśnie tutaj, 

7 września 2019 r., odbyła się już 
po raz dziewiąty cykliczna impreza 
plenerowa o wesołej nazwie „BULWA 
FEST”.

Zaczęło się wyjątkowo dostoj-
nie - od koncertu fortepianowego 
w wykonaniu utalentowanego mło-
dego muzyka Macieja Kondraciuka. 
Zaraz potem na scenę wkroczyły 
uczennice Szkoły Podstawowej 
w Dubinach - Agata Adamiuk oraz 
Magda Jakimiuk, i uroczyście otwo-
rzyły akcję Narodowe Czytanie No-
wel Polskich, odczytując oficjalny 
apel Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej - Andrzeja Dudy. Następnie 
na scenie pojawiali się goście, za-
proszeni do wzięcia udziału w ak-
cji i kolejno prezentowali wybrane 
fragmenty nowel, m.in.: „Katarynkę”, 

„Rozdziobią nas kruki i wrony”, „Dobrą 
Panią” czy „Sachem”. W gronie za-
proszonych do czytania osób nie za-
brakło: Burmistrza Miasta Hajnówka 

- pana Jerzego Siraka, Wójta Gminy 
Hajnówka - pani Lucyny Smoktuno-
wicz, Radnej Powiatu Hajnowskiego 

- pani Alli Gryc, Dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury w Dubinach - pani 
Marioli German-Pietruczuk, Prezesa 
Stowarzyszenia KRYNICA - pani Ka-
tarzyny Jakubowskiej oraz przedsta-
wicielki Wojsk Obrony Terytorialnej 

- szer. Urszuli Januszewskiej. 
Po uroczystym czytaniu zapa-

dła chwila ciszy, przerwana dopiero 

IX BULWA FEST, czyli Święto Ziemniaka w Lipinach
odgłosem ryczących silników moto-
cykli, które nadjeżdżały w kierunku 
sceny. Pokazową paradę tych po-
jazdów zaprezentowała grupa nie-
formalna MOTO - Hajnówka, która 
swoim popisowym wjazdem wywo-
łała poruszenie wśród publiczności. 
Zaraz też na scenę wkroczyło sto-
warzyszenie KRYNICA i swoją sztan-
darową piosenką pt. „Bulwa, Bulwa” 
dokonało muzycznego otwarcia 
Święta Ziemniaka. Chwilę później 

głos zabrali organizatorzy wydarze-
nia: Prezes Stowarzyszenia Kryni-
ca - p. Katarzyna Jakubowska oraz 
Wójt Gminy Hajnówka - p. Lucyna 
Smoktunowicz, i tak oto rozpoczęła 
się część artystyczna. 

Na pierwszy ogień wystarto-
wali strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mochnatem, będący jed-
nocześnie członkami lokalnego ze-
społu Żawaranki (tłum. Skowronki) 
i wprost koncertowo ugasili pierwszy 
pożar adrenaliny, który pojawia się 
wraz z wejściem na scenę. Solowo 
zaśpiewały natomiast Olga Miliszew-
ska oraz Ewa Wrzosek, ale sam pro-
gram wydarzenia był na tyle bogaty 
i urozmaicony, że w jego toku prze-
widziane zostały nie tylko występy 
muzyczne, ale też kabaret oraz stan-
d-up w wykonaniu dobrze zapowia-
dającego się aktora, występującego 
pod pseudonimem artystycznym 
Samahon. W harmonogramie wyda-
rzenia nie zabrakło ponadto licznych 
konkurencji, zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych, a jedną z nich był kon-
kurs o puchar wójta na najdłuższą 
obierkę z ziemniaka. Okazało się, że 
tegoroczna pobiła rekord i mierzyła 
dokładnie 115 cm ! 

Czołową atrakcją festynu było 

wspólne gotowanie cygańskiego 
kociołka, który pieczołowicie do-
prawiały członkinie stowarzyszenia 
KRYNICA. Natomiast ciekawostki 
o przyrządzanym w toku festynu ra-
rytasie opowiadał charyzmatyczny 
lider zespołu Cygańskie Serca z Igrył, 
który chwilę później wystąpił ze swo-
im porywającym widowiskiem arty-
stycznym - pełnym śpiewów, tańców, 
dźwięków i kolorów. 

Atrakcjami towarzyszącymi 
całemu wydarzeniu były kulinarne 
przysmaki, m.in. pieczone ziemniaki 
z ogniska, tacki degustacyjne z ziem-
niaczanymi specjałami oraz regio-
nalna kuchnia dostępna na stoiskach  
tzw. Kobiet Gospodarnych Wyjątko-
wych, czyli Kół Gospodyń Wiejskich, 
przybyłych na „Lipińską Bulwę” 
z okolicznych miejscowości. Ponad-
to w tłumie przybyłych gości krążyła 
wróżka, która na życzenie ochotni-
ków przepowiadała przyszłość - tylko 
tę świetlaną, rzecz jasna.

Tegoroczna edycja BULWA FE-
STU okazała się imprezą o charak-
terze międzynarodowym, ponieważ 
jeden z zespołów uświetniających 
jej scenariusz - ZABOBONY - przyje-
chał prosto z białoruskiego Mińska 
i zdecydowanie wysoko postawił 
poprzeczkę, dając popisowy występ 
muzyczno-akrobatyczny nie tylko na 
scenie, ale i przed nią - wychodząc 
do publiczności i włączając ją do 
wspólnej zabawy. 

Gwiazdy wieczoru, czyli ze-
społy Souvenir z Białegostoku oraz 
Lotos z Dubin, rozpoczynające wie-
czorną potańcówkę, nie pozostały 
mu jednak dłużne i nie mniej en-
tuzjastyczne zostały przyjęte przez 
odbiorców. Swoimi energetyczny-
mi utworami porwały wszystkich 
do tańca i nie szybko udało im się 
opuścić scenę, gdyż w jej pobliżu 
nieustannie skandowali spragnieni 
muzyki tancerze.

Cała muzyczna fiesta trwała 
równo do północy. A towarzyszyły 
jej księżyc, gwiazdy i iskierki dopa-
lającego się ogniska. . .

Tekst: Mariola German-Pietruczuk
Fot: Gminne Centrum Kultury 

w Dubinach
Więcej o imprezie na www.wiescipodlaskie.eu 

w artykule Tadeusza  Szereszewskiego 

Mamy dwadzieścia lat

wówczas „Kuriera Podlaskiego”, 
Hieronima Wawrzyńskiego, który 
został pierwszym redaktorem na-
czelnym „Wieści”. Życzliwe przyję-
cie przez czytelników dopingowało 
nas do podejmowania różnych 
działań służących lokalnemu spo-
łeczeństwu. Już w grudniu 1999 
roku zorganizowaliśmy Plebiscyt 
na Sportowca Ziemi Hajnowskiej 
XX wieku. W tym roku odbyła się 
już jego dwudziesta edycja. Potem 
były kolejne przedsięwzięcia. Część 
z nich przetrwała do dziś, jak cie-

szące się wielkim uznaniem śro-
dowisk: szkolnego i akademickiego 
Prezentacje Edukacyjno-Doradcze 

„Uczelnie w Powiecie” (w tym roku 
była 17 edycja) czy zorganizowany 
w tym roku po raz czternasty Ple-
biscyt na Sportowca Ziemi Bielskiej. 

Od początku istnienia gazety 
przyjęliśmy założenie, że po pierw-
sze gazeta będzie redagowana 
społecznie w dużej mierze przez 
samych czytelników  a po drugie, 
że będzie można w niej przeczytać 
o wszystkim co się dzieje w małych 
środowiskach a o czym gazety re-

gionalne nie napiszą i po trzecie 
wreszcie, że nasza gazeta będzie 
docierała w tzw. głęboki teren do 
najmniejszych wsi.

Mamy nadzieję, że z tego za-
łożenie stania sie Państwa „oknem 
na świat”, udało nam się wywiązać, 
ale ocena należy do Państwa.

Wielkim bogactwem naszej 
inicjatywy byli zawsze nasi czy-
telnicy, wielu z nich podsuwa nam 
tematy inni przysyłają materiały 
a jeszcze inni recenzują. Wszyst-
kich jednakowo cenimy, dziękuje-
my za dotychczasową współpracę 

i mamy nadzieję, że nadal z nami 
zostaniecie. 

20 lat w historii to niewiele, 
w życiu człowieka to jedno poko-
lenie, a w życiu gazety to prawie 
czterysta numerów, to kilkudzie-
sięciu współpracowników i kilka-
dziesiąt milionów wejść na naszą 
stronę internetową. 20 lat to tak-
że trzech redaktorów naczelnych: 
wspomniany już  Hieronim Waw-
rzyński, Wiesław Pietuch i obecny 
Wiesław Sokołowski.

Nie sposób w krótkim tekście 
wymienić wszystkie nasze inicja-

tywy i przedsięwzięcia, wszystkie 
osoby, które miały wpływ na profil 
i kształt naszej gazety. Wszystkim 
jednak serdecznie dziękujemy za 
te dwadzieścia lat. Dziękujemy 
naszym korespondentom i wspie-
rającym nas samorządowcom, 
a przede wszystkim dziękujemy 
Wam Drodzy Czytelnicy za wspól-
nie przeżyte dwadzieścia lat z na-
dzieją, że kolejne przyczynią się do 
wzbogacenia tematycznego na-
szego pisma i powiększenia grona 
jego czytelników.

