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Obchody święta Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim  zaszczycił 
swoja obecnością patriarcha Aleksandrii całej Afryki Teodor, Papież Afryki.

Papież Afryki

19 września 100-letnie uro-
dziny obchodziła pani Serafima 
Mikołajewicz z Milejczyc.

Z tej okazji u jubilatki zago-
ściła rodzina, oraz przedstawiciele 
wielu instytucji. M.in.  z Placówki 
Terenowej Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego w Siemiaty-
czach, przedstawiciele Rady Gminy 
Milejczyce, Urzędu Gminy Milejczy-
ce, parafii prawosławnej w Milejczy-
cach. Wszyscy przywieźli upominki 
i kwiaty. Ale najwięcej tego dnia 
jubilatka otrzymała życzeń - zdro-
wia, szczęścia, pomyślności, oraz 
kolejnych okrągłych jubileuszów.

W imieniu mieszkańców gmi-
ny Milejczyce życzenia składał Wójt 
Jerzy Iwanowiec, zaś w imieniu 
Rady Gminy Milejczyce Przewodni-
czący Mikołaj Koczuk.

Pani Serafima otrzymała li-
sty gratulacyjne m.in. od premiera 
i Wojewody Podlaskiego.

Jubilatka, to rodowita miesz-
kanka Milejczyc. Przez większą 
część życia pomagała mężowi 
w prowadzeniu gospodarstwa. Do-
czekała się trójki dzieci, sześcioro 
wnucząt, i 13 prawnucząt.

Jeszcze raz gratulujemy jubi-
leuszu.   (tekst i foto; ug milejczyce)

(foto.szet)

Stulatka z Milejczyc

W dniu  1 września bieżą-
cego roku na placu przy świetlicy 
wiejskiej w Lipinach obyła się już 
ósma edycja festynu rodzinnego 
Bulwafest, którego organizatorem 
jest Stowarzyszenie „Krynica” z Lipin 
i Gminne Centrum Kultury w Dubi-
nach. Pomysł  zrodził się  w 2011 
roku w grupie sąsiadów, którzy po 
ciężkiej pracy przy wykopkach zor-
ganizowali ognisko z pieczeniem 

VIII BULWAFEST w Lipinach
ziemniaków i spotkanie to nazwali 
na cześć tychże ziemniaków Bul-
waFest. Idea organizacji festynu 
na szerszą skalę, tak się spodo-
bała uczestnikom I BulwaFest, że 
przeszkody nie stanowiła dla nich 
zaniedbana świetlica czy też za-
rośnięty plac. Już w kolejnym roku 
kilka rodzin z Lipin zaangażowało 
się w organizację festynu „z praw-
dziwego zdarzenia”. Mężczyźni 

zbudowali scenę, uprzątnęli plac, 
a kobiety zajęły się przygotowy-
waniem poczęstunku i dekoracją 
sceny. Ludowe zespoły muzyczne 
uświetniły imprezę charytatywny-
mi występami, także przedsiębiorcy 
działający na terenie wsi finansowo 
oraz rzeczowo wsparli imprezę. Nie-
zwykłość tego festynu tkwi w tym, 
iż to jedynie odrobina chęci kilku 
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16 września 2018 r. odbył się 
13.  Festyn Archeologiczny w Zbu-
czu w ramach 26. Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Organizatorami owego 
przedsięwzięcia był Urząd Marszał-
kowski Województwa Podlaskiego 
i Gmina Czyże. Na festynie, który 
zgromadził ok. 700 uczestników 
można było zobaczyć różnych wy-
stawców między innymi malarzy, 
rzeźbiarzy, producentów miodu, 
wyrobów tradycyjnych i wielu in-
nych ciekawych twórców. Z  bardzo 