Zespół Redakcyjny

Cd. ze str. 1
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Modernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s

ze spulchniaczeM 
na szeroki pokos
Sprawdzone i solidne kosiarki z centralnym zawieszeniem z serii 
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S 
i KDTC 301 S zostały wyposażone w szeroki spulchniacz.

Kosiarki KDTC znane są z idealnego ko-
piowania terenu, czystości uzyskanej paszy 
i ochrony darni, a także łatwości obsługi oraz 
niskich kosztów eksploatacyjnych. Brakowało 
jednak w tej serii kosiarek z szerokim spulch-
niaczem. Tak przynajmniej było do początku 
ubiegłego roku. Po przeprowadzeniu prac 
modernizacyjnych w tym segmencie SaMasz 
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC 
ze spulchniaczem na szeroki pokos.

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne objęły 
ramę główną kosiarek, która została dostoso-
wana do listwy na szeroki pokos. To rozwiązanie 

pozwala na zwięk-
s z e n i e  w yd a j n o -
ści i przyśpieszenie 
przesychania poko-
su. Zmodernizowany 
został również zespół 
tnący, wyposażony teraz w przekładnię zinte-
growaną z możliwością wyboru obrotów spulch-
niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ 
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, 
ramię ruchome, ramię nośne oraz odciążenie.

Wykorzystanie przy modernizacji, przez 
podlask iego producenta , e lementów 

składowych z innych kosiarek (serii KT i KDD), 
takich jak rama główna, zespół tnący oraz 
spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji. 
Jest to celowy zabieg, który umożliwi jesz-
cze prostszą obsługę i eksploatację maszyn 
oraz łatwiejszy dostęp do części zamiennych.

MaSz

Trwałość podniesiona o 25%
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych, 

która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami. 
Opona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodob-
nie zdefiniuje zupełnie nowy segment rynku. Jest 
to pierwsze rozwiązanie proponowane do ciąg-
ników o mocy powyżej 200 KM, zaprojektowane 
pod kątem intensywnego użytkowania drogo-
wego i oferujące wysoką trakcję oraz trwałość.

Ciągniki o dużej mocy wykorzystywane w go-
spodarstwach rolnych i na placach budowy 
przez ponad 50% czasu są używane na drodze. 
Pokonują wówczas 80% całego przebytego 
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy. 
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych 
musieli więc opracować rozwiązania, które będą 
w stanie zapewnić trakcję i trwałość na twardych 
i agresywnych drogach nieutwardzonych, ale równie 
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie pól uprawnych.

Efektem ich pracy jest produkt, który posiada nową 
rewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia większy komfort 

pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin 
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku 

znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cen-
tralnym żebrem zapewniają o 40% więcej gumy 

na podłożu (i aż o 60% więcej niż tradycyjne 
opony rolnicze). RoadBib to także większa 
trwałość opony – podniesiona o 25%. Tam 
gdzie tradycyjna opona rolnicza gwarantuje 
4000 godzin pracy, firma Michelin obiecuje 
5000 godzin.

Pomimo intensywnego użytkowania 
na drogach, do jakiego nowa opona została 
zaprojektowana, RoadBib oferuje znacznie 
dłuższą żywotność od tradycyjnych opon 

rolniczych. Oprócz trwałości rolnicy dosta-
ją w pakiecie również niższy koszt w pracach 

drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
MaSz

 | Zmodernizowana listwa KDTC 301 S umożliwia szeroki pokos.
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I święto plonów
Cd. ze str. 1

dzieci miały dużo frajdy podczas 
zabawy w dmuchanym miastecz-
ku oraz w trakcie występu Teatru 
Sztorm ze sztuką „Szczególnie 
małe sny”. Dużo śmiechu, zarówno 
dla małych jak i dużych uczestni-
ków imprezy, sprawiły konkursy 

- obierania jabłek i noszenia sło-
mianych kostek. Panowie z kolei 

mogli popisać się krzepą podczas 
konkursu rzutu oponą. 

I święto plonów rozpoczął Mo-
lebeń w Cerkwi p.w.  św. Antoninie-
go Pieczerskiego, następnie od 14-
tej uczestników imprezy porwały do 
zabawy takty podlaskich piosenek. 
Na oryginalnej scenie (kto był ten 
wie o co chodzi :)) zaprezentowali 

się m.in. Żawaranki, Martyna Biało-
wieżec, Maja Szpilko,  Czyżowianie, 
Werwoczki, Malinki, Kuranty, Orla-
nie i zespół Lotos.

Każdy, kto zawitał tego dnia 
do Kuraszewa był kimś więcej niż 
biernym uczestnikiem imprezy – 
symboliczne dzielenie się święco-
nym chlebem z solą, pogaduchy na 
ławeczce, wspólna zabawa podczas 

tańców i konkursów, uśmiechnięte 
gospodynie z Kół Gospodyń Wiej-
skich zapraszające do degustacji 
i chwilę rozmowy przy bogato 
zastawionych i udekorowanych 
stołach – wszystkie te drobne 
gesty, uśmiechy i słowa sprawiły, 
że każdy z obecnych stawał się 
częścią wydarzenia, współtworzył 

imprezę. Klimat I święta plonów 
sprzyjał integracji, ogólnej weso-
łości i wspólnej zabawie. Zupełnie 
jak dawniej – gościnnym i sympa-
tycznym Kuraszankom udało się 
odtworzyć dawną atmosferę pełną 
pozytywnych uczuć i szacunku do 
tradycji. Dziewczyny samodzielnie 
przygotowały bogatą scenografię 
i poczęstunek, a swoim zapałem 
i chęcią działania zaraziły miesz-
kańców wsi oraz zjednały przychyl-
ność instytucji i zaprzyjaźnionych 
przedsiębiorców. Inicjatywę wsparli: 
Wicemarszałek Województwa Pod-
laskiego Stanisław Derehajło, Bia-
łowieski Park Narodowy, Parafia 
św. Antoniego Pieczerskiego w Ku-
raszewie, Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Hajnówce, PSB Mrów-
ka „Domlux – Market” Michał Puc, 
Agencja Ubezpieczeniowa Mirosław 
Borowik, Gospodarstwo Ogrodnicze 
Ludmiła i Jan Dmitruk z Kuraszewa, 
Gospodarstwo Ogrodnicze Halina 
i Jerzy Pietruczuk z Kuraszewa, 
Make Up Katarzyna Młodzianow-
ska z Hajnówki, Radny Gminy Czyże 
Piotr Jańczuk, Radna Gminy Czyże 
Wiera Jednoczko, Anatol Kalinowski 
a także anonimowi darczyńcy za 
pośrednictwem platformy zrzutka.
pl

Dzięki determinacji, pomysło-
wości i pracy wszystkich mieszkań-

ców wsi (bo, jak podkreślają  Kura-
szanki, impreza nie odbyła by się 
gdyby nie zaangażowanie i pomoc 
sąsiadów) na kulturalnej mapie re-
gionu swój debiut miała nowa ini-
cjatywa. O samych Kuraszankach 

także z pewnością jeszcze usłyszy-
my – ambitne dziewczyny nie za-
mierzają osiadać na laurach. Koło 
Gospodyń promuje tradycje kulinar-
ne gminy Czyże podczas licznych 
festynów – dziewczyny brały udział 
m.in. w konkursie „Tradycyjny wiel-
kanocny stół” w Ziołowym Zakątku 
w Korycinach i w II Ogólnopolskim 
Święcie „Wdzięczni Polskiej Wsi” 
w Kolnie – wyróżnienie jest tym 
większe, gdyż Koło Gospodyń Wiej-
skich Kuraszanki jako jedyna samo-

rządna społeczno-zawodowa orga-
nizacja tego typu z regionu Puszczy 
Białowieskiej została zaproszona 
do współpracy przez Organizatora 
imprezy. Kuraszanki dostały także 
zaproszenie do udziału w kampanii 

edukacyjnej „Zdrowy i aktywny se-
nior” pod patronatem honorowym 
Wicepremiera Jarosława Gowina 
oraz Wicemarszałka Stanisła-
wa Derehajło, która odbędzie się 
w październiku w Kleosinie.

Tymczasem I święto plonów 
to już historia – ale za to jaka.  Bo 
i smaczna i swojska, i rozrywkowa. 
A przede wszystkim – tradycyjna. 
Do zobaczenia za rok!

Katarzyna Miszczuk 

465-lecie wsi Złotniki
Cd. ze str. 1

Po modlitwie ekumenicznej, 
którą celebrował ks Jan Kojło z parafi 
prawosławnej w Kożanach wraz z ks. 
Zbigniewem Gwiazdowskim z parafii 
katolickiej w Tryczówce zebrani prze-
szli z orkiestrą dętą OSP z Jasionówki 
pod remizę strażacką, gdzie odbyły 
główne uroczystości jubileuszowe, 
którym od lat  przyświeca hasło – 
Aby mądrze kroczyć w przyszłość, 
trzeba wiedzieć skąd się wyszło.

W wystąpieniu do zebranych 
sołtys wsi Wiktor Antoniuk przed-
stawił krótko jej historię, acz bogatą 
w wydarzenia.

Za rok założenia wsi przyjęto 
datę 1554. Około tego roku właści-
ciel majątku Lewickie i Kozarze, Ma-
ciej Lewicki utworzył folwark.

Więcej wiadomości historycz-
nych o wsi Złotniki znajdziecie Pań-
stwo w licznych wydaniach książko-
wych.

Wracając do uroczystości, po 
części oficjalnej jej uczestnicy mogli 
obejrzeć występy artystyczne zespo-
łów z Koźlik i Gródka, dzieci miały 

możliwość bawienia się w zorganizo-
wanym specjalnie miasteczku, a do-
rośli tańczyli do późnego wieczora 
przy muzyce granej przez zespół 

„Dobryje Grajki”.
Organizatorami uroczystości 

byli: sołectwo Złotniki, Krzysztof Mar-
cinowicz, wójt Gminy Juchnowiec Ko-

ścielny oraz Gminny Ośrodek Kultury, 
którzy zapowiadają, że już wkrótce 
właśnie w Złotnikach powstanie Izba 
Pamięci, a do tego czasu historia bę-
dzie pielęgnowana poprzez specjal-
nie organizowane wystawy okolicz-
nościowe.                   Wiktor Antoniuk

foto: Jan Klimczuk

Sztuka może być nie do koń-
ca udana, ale nie może być letnia. 
Musi budzić emocje. To, że filmowcy 
nie ustawiają luster, w których ten 
świat się przegląda, powoduje, że 
potencjalni widzowie błąkają się na 
manowcach pseudo-publicystyki 
sieciowej. O tym co ludzi boli, cie-
kawi, angażuje, opowiada Joannie 
Sławińskiej reżyserka Agnieszka 
Holland. Cały wywiad na stronie 
www.wiescipodlaskie.eu

Agnieszka Holland: Kino 
nie może być letnie

Już 19 września w Hajnówce rozbije 
się prawdziwe kawaleryjskie obozowisko. Bę-
dzie je można odwiedzić, wziąć udział w histo-
rycznej wystawie oraz obejrzeć widowiskowe 
pokazy z udziałem świetnie wyszkolonych 
koni. Dla uczniów odbędą się zajęcia eduka-
cyjne z kawalerzystami.

Dokładnie 80 lat, jesienią 1939 r. 
temu przez naszą gminę wędrował swoim 
szlakiem bojowym Pułk 3 Strzelców Konnych. 
W polskiej historii wsławiła się ona nieprze-
ciętną odwagą – ta jednostka najdłużej ze 
wszystkich polskich oddziałów stawiała czoła 
faszystowskiemu najeźdźcy. Dziś, wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Kawaleria chcemy nie tylko 
uczcić pamięć patriotów z P3SK, ale również 
upowszechnić ich czyny w służbie na rzecz 
ojczyzny.

Dlatego zapraszamy wszystkich do 
odwiedzin kawaleryjskiego obozowiska. Od-
będą się tam żywe lekcje historii dla uczniów 
z okolicznych szkół. Podczas nich kawalerzyści 
opowiedzą uczniom historię Pułku 3 Strzelców 
Konnych, kładąc szczególny nacisk na wyda-
rzenia z naszego terenu. Młodzi ludzie obejrzą 
zdjęcia, mapy i kawaleryjskie rekwizyty. 

W obozowisku zorganizowany zostanie 
również efektowny pokaz umiejętności kawa-
lerzystów oraz ich koni. Pozwoli to na naoczne 
przekonanie się o sile polskiej kawalerii i jej 
taktyce stosowanej podczas drugowojennych 
potyczek. 

Kawaleryjskie obozowisko jest częścią 
projektu „Wrześniowy Szlak 1939 – 2019: 

ZAPRASZAMY  
DO KAWALERYJSKIEGO OBOZOWISKA

konna wyprawa śladami Pułku 3 Strzelców 
Konnych”, organizowanego przez Stowarzy-
szenie Kawaleria. To odtworzenie 700-kilo-
metrowego szlaku bojowego P3SK, Rozpo-
częło się 3 września w Toporzysku a zakończy 
się 5 października w Woli Gułowskiej spek-
takularną rekonstrukcją ostatniej potyczki 
Pułku z Wehrmachtem. Tego dnia wieczorem 
zorganizowany zostanie premierowy pokaz 

„Ostatniego boju”, fabularnego dokumentu 
opowiadającego o losach kawalerzystów 
P3SK. Po drodze do Hajnówki  kawalerzyści 
odwiedzili m.in. Olszewo, Hodyszewo, Koźliki, 
Narew, Narewkę , Borysówkę, a następnie 
zawitają także nad Zalew w Bachmatach, do 
Czartajewa i Mielnika.

Uczestnikami wyprawy są kawalerzy-
ści ochotnicy, żołnierze batalionu dowodze-
nia strzelców konnych 15 Giżyckiej Brygady 
Zmechanizowanej i zaproszeni goście. Do-
wódca wyprawy jest rtm. kaw. och. Dariusz 
Waligórski.

Wyprawa współfinansowana jest ze 
środków Ministerstwa Obrony Narodowej, 
środków Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, przez Narodowy Instytut 
Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich na lata 2014-2020 oraz ze środ-
ków Programu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Niepodległa – Polska 
Stulecie Odzyskania Niepodległości”. 
Sponsorem głównym wyprawy jest Totalizator 
Sportowy.
Partnerem strategicznym jest Wojsko Polskie.
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Aktywność fizyczna jest nie-
zbędna dla prawidłowego rozwoju 
młodego człowieka. Zdrowe wy-
sportowane dziecko to z reguły 
również zdrowy i wysportowany 
dorosły, a wspólne, aktywne spę-

dzanie czasu to jedna z najlepszych 
rzeczy, jakie rodzic może zrobić dla 
swojego dziecka. Niemal pięciogo-
dzinne zagospodarowanie aktyw-
nego czasu zorganizowaliśmy we 
współpracy z Nadleśnictwem Haj-
nówka podczas VII Biegu Rodzin-
nego 31 sierpnia 2019r.

Zabawa była wyśmienita! Był 
to czas pełen radości i uśmiechu, 
a przede wszystkim czas, który mo-
gliśmy wszyscy spędzić ze sobą bez 

pośpiechu i z dala od codziennych 
zmartwień. Imprezę uroczyście 
otworzył gospodarz Nadleśniczy 
Mariusz Agiejczyk oraz Zastępca 
Burmistrza Ireneusz Kiendyś.

Przygotowaliśmy imienne 

numery startowe, wspólną roz-
grzewkę oraz dwie trasy, dostoso-
wane do wieku najmłodszych. Nikt 
nie walczył o miejsca – zadaniem 
107 uczestników było po prostu 
rekreacyjne bieganie po malow-
niczych ścieżkach Nadleśnictwa 
Hajnówka, ale medale otrzymali 
wszyscy! Po biegu na dzieci czekały 
banany, pączki oraz ciepła herbatka. 
Wszystkim zawodnikom towarzy-
szyła maskotka żubra. Kolejnym 

BIEG RODZINNY
punktem naszej imprezy była 
przejażdżka kolejką wąskotorową 
na dolinę rzeki Leśnej. Dzieciom 
była to z pewnością oryginalna 
lekcja przyrody. Po powrocie cze-
kał wielki dmuchany zamek i zjeż-
dżalnia. Była i animatorka, dzięki 
której dzieci świetnie się bawiły. Był 
też wyśmienity bigos, i kompot ze 

„stołówki tartacznej” oraz wspólne 
pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Wśród wielu atrakcji, śmiechu 
i gwaru bawiących się dzieci, był 
także czas na losowanie nagród. 
Wszystkie rodziny otrzymały upo-
minki, przygotowane przez Urząd 
Miasta Hajnówka i Nadleśnictwo 
Hajnówka.

Niepowtarzalna atmosfera, 
wspaniała zabawa oraz wspólnie 
spędzony czas sprawiły, że był to 
wyjątkowy dzień, a całą imprezę 
należy zaliczyć do bardzo udanych. 
Trzeba pamiętać, że dziecko przede 
wszystkim potrzebuje poświęcenia 
mu czasu i uwagi, a najszczęśliw-
sze wspomnienia z dzieciństwa to 
radosne chwile spędzone z rodzi-
cami.

Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwała karetka Pogo-
towia Ratunkowego. Biegowe zma-
gania uwieczniła Telewizja Kablowa 
Hajnówka.