Zbucz
Festyn archeologiczny

ciekawą propozycją przyjecha-
ło Stowarzyszenie Starożytników 
w Warszawie, które już od wielu lat 
współpracuje z Gminą Czyże w or-
ganizacji festynu. W tym roku przed 
publicznością zaprezentowali się 
w formie warsztatów i pokazów rze-
miosł średniowiecznych osoby wy-
konujące biżuterię średniowieczną, 
ozdabianie i pisanie ksiąg średnio-
wiecznych, czerpanie papieru, daw-
ne tkactwo, złotnictwo, hafciarstwo. 
Był też warsztat garncarski, dawna 

kuchnia, heraldyka  i zielarstwo. 
Uczestników festynu interesował 
też zaprezentowany przez Muzeum 
Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnów-
ce dawny wytop żelaza, dymarka 
oraz warsztat kowalski. Największą 
atrakcją festynu jak zawsze były 
walki wojów oraz pokazy 10 Pułku 
Ułanów Litewskich z Białegostoku. 
Niezmienną częścią imprezy są Mi-
strzostwa w rzucie chomątem. Po 
raz kolejny odbył się konkurs rzutu 
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Pod patronatem „Wieści”

Temat dnia:

Jak nie dać się uwieść niereal-
nym obietnicom wyborczym?

Czym zajmują się poszczególne 
szczeble samorządu terytorialnego, 
a co nie należy do ich kompetencji 
czytaj str 6.
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23 września w Wiejskim Domu 
Kultury w Dubiażynie  miało miej-
sce „Święto Pieczonego Ziemniaka” 
w którym uczestniczyli m. in.  bur-
mistrz Jarosław Borowski, wójt gminy 
Raisa Rajecka, radni, goście, miesz-
kańcy wsi i gminy. Mimo nienajlep-
szej pogody gospodarze Dubiażyna  
doskonale wywiązali się z zaplano-
wanego  zadania. W roli prowadzą-
cej spotkanie integracyjne doskonale 
spisała się Katarzyna Tomczuk.

- To doskonały pomysł, dobrze 
że coś się tu dzieje, jednoczymy się 
dla wspólnej sprawy – mówił dzię-
kując za zaproszenie burmistrz Ja-
rosław Borowski.

Już przed Wiejskim Domem 
Kultury, przed przekroczeniem  jego 
progu było widać, że będzie to wiel-
kie święto, na zaproszonych gości 
oczekiwali gospodarze spotkania, 
zespoły młodzieżowe, wieku dojrza-
łego, seniorów, wszystkie w barwnych 
strojach. Bo przecież kultura, obrzę-
dowość krzepi serca, ubogaca ducha 
i jednoczy.

Zanim  gospodarze spotkania 
zaprosili do degustacji  wypieczonych 
babek ziemniaczanych i pieczonego 
ziemniaka zaproszeni włodarze mia-

GMINA BIELSK PODLASKI
Integracyjne spotkanie w Dubiażynie

„Święto Pieczonego Ziemniaka”
sta, gminy, goście dokonali oceny 
niepełna 10 zaprezentowanych  ba-
bek ziemniaczanych. 

- Muszę przyznać, jako członek 
komisji i autor piszący te słowa, że po 
degustacji smaki się wymieszały, jury 
więc jednogłośnie przyznało wszyst-
kim pierwsze miejsce, wręczając pre-
zentującym paniom drobne upominki. 
- Należy podkreślić, że w konkursie 
pieczenia babek wzięli udział także 
mężczyźni – dodaje autor.

Na scenie długo dominował 
śpiew i tańce. Można było podziwiać 
takie zespoły jak: „Rodyna”, „Ranok” 
- różne grupy, „Łuna”, „Hiłoczkę” 
z Czeremchy, a także śpiewy w du-
ecie miejscowych pociech.

Choć nie był to wiec przed 
wyborami, to należy przypomnieć, 
że dotychczasowi włodarze miasta 
i gminy: Jarosław Borowski i Raisa 
Rajecka dyskretnie zapowiedzieli, 
że  ubiegają się reelekcję i liczą na 
głosy w dniu zbliżających się wybo-
rów.  W ostatnim czasie Dubiażyn ze 
względu na bezpieczną drogę cieszy 
się powodzeniem wśród rowerzystów.