Małgorzata Muszkatel

Na pięknym stadionie  Zwie-
rzynieckim, Białostockiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Białymstoku, 
w niedzielę 8 września 2019 r odbyły 
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Lekkiej Atletyce wo-
jewództw lubelskiego i podlaskiego. 
Bardzo dobrze na tych zawodach 
zaprezentowali się lekkoatleci KS 
Parkiet Hajnówka. Łukasz Klimiuk, 

podopieczny trenera Romana Sa-
charczuka, absolwent Szkoły Podsta-
wowej w Narewce, w dobrym stylu 
zwyciężył w biegu na dystansie 600 
m, z wynikiem 1:27,73 zdobywając 
złoty medal. Na tym samym dystan-
sie dziewcząt dobrze zaprezentowała 
się również  Maja Noskowicz (uczen-
nica Szkoły Podstawowej w Klesz-
czelach), która linię mety minęła na 

drugiej  pozycji z wynikiem 1:44,87. 
Roksana Kozar podopieczna trenera 
Andrzeja Grygoruka zajęła czwarte 
miejsce na dystansie 300 m z wy-
nikiem 43,86 i piąte miejsce na dy-
stansie 100 m z wynikiem 13,38. Na 
dystansie 300 m na ósmej pozycji 
minęła linię mety, koleżanka klubowa 
Roksany, Weronika Nikiciuk uzyskując 
czas 47,97. Awans na Mistrzostwa 

Polski Młodzików w Tarnowie moż-
liwy jest po uzyskaniu przez zawod-
nika wyniku,  który w rankingu PZLA 
uplasuje się na pozycji nie gorszej jak 
trzydziestej.  Wynik uzyskany przez 
Łukasza Klimiuka w chwili obecnej 
znajduje się na piętnastej pozycji co 
zapewnia mu  start w Mistrzostwach 
Polski Młodzików w Tarnowie. 

Roman Sacharczuk

Łukasz Klimiuk Mistrzem 
Makroregionu Lubelsko- Podlaskiego

Już po zamknięciu tego nume-
ru Wieści, 15 września zakończył 
się termin nadsyłania zgłoszeń do   
Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego. 
Rozgrywki z roku na rok obejmują 
coraz większą liczbę miłośników te-

Rusza Amatorska Liga tenisa stołowego
nisa i dawno już przekroczyły opłot-
ki Hajnówki. Organizatorem rozgry-
wek jest znany hajnowski animator 
sportu członek Kapituły Plebiscytu 
Sportowego Wieści Podlaskich” Ja-
nusz Ludwiczak.                        (s) 

16.09, godz.18.00 - MBP Siemiatycze - otwarcie wystawy rysunku 
                               Weroniki Mantura,
20.09, - GOK Narewka – V Otwarte Dyktando,
22.09, -  Perlejewo - Dożynki Gminno-Parafialne,
            godz. 12.00 - GOK Czeremcha - Rodzinna Ziemniaczana Niedziela,
24.09, godz. 9.00    - BDK – XI Sesja Rady Miasta Bielsk Podlaski, 
           godz. 16.00 - Białystok Opera i Filharmonia Podlaska – III Agro  

                      Na Obcasach,
27.09, godz. 9.00   - Białowieża TL – Konferencja 90 lat szkolnictwa  
                                leśnego w Białowieży,
28 – 29.09. - Hajnówka – Jubileusz 70-lecia LO z DNJB oraz zjazd     
                     absolwentów.

Co... gdzie ... kiedy ...

Prawie 300 zawodników i za-
wodniczek, w kategoriach wieko-
wych 2011, 2012 i 2013, skupił 
piłkarski turniej „O Puchar Wójta 
Gminy Siemiatycze”, rozegrany 8 
września, na stadionie przy Zespole 
Szkół Technicznych w Czartajewie.

 Drużyny przyjechał z: Łuko-
wa, Białej Podlaskiej, Węgrowa, Łap, 
Hajnówki. Gospodarzami były druży-
ny z Siemiatycz, zaś głównym orga-
nizatorem KS „Cresa” Siemiatycze.

 Czartajewski stadion został 

Puchar Wójta Gminy Siemiatycze
podzielony na cztery części, by me-
cze rozgrywać jednocześnie. Rywa-
lizacja była zacięta, młodzi piłkarze 
walczyli o każdą piłkę, padło wiele 
bramek. Jednak na koniec wszyst-
kie drużyny zostały potraktowane 
jednakowo, jak zwycięzcy. Każdy ze-
spół otrzymał pamiątkowy dyplom, 
zaś zawodnik - medal. Do tego był 
poczęstunek, napoje.

Turniej został współfinanso-
wany przez Gminę Siemiatycze.

UG Siemiatycze

Nieodłącznym elementem Dni 
Kleszczel jest od czterech lat Bieg 
Królewski. Jego pomysłodawcą i or-
ganizatorem jest sportowiec i działacz 
sportowy Edward Terebun, wycho-
wawca wielu znakomitych sporow-
ców, laureatów naszych plebiscytów 
sportowych.

Z roku na rok poszerza się za-
sięg terytorialny uczestników biegu. 
W tegorocznej edycji uczestniczyło 95 
biegaczy. Oto wyniki rywalizcji:

Kobiety: 
K20 - 1. Julita Bielawiec  (Bia-

łystok), 2.  Magdalena Kowalczuk 
(Siemiatycze), 3. Julita Kasjaniuk 
(Siemiatycze)

K30 - 1. Anna Król (Kleosin), 
2. Agata Wasilewska-Michalak (Byd-
goszcz), 3. Justyna Hałka (Łobez)

K40 - 1. Agnieszka Burkievic 
(Chicago), 2. Monika Terebun (Bielsk 
Podl.), 3.Anna Giermaniuk (Hajnówka)

Kleszczele
Bieg królewski

K60+ - 1. Eugenia Artemiuk 
(Hajnówka), 2. Wiera Stasiewicz (Haj-
nówka)

Mężczyźni:
M20 - 1. Siarhei Krauchenia 

(Grodno), 2. Adam Supiński (Protasy), 
3. Aliaksei Kravshenia (Grodno)

M30 -  1. Emil Chodowiec (Nu-

rzec Stacja), 2. Adrian Karczewski 
(Kleszczele), 3. Karol Wasiluk (Klesz-
czele)

M40 - 1. Bogusław Andrzejuk 
(Bialystok), 2. Mariusz Wowtoniuk 
(Bielsk Podl,), 3. Bogdan Snarski (War-
szawa)

M50 - 1. Walenty Gryciuk (Nu-
rzec Stacja). 2. Jacek Morawski (Bialy-
stok), 3. Dariusz Wieczorek (Warsza-
wa)

M60+ - 1. Tadeusz Karanos 
(Hajnówka), 2. Anatol Kot (Hajnówka), 
3. Tadeusz Dziekoński (Białystok)

kategoria Open
1. Siarhei Krauchenia (Grodno), 

2. Boguslaw Andrzejuk (Białystok), 3. 
Adam Supiński (Protasy), 4. Mariusz 
Wowtoniuk (Bielsk Podl.), 5. Emil Cho-
dowiec (Nurzec Stacja), 6. Bogdan 
Snarski (Warszawa). Najlepsza z ko-
biet Julita Bielawiec  zajęła miejsce 10.

(sok)
Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu
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Wrzesień
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

1 września 2019 r. przypadła szczegól-
na rocznica w historii Polski, Europy i całego 
świata. 80 lat temu o godz. 4.45 życie obywa-
teli naszego kraju ogarnął wielki strach. Od tej 
pory już nic nie było takie samo. Dotychczasowe 
plany, marzenia odeszły w zapomnienie, zaś ich 
miejsce zajęła bohaterska walka o przetrwanie 
oraz wolność swojej Ojczyzny. Czas II Wojny 
Światowej po raz kolejny w dziejach Polski po-
zbawił nas niepodległości. Rok w rok tego dnia 
na terenie całego kraju życie jakby zwalnia, 
codzienne troski zmniejszają swą rangę - bo 
czym one są przy trudach wojennej batalii. Nie 
sposób tego zrozumieć, kiedy nie doświadczy-
liśmy jej bezpośrednio. Tak też szczególna pa-
mięć zostaje wówczas zwrócona w stronę ofiar 
wojny, bohaterów, tych którzy oddali swe życie 
oraz weteranów. 

Władze miasta oddały im cześć poprzez 
złożenie wieńców i minutą ciszy przy pomni-
kach upamiętniających te tragiczne wydarze-
nia. Hymn Państwowy przy pomniku „Ofiarom 
Wojny, Przemocy i Represji” ulokowanym na 
Skwerku im. Dymitra Wasilewskiego, odegrała 
nasza hajnowska orkiestra. Ireneusz Kiendyś 
Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka odczytał 
list Burmistrza Miasta Jerzego Siraka skierowa-
ny do mieszkańców: „…Spotykając się wspólnie 

Obchody 80. rocznicy wybuchu  
II Wojny Światowej w Hajnówce

przy pomnikach poświęconych ofiarom zwra-
camy symboliczny dług, wobec tych, którzy od 
1 września 1939 roku walczyli w Polsce oraz 
na wszystkich frontach Europy świata, tworząc 
również największy podziemny front i państwo, 
wobec tych którzy polegli lub zostali ranni. Pa-
miętamy o Was i z szacunkiem oddajemy Wam 
hołd!!...”. W asyście honorowej warty kwiaty 
złożyła wspólna delegacja Urzędu Miasta Haj-
nówka oraz Starostwa Powiatowego w składzie:  
Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka Ireneusz 
Kiendyś, Walentyna Pietroczuk Przewodnicząca 
Rady Miasta Hajnówka, Janusz Puch Wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Hajnówka, Barbara 
Laszkiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Hajnówka, Eugeniusz Saczko Przewodniczący 
Rady Powiatu Hajnowskiego; delegacje służb 
mundurowych ze Straży Granicznej, Straży Po-
żarnej. Przedstawicielstwo urzędów odwiedziło 
także pomnik im. plut. Bolesława Bierwiaczonka 
oraz groby żołnierzy na cmentarzu rzymskoka-
tolickim przy Kościele pw. Cyryla i Metodego. 