 Foto, tekst Tadeusz Szereszewski
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

VIII BULWAFEST w Lipinach

osób, którym zależało na tym by 
zrobić coś wspólnie i wyrwać się od 
codziennych obowiązków, potrafi-
ła zaangażować tak wiele osób do 
wspólnego działania. Właśnie idea 
powstania tej imprezy była i jest 
taka, żeby ludzi łączyć. Bulwafest 
stało się wizytówką wsi i rokrocznie 
przyciąga coraz więcej sympatyków 
nie tylko z okolic, ale i turystów, 
którzy spędzają urlop w gospodar-
stwach agroturystycznych w powie-
cie hajnowskim. 

W tym roku również wiele 
osób znalazło czas, aby wspomóc 
przygotowania do imprezy. Jesz-
cze w sierpniu został uprzątnięty 

teren przed świetlicą, ustawiono 
pamiątkowy kamień - pomnik Li-
pińskiej Bulwy, a pracownicy gminy 
Hajnówka wybudowali wiatę, która 
wkomponowała się w rekreacyjny 
charakter tego miejsca. 

Najgorętszy czas przygotowań 
przypadł na piątek i sobotę. Od rana 

członkowie Stowarzyszenia „Kryni-
ca” i wolontariusze obierali ziem-
niaki, ustawiali ławki, stoiska, de-
korowali scenę, aby wszystko było 
dopięte ,,na ostatni guzik”. Nawet 
aura dopisała i od rana świeciło 
słońce.

VIII Bulwafest rozpoczęła się 
tradycyjnie. Przy dźwiękach pio-
senki ,,Bulwa,bulwa,, członkowie 
stowarzyszenia wnieśli na scenę 
pięknie ustrojony kosz ziemniaków. 
Przybyłych gości powitały pani Ka-
tarzyna Jakubowska -  sołtys wsi 
Lipiny, a jednocześnie prezes Sto-
warzyszenia Krynica i Lucyna Smok-
tunowicz - wójt Gminy Hajnówka. 
Następnie część artystyczną profe-

sjonalnie poprowadziła pani Mariola 
German- Pietruczuk, od niedawna 
także mieszkanka Lipin. Na Bul-
wafest jak co roku wszyscy goście 
byli częstowani ziemniakami pieczo-
nymi z ogniska i zupą z lipińskiej 
bulwy, którą na kuchni polowej ugo-
tował kucharz ze 100kg ziemnia-

ków i 30 kg mięsa. Jeśli zaś chodzi 
o strawę dla ducha to zadbały o nią 
grupa teatralna Dzwonki z Hajnow-
skiego Domu Kultury, zespoły Ru-
czajok z Białowieży czy Żawaranki 
ze wsi Mochnate, Studio Piosenki 
HDK, zespół wokalny z Narwiań-
skiego Ośrodka Kultury w Narwi 
oraz solistki wykonujące repertuar 
w różnych językach. Były również 
konkursy z nagrodami dla dzieci 
i dorosłych, w tym coroczny konkurs 
kulinarny naNajsmaczniejszą potra-
wę z ziemniaka oraz quest rodzinny. 
Chętni mogli także sprawdzić się na 
torze przeszkód zorganizowanym 
przez żołnierzy z Wojsk Obrony Te-
rytorialnej oraz przymierzyć praw-
dziwy kombinezon strażacki. Wśród 
dorosłych ogromną popularnością 
cieszył się konkurs o puchar wójta  
na  Najdłuższą obierkę, rywalizacja 
była zacięta, trzeba było organizo-
wać dogrywkę, a najdłuższa obierka 
miała aż 89cm. Dzieciom natomiast 
chyba najbardziej spodobał się Holi 
Festiwal czyli święto kolorów pole-
gające na obsypywaniu się  kolo-
rowymi proszkami. Na zakończenie  
wieczoru był widowiskowy pokaz  
Grupy Ognia FENIX, który pozostawił 
niesamowite wrażenia. W drugiej 
części zabawy na scenie królował 
zespół Lajland z Białegostoku, tań-
com nie było końca. 