Skutki II Wojny Światowej zbudowały toż-
samość historyczną oraz pamięć wielu pokoleń. 
Nie pozwólmy, aby codzienny pęd zatarł obrazy 
tych dni, przekazujmy je naszym dzieciom, wnu-
kom, prawnukom jako dowód ich nieśmiertel-
ności.                                      Emilia Korolczuk

Od kilku lat hajnowski SP ZOZ może 
poszczycić się tytułem Szpitala Przyjaznego 
Dziecku. W 2019 r. placówka po raz kolejny 
pozytywnie przeszła reocenę, w wyniku której 
szpital otrzymał prawo do dalszego używania 
tytułu na lata 2019 – 2023.

Zdobycie tytułu nie jest jednorazowym 
wysiłkiem. Jak czytamy na stronie Minister-
stwa Zdrowia, ubiegająca się o tytuł placówka 
musi wdrożyć  system opieki nad kobietami 
rodzącymi i w połogu opisanego w tzw. 10 
krokach. Proces wiąże się ze zmianą organiza-
cji pracy oddziału położniczo-noworodkowego, 
wymaga m.in. przeszkolenia personelu oraz 
zmiany stosowanych procedur. A wszystko po 
to, by kobiety, szczególnie matki karmiące, 
miały zagwarantowaną opiekę medyczną naj-
wyższej jakości – zgodnie z zaleceniami WHO.

Inicjatywa nadawania tytułu „Szpitala 
przyjaznego dziecku” powstała, aby przy-

wrócić prawidłowy sposób karmienia dzieci 
na całym świecie. Powołały ją Światowa Or-
ganizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów 
Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). 
W Polsce tytuł „Szpitala przyjaznego dziecku” 
nadaje Komitet Upowszechniania Karmienia 
Piersią. Został on powołany w 1992 r. przy 
współudziale Ministerstwa Zdrowia i Opieki 
Społecznej, Polskiego Komitetu UNICEF oraz 
Instytutu Matki i Dziecka. Obecnie w Polsce 
jest 90 szpitali odznaczonych tym tytułem. 
Cieszy fakt, że w tym gronie znalazł się równie 
SP ZOZ w Hajnówce.

Uzyskany tytuł nie jest jedynym, którym 
może poszczycić się hajnowski ZOZ.  W ogól-
nopolskim rankingu Bezpieczny Szpital, pla-
cówka z Hajnówki od kilkiu lat okupuje miejsca 
w „złotej setce” najlepszych szpitali w Pol-
sce. W 2019 r. ZOZ zajął 40 miejsce w kraju 
i 2  województwie.                Katarzyna Miszczuk

Hajnowski szpital przyjazny dziecku

Na te pytania będziemy szukać od-
powiedzi w ramach projektu MARA – Mo-
bility and Accesibility in Rural Areas.

Powiat Hajnowski przystąpił do realizacji 
międzynarodowego projektu finansowanego 
z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020 pt. 
MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas 
(Mobilność i dostępność na obszarach wiej-
skich).  Pierwsze efekty zostały wypracowane 
już we wrześniu br. – w dniach 11-12 września 
br. odbyły się dwudniowe warsztaty, których 
gospodarzem był Powiat Hajnowski. Podczas 
meetingu wspólnie z partnerami z dziewięciu 
krajów z Basenu Morza Bałtyckiego dokona-

liśmy m.in. opracowania metodologii prze-
prowadzania badań w celu zidentyfikowania 
rzeczywistych potrzeb w zakresie mobilności, 
sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji oraz 

Jak zwiększyć rozwój mobilność w regionie 
Puszczy Białowieskiej?

omówiliśmy dalsze działania w ramach projek-
tu.  Przybyłych uczestników konferencji powita-
li Starosta Andrzej Skiepko oraz Wicestarosta 
Joanna Kojło. 

Wicestarosta podkreśliła, że rozwój kon-
cepcji w zakresie mobilności jest o tyle istotny, 
gdyż komunikacja i transport to czynniki de-
terminujące rozwój regionu.  Tematyka mobil-
ności dotyka także sfery społecznej – poziom 
usług transportu publicznego na obszarach 
wiejskich nie zaspokaja potrzeb wszystkich 
mieszkańców, zwłaszcza osób młodych i star-
szych, często uzależnionych od transportu 
publicznego. Chcemy dążyć do jak najefek-

towniejszej poprawy mobilności, poznawać 
i wdrażać innowacyjne rozwiązania ułatwia-
jące codzienne funkcjonowanie mieszkańców 

Cd. str. 2
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Wydarzenie to każdego roku 
jest dowodem na to, iż drewno, 
tak jak istota ludzka posiada swo-
ją formę oraz duszę. Jest nie tylko 
zasobem gospodarczym (np. opał), 
produkcyjnym (produkcja mebli, 

materiałów budowlanych), ale tak-
że materiałem artystycznym. Jego 
forma to efekt zewnętrzny inspiracji 
artysty-rzeźbiarza, który wydobywa 
z niego tkwiące w nim życie. Aby 
zrozumieć przekaz rzeźby, należy ją 
obejrzeć ze wszystkich stron. Za jej 
pośrednictwem możemy powiedzieć 
bardzo wiele, nawet ukazać tajem-
nice Puszczy Białowieskiej. Tak też 
się stało podczas tegorocznej edycji 
Pleneru Rzeźby w Drewnie Hajnów-
ka 2019, który trwał od 5 do 24 
sierpnia. Prace artystów-rzeźbiarzy 
trwały dzień w dzień przy budynku 
Hajnowskiego Domu Kultury. W tym 
roku nad „wydobywaniem życia 
z drewna” pracowało 8 rzeźbiarzy, 
w tym dwóch z Białorusi. Stanęli oni 
przed zadaniem o tematyce „Tajem-
nicza Puszcza Białowieska - wspólne 
dziedzictwo Słowiańszczyzny”. Z ka-
wałków drewna, kłód za pomocą pił, 
szlifierek, dłut, siekierek  powstawały 
„leśne” dzieła sztuki, mające na celu 

Plener Rzeźbiarski Hajnówka 2019 - podsumowanie
ukazanie istot, materii, stanowiących 
dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, 
najstarszego naturalnego lasu Euro-
py. Słowiańskie bóstwa, puszczańskie 
zwierzęta, rzeźby z metaforycznym 
przekazem…:

• Stanisław Ostaszewski (Białystok) 
- „Zielarka”, „Morze-Foka”, „Wrzeź-
ba”,

• Jerzy Iwacik (Hajnówka) - „...roz-
wijam się, zwijam się...”, „Taka je-
stem”,

• Marek Sapiołko (Hajnówka) - „Wel-
ces”, „Jessa”,

• Wiktor Kabac (Hajnówka) - „Świa-
towid”, „Perun”,

• Daniel Lipian-Kaniuk (Lublin) - „Na-
tura”, „Duet”, „Bogini Przyrody”,

• Aleksander Lazerka (Brześć-Bia-

łoruś) - „Melodia Puszczy”, „Król 
Puszczy”,

• Stanisław Żywolewski (Hajnówka) 
- „Faun”,

• Mikołaj Sklar (Grodno-Białoruś) - 
„Trzy dłonie”, „Lola”, „Duch Pusz-
czy”.

Do współorganizatorów te-
gorocznego pleneru rzeźbiarskiego, 
obok Urzędu Miasta Hajnówka i Haj-
nowskiego Domu Kultury, dołączyły 
trzy puszczańskie Nadleśnictwa: Haj-
nówka, Białowieża oraz Browsk. Od 
samego początku zamysłem pople-
nerowym było ustawienie powstałych 
rzeźb nie tylko na terenie miasta, ale 
również na szlakach turystycznych 
przebiegających przez puszczę. Tak 
też się stanie już niedługo. Będą one 
stanowić dodatkową, symboliczną 
atrakcję turystyczną. 

Cieszy nas bardzo, że do haj-
nowskiej przestrzeni kulturowej po-
wróciło to szczególne dla historii 
miasta oraz Puszczy Białowieskiej 
wydarzenie, podkreślające ich mar-

kę. Dziękujemy tegorocznym uczest-
nikom za przepiękne rzeźby inspiro-
wane puszczańską przyrodą. 

Do zobaczenia w następnym 
roku.                        Emilia Korolczuk

 

5 września 2019r. w siedzibie 
szkoły obyła się uroczystość inaugu-
racyjna roku szkolnego 2019/2020. 
Na uroczystość przybyli uczniowie, 
rodzicie, nauczyciele, a także za-
proszeni goście w osobach: Irene-
usz Kiendyś – zastępca Burmistrza 
Miasta Hajnówka i Walentyna Pie-
troczuk – przewodnicząca Rady Mia-
sta Hajnówka.