Święto Bulwy nie odbyło by 
się gdyby nie wielkie serca dar-
czyńców, którzy wspomogli festyn 
finansowo, ufundowali nagrody albo 
po prostu poświęcili swój czas na 
pomoc w przygotowaniach,  za co 
organizatorzy serdecznie dziękują.  

Katarzyna Jakubowska

Cd. ze str. 1

Zbucz Festyn archeologiczny

podkową oraz konkurs łuczniczy. Ca-
łość bloku archeologicznego ubar-
wiał swoimi występami zespół mu-
zyki dawnej „Radnyna” z Pruszcza 
Gdańskiego. Nie zabrakło też wystę-
pów zespołów artystycznych z Pod-
lasia. Wystąpił zespół „Haj” z Białe-
gostoku, „Słowiańska Nuta” i „Fenix” 
z Michałowa, „Orlanie” i „Werwoczki” 
z Orli, „Ruczajok” z Białowieży, „Ża-
waranki” z Mochnatego, „Wasilocz-
ki” z Bielska Podlaskiego, „Cegiełki” 

Cd. ze str. 1 z Lewkowa, Grupy Wokalne z Dubicz 
Cerkiewnych i Morza, „Czyżowianie” 
i „Wierasy” z Gminy Czyże oraz Stu-
dio Piosenki z Hajnowskiego Domu 
Kultury.

Festyn odwiedził też Marsza-
łek Województwa Podlaskiego Jerzy 
Leszczyński, jako współorganizator 
tego przedsięwzięcia.

Patronat medialny nad festy-
nem objęło Radio JARD.

Tekst: GOK Czyże 
Autor zdjęć: Katarzyna Szyryńska
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- Dobiega końca druga kadencja na 
funkcji Burmistrza Miasta. Co się  udało 
w tej kadencji zrealizować z  programu 
wyborczego,a co nie i dlaczego ?

Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Haj-
nówka - Uważam, że trudno mówić tylko 
o dokonaniach ostatniej kadencji. Wiele do-
konań miejskiego samorządu rozpoczyna 
się w jednej kadencji, a kończy w następnej. 
Także wyborcy będą oceniać mnie za osiem 
lat, a nie tylko za ostatnią kadencję. W tym 
okresie samorząd miejski (w tym także spółki 
komunalne) zrealizował inwestycje o wartości 
ok. 140 mln zł., z czego 60 mln stanowiły 
środki unijne. Oczywiście są to inwestycje już 
zakończone. Obecnie na różnym etapie reali-
zacji są inwestycje miejskie o wartości ok. 27 
mln. zł z dofinansowaniem zewnętrznym ok. 
17 mln. zł,

Główne inwestycje, tradycyjnie, skon-
centrowane były na infrastrukturze drogowej. 
W okresie 8 lat  zmodernizowano lub zbudo-
wano 77 ulic w mieście, z tego 37 w ostat-
niej kadencji. Są to ulice, na których budowę 
mieszkańcy czekali od lat, niejednokrotnie od 
powstania miasta. Cieszę się, że tak wiele 
w tym zakresie zrobiliśmy, chociaż zdaję sobie 
sprawę, że jeszcze dużo zostało do zrobienia. 
Ale zostało mniej niż zrobiliśmy.

Zrealizowaliśmy modernizację Szkoły 
Podstawowej nr 2, to był taki zaległy pro-
jekt, którego nie udało nam się zrealizować 
w poprzedniej kadencji, w trakcie realizacji 
jest budowa kładki ekologiczno-edukacyjnej 
na szczególnym terenie przyrodniczym jakim 

są tereny bagienne na Judziance. 
Mijająca kadencja to czas, w  którym 

pracowaliśmy nad przygotowaniem programu 
rewitalizacji Hajnówki.  Nasza rozmowa jest 
doskonałą okazją aby podziękować miesz-
kańcom Hajnówki,którzy włączyli się w przy-
gotowanie i realizację tego programu, co ni-
niejszym czynię.

Program jest w trakcie realizacji; została 
już podpisana umowa z Urzędem Marszałkow-
skim na realizację bardzo dużego projektu 
związanego z rewitalizacją, tj. modernizację 
i przebudowę stadionu miejskiego, budowę 
nowego basenu oraz  instalacji linowych do 
zabaw i rekreacji dla dzieci. Wartość tego pro-
jektu to 12 mln, zł, chociaż zdaję sobie spra-
wę, że realnie te koszty będą nieco większe.

Na etapie końcowym jest budowa, 
pierwszych po wielu latach, 6 mieszkań so-
cjalnych, dofinansowanych przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego. Będziemy je dalej 
budować. Została już opracowana dokumen-
tacja na budowę 32  mieszkań komunalnych 
na wynajem ze szczególnym uwzględnieniem 
młodych hajnowskich rodzin.

W mijającej kadencji przygotowaliśmy 
też dokumentację techniczną pod ważne 
i potrzebne miastu inwestycje. Dotyczą one 
budowy domu seniora, rozbudowy przedszkola 
integracyjnego na ul. Rzecznej, budowy małe-
go zbiornika retencyjnego przy ul. Poddolnej.  
Warto też wspomnieć, że został przygotowany 
teren pod strefę ekonomiczną, zostały one już  
zakupione przez przedsiębiorcę z Hajnówki, 
który już przygotowuje dokumentację pod 
budowę dużej hali produkcyjnej. Przygotowa-
na została działka i przeprowadzone badania 
geologiczne pod budowę stacji regazyfikacji. 
Jej budowa to szansa na zaopatrzenie miesz-
kańców i przedsiębiorstw w gaz.

Dla mieszkańców, zwłaszcza tych mniej 
zasobnych ważne jest wprowadzenie bez-
płatnych przejazdów komunikacją miejską. 
W chwili, gdy ta gazeta dotrze  do czytelników 
będziemy już po uchwale Rady Miasta zwal-
niającej mieszkańców z opłat za korzystanie  
z miejskich autobusów. A skoro już jesteśmy 
przy komunikacji miejskiej, to pragnę poinfor-
mować, że włączyliśmy Zakład Komunikacji 
w struktury Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych.

Co nam się nie udało?  Przede wszyst-
kim nie udało się pozyskanie inwestora do 

budowy zakładu przyrodo-leczniczego. W tej 
chwili rozpatrywany jest inny ciekawy projekt 
łączący medycynę z innowacyjnymi metodami 
leczenia,ale za wiele nie chcę o nim mówić 
aby nie zapeszyć. Potencjalny inwestor złożył 
w tej sprawie wniosek do programu „Polska 
Wschodnia”. My, jako miasto, wystąpiliśmy 
o poparcie do Wojewody, Ministra Środowiska.  

Realizacja tego projektu -moim zdaniem 
ważnego nie tylko dla Hajnówki ale dla całego 
województwa -  ułatwi poszukiwanie inwesto-
rów na realizacje takich projektów jak zakład 
przyrodoleczniczy czy dom opieki senioralnej.

A co czeka Hajnowian jeśli pozosta-
niesz Burmistrzem na kolejną kadencję?

O pewnych działaniach już wspomnia-
łem. Dla Hajnówki z racji położenia ważna 
jest ekologia. W ramach programu niskiej 
gospodarki emisyjnej przystępujemy do dru-
giego etapu wymiany oświetlenia ulicznego, 
W najbliższym czasie ogłosimy przetarg na 
wymianę prawie 2 000 opraw na oprawy 
ledowe. W ramach tego samego projektu 
w kilkudziesięciu gospodarstwach domowych  
zostaną zainstalowane piece na pelet, olej 
opałowy i gaz oraz zostanie zainstalowany 
ogólnomiejski system monitoringu jakości 
powietrza. 