Rozpoczęcia dokonała nowo 
powołana Dyrektor Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia w Hajnówce. Pani  
Alina Sajewicz w kilku słowach po-
dziękowała za pracę ustępującemu 
zarządowi Stowarzyszenia Wspie-
rania Edukacji Unisono oraz dyrek-
cji – Bożenie Winconek oraz życzyła 
sukcesów i pomyślności współpracy 
z nowym zarządem w osobach: Pre-
zes – Łukasz Ignatowicz, zastępca 
– Elżbieta Golonko i skarbnik – Anet-
ta Sienkiewicz. Dzieciom i młodzie-

Rozpoczęcie roku szkolnego  
w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia 

w Hajnówce

ży zaś życzono zapału i cierpliwości 
w nowym roku szkolnym.

Do kadry  nauczycielskiej od 
tego roku dołączył Kamil Roman 
Wasiluk, który ukończył Prawosław-
ne Studium Psalmistów i Dyrygen-
tów. 

W obecnym roku szkolnym 
planowana jest kontynuacja dwóch 
Koncertów: Świątecznego i Dorocz-
nego oraz udział uczniów szkoły 
muzycznej w uroczystościach mię-
dzyszkolnych.

Rok szkolny rozpoczęło łącz-
nie 69 uczniów. Od września, naukę 
w klasach fortepianu, skrzypiec, gi-
tary i akordeonu rozpoczęło 23 no-
wych uczniów. Utworzono również 
zajęcia muzyczno-ruchowe, na które 
uczęszczają dzieci 5-6 letnie z haj-
nowskich przedszkoli. 

Elżbieta Golonko 

Rodzinna Strefa Zabaw została oficjalnie otwarta
Długo wyczekiwana inwesty-

cja, szczególnie przez najmłodsze 
pokolenie hajnowian, dobiegła koń-
ca. Od 12 września Rodzinna Strefa 
Zabaw przy Hajnowskim Domu Kul-
tury jest już dostępna dla wszystkich 
dzieci żądnych zabawowych przygód 
pośród linowych torów przeszkód. 
Plac zabaw przypomina wielką pa-
jęczynę, której pokonanie wymaga 
zwinności oraz kreatywności - jed-
nak okazuje się to nie problemem 
- przekonali nas o tym pierwsi ko-
rzystający z nowych urządzeń.

Oficjalnego otwarcia dokonał 
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy 
Sirak wraz z towarzyszącymi mu 
przedstawicielami Urzędu Miasta 
Hajnówka (Ireneusz Kiendyś Za-

stępca Burmistrza Miasta Hajnówka, 
Magdalena Chirko Zastępca Kierow-
nika Referatu Polityki Gospodarczej, 
Marta Wilson-Trochimczyk kierownik 
Referatu Gospodarki Mieszkaniowej 
i Ochrony Środowiska), Hajnowskie-
go Domu Kultury (Rościsław Kunce-
wicz Dyrektor HDK wraz z pracow-
nikami), inspektor nadzoru budow-
lanego oraz Starosta Hajnowski An-
drzej Skiepko. Najważniejsze jednak 
w tym wszystkim były hajnowskie 
przedszkolaki. Ich radość i uśmiechy 
są nie do opisania. W trakcie wyda-
rzenia animatorzy z Hajnowskiego 
Domu Kultury przygotowali dla na-
szych pociech wiele zabaw, animacji 
oraz słodki poczęstunek.

Inwestycja została zrealizo-

wana w ramach projektu „Hajnów-
ka OdNowa” – rewitalizacja strefy 
urbanistycznej „Chemiczna” na te-
renie Miasta Hajnówka dofinanso-
wanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego na lata 2014-2020. War-
tość przedsięwzięcia wynosi 1 793 
614,68 zł.

Rodzinna Strefa Zabaw wypo-
sażona jest w:
• urządzenie zabawowo-sprawno-

ściowe typu „sterowiec”
• urządzenie zabawowo-sprawno-

ściowe z punktem widokowym
• podwójną huśtawkę
• bujaki - sprężynowce (4 sztuki)
• okrągłą huśtawkę
• huśtawkę 4-osobową
• karuzelę z elementami wspinaczki

a także wiata z systemem za-
silania solarnego (z możliwością ła-
dowania urządzeń mobilnych) wraz 
z dostępem do Wi-fi. Opiekunowie, 
rodzice podczas zabaw swoich po-

ciech będą mogli odpocząć na wy-
godnych wyprofilowanych leżakach, 
przy których znajdują się parkowe 
stoliki.

Emilia Korolczuk 

Jak zwiększyć rozwój mobilność w regionie Puszczy Białowieskiej?

oraz turystów. Podjęliśmy decyzję 
o przystąpieniu do projektu, bo je-
steśmy przekonani, że w ramach ak-
tywnej współpracy oraz intensywnej 
pracy, wspólnym wysiłkiem wypra-
cujemy rozwiązania, adekwatne do 
potrzeb i możliwości każdego z re-
gionów – mówiła podczas spotkania 
Wicestarosta Joanna Kojło.

Cd. ze str. 1 Choć warsztaty dobiegły koń-
ca, przed nami kolejne zadania 
– w porozumieniu z Politechniką 
Białostocką przystępujemy do re-
alizacji kolejnego kroku, jakim jest 
przeprowadzenie badań.

 Tematem wiodącym projektu 
jest zrównoważony transport i ruch 
turystyczny na obszarach peryferyj-
nych państw basenu Morza Bałtyc-

kiego. W ramach realizacji projektu 
MARA zostaną opracowane i przete-
stowane konkretne rozwiązania do-
tyczące mobilności, dostosowane do 
potrzeb każdego z partnerów.  Do-
celowo projekt ma przyczynić się do 
podniesienia mobilności mieszkań-
ców i turystów w naszym regionie.

 Katarzyna Miszczuk
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15 sierpnia to szczególna data 
w kalendarzu – tego dnia Polacy ce-
lebrują Wniebowzięcie Matki Bożej 
oraz Święto Wojska Polskiego. Święto 
ustanowione ustawą Sejmu z 30 lipca 
1992 r., obchodzone jest na pamiątkę 
szczególnych wydarzeń sprzed 99 lat – 
13-25 sierpnia 1920 r. Wojsko Polskie 
rozgromiło Armię Czerwoną w bitwie 

warszawskiej, przekreślając plany roz-
przestrzenienia komunizmu na Europę 
Zachodnią. Bitwa warszawska zalicza-
na jest do przełomowych bitew świa-
ta, męstwo polskiego oręża uchroniło 
Europę przed czerwoną falą –Polska 
miała być pierwszym przyczółkiem 
w triumfalnym pochodzie bolszewików. 
Bitwa warszawska przypieczętowała 
los wojny polsko – bolszewickiej  to-
czonej w latach 1919–1921, zakoń-
czonej ostatecznie traktatem ryskim 

Święto Wojska Polskiego w Hajnówce
– i jednocześnie wielkim zwycięstwem 
polskiego oręża.  W Hajnówce pamięć 
o wydarzeniach z tamtych lat jest 
wciąż żywa – przypomina o niej wielki, 
monumentalny pomnik będący sym-
boliczną mogiłą na osiedlu Międzytory 
przy ul. Łagodnej. Wedle przekazów 
mieszkańców Hajnówki, zostali tu po-
chowani żołnierze polscy, którzy zginęli 

w czasie wojny polsko-bolszewickiej 
w 1920 roku (ciekawostka - w 1935 
roku ziemia z mogiły została przewie-
ziona do Krakowa i stała się integralną 
częścią usypanego wówczas kopca Jó-
zefa Piłsudskiego na Sowińcu).

Na Cmentarzu Żołnierzy Pol-
skich, każdego 15 sierpnia mieszkańcy 
Hajnówki i okolic spotykają na uroczy-
stości celebrującej to wielkie wydarze-
nie. Nie inaczej było w tym roku – przy 
mogile żołnierzy Wojska Polskiego 

z 1920 roku zebrali się przedstawi-
ciele władz samorządowych, duchowni, 
radni sejmiku, powiatu i miasta, przed-
stawiciele służb mundurowych oraz 
Wojska Polskiego, a także mieszkańcy 
Hajnówki. Swoją obecnością ceremonię 
zaszczycili również Europoseł Krzysz-
tof Jurgiel oraz Poseł na Sejm Jacek 
Bogucki.

Uroczystość rozpoczęła się Hym-
nem Państwowym, następnie wprowa-
dzeniem warty oraz pocztów sztanda-
rowych służb mundurowych.  Na uro-
czyste obchody Święta Wojska Polskie-
go zaprosił Burmistrz Miasta Hajnówka 
i dziekan hajnowski proboszcz parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Haj-
nówce  ks. prał. Zbigniew Jan Niemyj-
ski. Obchody poprzedziła msza polo-
wa, następnie głos zabrali: Europoseł 
Krzysztof Jurgiel, Poseł na Sejm Jacek 
Bogucki i Burmistrz Miasta Hajnówka 
Jerzy Sirak, którzy w pięknych słowach 
przypomnieli odwagę i męstwo pol-
skiego żołnierza, ponadto podkreślili 
rolę wolności w życiu każdego człowie-
ka. Pan Mieczysław Gmiter odczytał 
dwa listy: od Dariusza Piontkowskiego 
Ministra Edukacji Narodowej i Jarosła-
wa Zielińskiego Wiceministra MSWiA. 
Po okolicznościowych wystąpieniach 
złożono kwiaty przez delegacje. 