Rozstrzygamy też przetargi na  mon-
taż fotowoltaniki, zostanie zamontowanych 
40 instalacji. Nie zapominamy o problemach 
związanych z uciążliwym nie tylko dla miesz-
kańców sąsiedztwem firmy Gryfskand. Zamie-
rzamy przekonać firmę do koniecznych inwe-
stycji w zakresie oczyszczania emisji spalin 
oraz zamontowania  systemu całodobowego 
systemu monitoringu czystości powietrza. 
Planujemy też zmodernizować kotłownię PEC 
na os. Mazury.

Mówiłem już o działaniach związanych 
z programem rewitalizacji.  Obejmie on nie 
tylko gruntowną modernizację stadionu ale 
także zagospodarowanie terenu wokół niego. 
Powstaną nowe drogi dojazdowe i parkingi, 
zostanie zagospodarowany teren parku przed 
cerkwią.

Nasz Komitet Wyborczy startuje pod 
hasłem „Łączy nasz Hajnówka” . Wychodzi-
my z założenia, że nie ma przyszłości Haj-
nówki bez Regionu Puszczy Białowieskiej 
i przyszłości regionu bez Hajnówki. Razem 
chcemy szukać pieniędzy na inwestycje, bu-
dowę dróg czy budowę ścieżki rowerowej 

z Hajnówki do Białowieży. 
Co jeszcze zamierzamy? Skupiliśmy się 

w naszym programie na sprawach najbardziej 
żywotnych dla miasta. 

Jest w nim miejsce na realizację projek-
tu kulturalno-edukacyjnego, który nazwaliśmy 
„Hajnówka Centralna”. Coraz więcej jest dzieci 
przedszkolnych z różnymi problemami, więc 
ważna jest rozbudowa przedszkola integra-
cyjnego  przy ul. Rzecznej oraz  Szkoły Pod-
stawowej nr 3 na Judziance.

Chcemy wzbogacić  naszą ofertę tury-
styczną poprzez zbudowanie w Hajnówce pola 
dla kamperów, ale także ścieżki edukacyjnej 
w koronach drzew oraz powrócić do koncep-
cji budowy „Leśnego Kopernika”.Taki pomysł 
zrodził się za poprzedniego rządu. Chcemy 
do tego pomysłu i wspólnej realizacji z  Mini-
sterstwem Środowiska i Lasami Państwowymi 
powrócić.

Jest tych zamierzeń sporo, może nie 
wszystkie uda się zrealizować bo wiele zale-
ży od czynników zewnętrznych. Ale wychodzę 
z założenia, ze zawsze warto i trzeba  pró-
bować.

- Od kilkunastu lat kierujesz Kapi-
tułą Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Haj-
nowskiej” organizowanego wspólnie 
przez naszą redakcję i samorządy z te-
renu powiatu. Czy nie masz wrażenia, że 
hajnowski sport w ostatnim okresie nie 
jest w najlepszej kondycji? 

- Nie zgadzam się z taką opinią.  Ow-
szem zbankrutował klub siatkarski, ale to nie 
wina samorządu.  Owszem zawsze ma się 
niedosyt i myśli, że mogło by być lepiej. Jed-
nak dzięki zaangażowaniu wielu społeczników 
trenerów i nauczycieli wf rozwija się sport 
masowy. Trzyma się piłka nożna, kluby dzie-
cięce i młodzieżowe grają z sukcesami u nas, 
od lat też uczestniczą w zawodach w Estonii. 
Mamy sukcesy w biegach, ostatnio Marta Kar-
piuk trenowana przez Romana Sacharczuka 
została wicemistrzynią Polski. Jako samo-
rząd wspieramy rozwój sportu masowego na 
terenie gminy, bo to nie tylko rozrywka ale 
i profilaktyka zdrowotna. Na to zawsze mu-
szą się znaleźć pieniądze. Jestem natomiast 
przeciwnikiem zaangażowania się samorzą-
dów w sport zawodowy, domeną samorządu 
powinien być sport masowy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał; Wiesław Sokołowski   