Uroczystość wzbogacił koncert 
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Po-
żarnej pod batutą Krzysztofa Roma-
niuka, występ mażoretek oraz wystrzał 

z armatek w wykonaniu Bractwa Kur-
kowego z Ciechanowca. Po oficjalnych 
obchodach uczestnicy zostali zapro-
szeni na wojskowy piknik, w trakcie 
którego najmłodsi uczestnicy mogli 
poznać sprzęt wojskowy. Obchody 
święta w Hajnówce zwieńczył Koncert 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-

nego Wojska Polskiego, który odbył się 
17 sierpnia w hajnowskim amfiteatrze.

99 lat temu polscy żołnierze 
swoim męstwem i odwagą ocalili Eu-
ropę przed zagrożeniem, sprawiając, 
że wielki pochód komunizmu przez 
kontynent nie dotarł nawet do startu 
swej drogi. Wojsko Polskie dokonało 
historycznego „niemożliwe” – w za-
miarze zwycięski pochód Armii Czer-
wonej został zatrzymany tuż nad Wi-
słą. Dowódcy bolszewiccy nawet nie 
brali pod uwagę faktu, że młode pań-

stwo, które zaledwie dwa lata temu 
odzyskało niepodległość, skutecznie 
się im przeciwstawi. Ku zdumieniu ko-
munistów tak się stało – na kartach 
dziejów polskiej państwowości decy-
dująca bitwa przesądzająca o losach 
nie tylko Rzeczypospolitej, ale także 
całej  Europy,  zapisała się jako „cud 

nad Wisłą”. Polska obroniła swoją 
niepodległość - i choć już wtenczas 
zdawano sobie sprawę, jak delikatna 
jest to materia - nikt nie spodziewał 
się,  że już za 19 lat  Wojsko Polskie 
znowu stanie do walki o Ojczyznę…  

Historia naszego kraju to kręta 
ścieżka złożona z bogatej tradycji, suk-
cesów, ale też gorzkich porażek. Osta-
tecznie jednak zawiły szlak wiedzie ku 
zwycięstwu. Pamiętajmy o tych, któ-
rym zawdzięczamy dzisiejszą wolność.

Katarzyna Miszczuk

26 sierpnia br. Starosta Haj-
nowski Andrzej Skiepko gościł Prezy-
dium Fundacji EuroNatur – partnera 
Powiatu Hajnowskiego przy realizacji 
projektu „Zasobooszczędny rozwój 
regionalny na Podlasiu”, finansowa-
nego przez Ministerstwo Środowiska 
Niemiec. Podczas spotkania przed-
stawiono efekty przedsięwzięcia. 
Przypomnijmy -  nadrzędnym celem 
projektu jest opracowanie „Planu 
energetycznego, zachowania czy-
stości powietrza i ochrony klimatu 
dla Powiatu Hajnowskiego”. Powiat 
Hajnowski jako jedyny powiat 
w kraju posiada tego typu szczegó-
łową analizę zasobów i perspektyw 
energetycznych w dziedzinie niekon-
wencjonalnych źródeł energii.  Plan 
energetyczny został udostępniony 
na stronie powiatu, zalecenia opra-
cowane w niniejszym dokumencie 
posłużą samorządom lokalnym do 

O planie energetycznym dla Powiatu Hajnowskiego
efektywnego rozwoju technologii 
OZE w regionie.

Podczas spotkania dokonano 
również analizy zasobów energe-
tycznych Powiatu Hajnowskiego oraz 
możliwości wsparcia mieszkańców 
i przedsiębiorców w zakresie wyko-
rzystania technologii OZE. Podkre-
ślono, że nowo rozpoczęty projekt, 
realizowany przez Powiat Hajnowski 
w porozumieniu ze stowarzysze-
niem „Energievision Frankenwald 
e.V.”  z Niemiec dot. utworzenia 
centrum kompetencji energii odna-
wialnej i efektywności energetycznej 
na Podlasiu wpisuje się w strategię 
promocji i informowania wszystkich 
zainteresowanych o potencjale OZE 
oraz o możliwościach ubiegania się 
o wsparcie.

Energia odnawialna, w kontek-
ście zmian gospodarczych i klima-
tycznych mających miejsce w Polsce 

i w świecie, staje się alternatywnym 
źródłem, w którym należy upatry-
wać bezpieczeństwa ekonomicznego 
i energetycznego. Jesteśmy dopie-

ro na początku drogi – podejmując 
wysiłek opracowania Planu Energe-
tycznego, a obecnie organizując cen-

trum informacyjne OZE w regionie, 
objęliśmy za cel dotarcia do jak naj-
większej liczby firm, instytucji oraz 
mieszkańców. Powstające Centrum 

ułatwi dostęp do rzetelnych infor-
macji o technologiach OZE oraz źró-
dłach finansowania inwestycji. A bę-

dąc w posiadaniu Planu wskazujące-
go najlepsze możliwości produkcji 
energii na miejscu, chcemy promo-
wać dobre rozwiązania energetycz-
ne, najbardziej adekwatne z punktu 
widzenia gospodarki, przyrody i geo-
grafii powiatu. Wysiłek, który dziś 
podejmujemy na rzecz bezpieczeń-
stwa energetycznego regionu nie 
jest obliczony na szybki zysk – efek-
ty naszych teraźniejszych działań, 
ukierunkowane na bezpieczeństwo 
ekonomiczne i energetyczne regio-
nu, odczują przyszłe pokolenia. Nie-
mniej idziemy właściwą drogą - bo 
rolą samorządów jest dbać o dobro 
mieszkańców – nie tyleż obliczone 
na korzyści „tu i teraz”, co w dłu-
gofalowej  perspektywie – mówi 
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Więcej informacji o Centrum 
OZE wkrótce.

Katarzyna Miszczuk  

Po wakacyjnej przerwie także 
w szkołach, dla których Powiat Haj-
nowski jest organem prowadzącym, 
dyrekcja oraz przedstawiciele władz 
samorządowych powitali uczniów. 
Starosta Hajnowski Andrzej Skiep-
ko gościł w Zespole Szkół Zawodo-
wych, Wicestarosta Joanna Kojło 
– w Zespole Szkół z Dodatkową Na-
uką Języka Białoruskiego zaś Na-
czelnik Wydziału Spraw Społecznych 
i Ochrony Środowiska Ewa Cieślik – 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Dla wielu uczniów ten rok bę-
dzie przełomowy – także dla tych, 
którzy rozpoczną kolejny etap edu-
kacji w nowej szkole. W murach 

hajnowskich szkół rozpoczęło naukę 
blisko czterystu młodych pierwszo-
klasistów. Łączna liczba uczniów 
przyjętych do hajnowskich placówek 
na rok szkolny 2019/2020 to 396 
osób. Ale uroczyście rozpoczęty rok 
szkolny będzie równie decydujący 
dla uczniów ostatnich klas – przed 
nimi najważniejszy egzamin w ży-
ciu: matura.  Choć myśli przyszłych 
maturzystów najpewniej zaprzątają 
rozmyślania o studniówce :), pobyt 
w szkole to miejsce, gdzie podejmą 
ostateczną decyzję, co do swojej 
dalszej przyszłości. Zarówno dyrek-
torzy placówek oraz władze samo-
rządowe w swoich przemówieniach 

życzyli uczniom trafnych wyborów 
oraz samych sukcesów.

Tegoroczny rok szkolny obfi-
tuje w wiele zmian także w historii 
szkół – Polak w tym roku obcho-
dzi jubileusz 80lecia (zapraszamy 
w październiku na zjazd absolwen-
tów i bal), Białorus – 70lecie (we 
wrześniu odbędzie się z tej okazji 
w IV Zjazd Absolwentów), zaś ZSZ 
w Hajnówce powoli zbliża się do set-
nych urodzin! Hajnowskie szkoły to 
placówki z długoletnim doświadcze-
niem dydaktycznym,  rozumiejące 
realia rynku pracy i potrzeby eduka-
cyjne. W tym roku czeka na uczniów 
wiele niespodzianek  - Zespół Szkół 

Zawodowych pod kierownictwem 
nowej dyrektor, Pani Anny Czykwin, 
kontynuuje realizację projektów 
unijnych umożliwiających uczniom 
podjęcie pierwszej pracy zarobko-
wej  zagranicą oraz w zaprzyjaźnio-
nych przedsiębiorstwach z regionu, 
poznanie rynku pracy i pracodawców 
a także podszlifowanie umiejętności 
językowych i matematycznych.

Z kolei Białorus znowu zabie-
rze swoich uczniów na kulturowy 
spacer w ramach realizacji projektu 
„Mniejszości narodowe bogactwem 
Europy”. Uczniowie będą zgłębiać 
wiedzę w świetnie wyposażonych 
salach (rzutnik, wifi, laboratoria, 

interaktywne tablice to standard) 
a podczas przerw relaksować się 
w szkolnej kawiarence lub podczas 
zajęć na siłowni. Ambitna społecz-
ność szkolna zapowiada kontynu-
ację starań o utrzymanie wysokich 
lokat w ogólnopolskich rankingach 
(aktualnie szkoła zajmuje czwar-
te miejsce w województwie, a 49 
w kraju w Ogólnopolskim Rankin-
gu Olimpijskim, 9 miejsce w  wo-
jewództwie w Głównym Rankingu 
Liceów Ogólnokształcących a także 
nosi tytuł „srebrnej szkoły” miesięcz-
nika Perspektywy).

Także Zespół Szkół Ogólno-

Czas do szkoły – hajnowskie szkoły powitały uczniów

Cd. str. 4
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UMOWA O WSPÓŁPRACY
PARTNERSKIEJ

Pierwsze wzmianki historyczne o stosun-
kach polsko-litewskich pojawiły się już w wieku 
XIII, natomiast historia współpracy miast Haj-
nówka i litewskiego Jurbarkas sięgają roku 
2013, kiedy to został podpisany pierwszy List 
intencyjny o współpracy. Jednakże już wcze-
śniej trwały nieformalne rozmowy i dyskusje 
w tym zakresie. W tym czasie odbyło się sze-
reg wzajemnych spotkań, wymiana kulturalna 
zespołów oraz doświadczeń w pracy obu sa-
morządów. Wzmacniające się więzi pomiędzy 
nimi, pozytywne wrażenia z dotychczasowych 
działań doprowadziły do decyzji o usankcjo-
nowaniu ich poprzez podpisanie formalnej 
umowy o współpracy pomiędzy Gminą Miejską 
Hajnówka a Rejonem Jurbarkas.

Uroczyste podpisanie dokumentu nastą-
piło 24 sierpnia w Jurbarkas - dokonali tego 
Jerzy Sirak (Burmistrz Miasta Hajnówka) oraz 
Skirmantas Mockevicius (Mer Rejonu Jurbar-
kas). Całość wydarzenia urozmaiciły występy 
artystyczne muzyków ze szkoły artystycznej 

w Jurbarkas oraz Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Hajnówce, która przybyła na 
Litwę na zaproszenie miejscowych władz wraz 
z delegacją z hajnowskiego urzędu. Wśród za-
proszonych gości byli również przedstawiciele 
miast partnerskich Rejonu Jurbarkas z Lichten-
berga oraz niemieckiego miasta Crailsheim.

Dzień ten zbiegł się z ważną dla miasta 
rocznicą - 760-leciem powstania Jurbarkas. 
Z tej okazji w dniach 24-25 sierpnia miało tam 
miejsce szereg przedsięwzięć podkreślających 
tę szczególny jubileusz dla całej społeczności. 
Wystawy, jarmarki, koncerty, w tym także dwa 
koncerty naszej orkiestry, które cieszyły się du-
żym zainteresowaniem i podziwem ze strony 
słuchaczy dla talentu muzyków.

Podczas wspólnych rozmów reprezen-
tantów miast, zrodziło się wiele pomysłów 
na rozwijanie wzajemnej współpracy, przede 
wszystkim w zakresie kultury, jak też sportu 
z udziałem artystów, sportowców itp.

Emilia Korolczuk

W tym roku mieszkańcy Hajnówki zgłosili 
13 projektów do budżetu obywatelskiego na 
2019 r. Lista projektów wraz z oceną moż-
liwości ich realizacji znajduje się na stronie 
internetowej www.hajnowka.pl. Głosowanie na 
projekty rozpocznie się 23 września i będzie 
trwało 2 tygodnie. Każdy mieszkaniec będzie 
mógł zagłosować na jeden projekt. Po zakoń-
czeniu głosowania ustalona zostanie lista 
projektów, które otrzymają największą liczbę 
głosów i kolejno będą mieściły się w kwocie 

przeznaczonej na budżet obywatelski w tym 
roku. Jeżeli kolejny projekt, który otrzyma naj-
większą liczbę głosów nie będzie mieścił się 
w pozostałej kwocie, zostanie pominięty, a na 
listę zostanie wprowadzony następny projekt, 
który uzyska najwyższą liczbę głosów i będzie 
mieścił się w pozostałej kwocie. Jeżeli przynaj-
mniej dwa projekty uzyskają taką samą liczbę 
głosów i nie wszystkie z nich będą mieściły się 
w pozostałej kwocie, przeprowadzone zostanie  
losowanie.

Czas do szkoły – hajnowskie szkoły powitały uczniów
Cd. ze str. 3

kształcących – popularnie nazywany Polakiem, 
przygotował swoim uczniom kilka niespodzia-
nek. Szkoła stawia na partnerstwo, stwarza 
warunki do nauki pracy w grupie, samodzielne-
go i kreatywnego działania. Temu mają służyć 
sesje popularnonaukowe – których tematyką 
i przygotowaniem zajmują się sami uczniowie, 

liczne wycieczki i prelekcje, a także zajęcia 
w sali sensorycznej. O tym, co słychać w haj-
nowskich szkołach będziemy systematycznie 
informować. Zaglądajcie także na strony:

\http://zsohajnowka.pl/
http://bialorushajnowka.pl/
http://www.zszhajnowka.pl/

Katarzyna Miszczuk

2 sierpnia odbył się pierwszy spacer te-
matyczny po naszym mieście pt. ZIELONA HAJ-
NÓWKA. Uczestnicy słuchali opowieści o histo-
rii Hajnówki zapisanej w zieleni, dowiedzieli 
się jakie tajemnice kryją pomniki przyrody, 
zrozumieli zależności decydujące o istnieniu 
hajnowskiej przyrody. Spacer poprowadziła 
edukatorka przyrody i kultury - Ewa Natalia 
Moroz-Keczyńska (Stowarzyszenie Metamor-
phosis).

Kolejny spacer tematyczny „ ROZRYW-
KOWA HAJNÓWKA” odbył się 23 sierpnia 
i przygotowało je Stowarzysznie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Hajnówce. W roli prowadzą-
cego wystąpił pan Edward Poniecki, chodząca 
encyklopedia życia kulturalno-rozrywkowego 
w naszym mieście (przez 17 lat był przed-
stawicielem Gazety Białostockiej na powiat 
hajnowski). Opowiedział o tym, jak i gdzie 
hajnowianie organizowali sobie kiedyś życie 
kulturalno-rozrywkowe.

Podczas spacerów można było nie tylko 
wzbogacić swoją wiedzę, ale też poznać róż-
ne „smaczki” naszego miasta. Spacerowicze 
dowiedzieli się np., że w Hajnówce są 54 drze-
wa-pomniki przyrody i właściwie wszystkie to 
DĘBY albo, że w latach 50/60 w Hajnówce 
zatrudniony był ogrodnik, który dbał o drzewa 

i kwiaty w mieście, a Hajnówka uważana była 
za jedno z piękniejszych miast w regionie i pięć 
lat z rzędu wygrywała w rankingu najczyst-
szego miasta. Spacerowicze dowiedzieli się 
również, że w dawnej Hajnówce istniały trzy 
„patelnie” (wcześniejsze określenie „dech”, czyli 
potańcówek): dechy pod dębami, dechy pod 
Górnikiem i w parku przy Dworcu Kolejowym 
i nie były dla siebie konkurencją. Mieszkańcy 
mieli zatem w czym wybierać....

Spacery są częścią projektu „Różnorod-
na Hajnówka”, który organizuje 5 organizacji: 
Stowarzyszenie Metamorphosis, Stowarzysze-
nie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce, 
Stowarzyszenie Potomków Pierwszych Haj-
nowian, Stowarzyszenie Szczyty- Związek na 
rzecz edukacji i promocji kultury białoruskiej, 
Parafia św. Trójcy w Hajnówce. 

Kolejny spacer 6 września. Opowiemy 
o Historycznej Hajnówce, sprawdzimy jakie są 
korzenie miasta i co z nich zostało do dziś. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Więcej informacji o spacerach, facebook: 
spacery po Hajnówce 

Katarzyna Czurak
foto: Łukasz Plewa (Stowarzyszenie Szczyty- 
Związek na rzecz edukacji i promocji kultury 

białoruskiej)

SPACERY PO HAJNÓWCE

Przy zaangażowaniu i aktywnej współ-
pracy SP ZOZ w Hajnówce z NFZ Oddziałem 
w Białystoku w Powiecie Hajnowskim od 1 
sierpnia br. działa Poradnia Geriatryczna. To 
doskonała informacja dla naszych seniorów – 
tym bardziej, że do tej pory w województwie 
podlaskim przez ostatnie lata funkcjonowała 
jedna taka poradnia w Białymstoku. Godziny 
pracy zostały tak zaprojektowane, by mogło 
z nich skorzystać jak najwięcej seniorów – 
poradnia będzie pracować w każdy czwartek 
w czasie 15.00 -19.00. To ukłon w stronę pra-
cujących członków rodziny, którzy asystują se-
niorom podczas wizyt.

Poradnia geriatryczna w Hajnówce
Żeby skorzystać z wizyty w Poradni Ge-

riatrycznej należy najpierw udać się po skie-
rowanie do lekarza rodzinnego lub innego le-
karza specjalisty. Na pierwszą wizytę należy 
przygotować informacje o dotychczasowym 
leczeniu i zażywanych lekach. Z pomocy geria-
trów mogą skorzystać seniorzy powyżej 60 r.ż.
Kontakt:
Poradnia Geriatryczna w Hajnówce
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej ul. A. Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka
Godziny pracy: czwartek 15.00-19.00
Telefon: 85 682 91 73

Katarzyna Miszczuk
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