Łączy nas Hajnówka

Trwają prace przy przebudowie skrzyżo-
wania w Skiwach Dużych oraz modernizacja 
ponad kilometrowego odcinka Skiwy Duże 
- Skiwy Małe w ciągu  drogi wojewódzkiej nr 
692 Dziadkowice - Drohiczyn.  Obejmą one 
remont nawierzchni i wzmocnienie krawędzi 
jezdni. Powstaną zatoki autobusowe z kostki 
granitowej, zjazdy na posesje oraz zatoka 
parkingowa o nawierzchni bitumicznej. Po-
prawi się także bezpieczeństwo pieszych, dla 
których zostanie zbudowany chodnik.

Przewidywana wartość inwestycji, któ-
rej wykonawcą jest „Unibep” Bielsk Podlaski 
wynosi 2 101 355 zł.                          (cec)

Skiwy Duże

Będzie bezpiecznie
Pierwsza niedziela września obfitowała 

w dożynkowe świętowanie. Rolnicy z gmin 
Brańsk i Siemiatycze 2 września podsumo-
wywali rolnicze zmagania.

Rolnicy z miasta i gminy Brańsk roz-
poczęli święto plonów mszą w miejscowym 
kościele, po której uczestnicy imprezy udali 
się na plac miejski gdzie trwała dalsza część 
uroczystości.

III Dożynki Gminy Siemiatycze odby-
ły się w Kajance.  Mieszkańcy wsi włożyli 
wiele pracy w przygotowanie wizerunkowe 

Brańsk, Kajanka

Dożynkowa niedziela
wsi. Wiele przygotowanych na uroczystość 
dekoracji do dziś wzbudza zainteresowanie 
przejeżdżających przez miejscowość. 

W obu miejscowościach ważną częścią 
imprezy była prezentacja tradycyjnych do-
żynkowych wieńców. Nie zabrakło oczywiście 
części artystycznej i prezentacji dorobku kuli-
narnego poszczególnych wsi.  

Starostami dożynek w gminie Siemia-
tycze byli mieszkańcy Kajanki: Wiesława 
Jaszczuk i Henryk Tomkiel. 

(cec)

Stowarzyszenie „Bronczany Razem” po 
raz kolejny zorganizowało imprezę integra-
cyjną pt. „Piknik Kulinarny w Brończanach”. 
Były warsztaty kulinarne  i wspaniałe potra-
wy przygotowane przez mieszkańców - od 
tradycyjnego smalczyku, po sękacz.  Konkurs 
na najlepsza potrawę wygrała babka ziem-
niaczana z boczkiem.

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. 
Były dmuchańce i animacje. Imprezę zakoń-
czyła  dyskoteka pod gwiazdami z zespołem 
„Szafis”.                                                    (gj)

Kulinarna uczta  
w Brończanach

Gmina Perlejewo otrzyma dotację 
w wysokości 84 921 zł na przebudowę drogi 
gminnej Granne - Nowe Granne. Pieniądze 
pochodzą z programu usuwania skutków 
klęsk żywiołowych.  Poprawiona zostanie 
nawierzchnia o długości ok. 350 m. 

(sta)

Perlejewo

Dotacja na drogę
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Kończy się Pana pierwsza 
kadencja na stanowisku Wój-
ta Gminy. Co można uznać za 
sukces minionych czterech lat, 
a czego nie udało się zrealizo-
wać i dlaczego?

Mariusz Korzeniewski, 
Wójt Gminy Wyszki -  Czas szyb-
ko płynie i 4 lata minęło nie wia-
domo kiedy. Pyta pan redaktor, co 
można uznać za sukces? Po wygra-
nych wyborach musiałem szybko 
podjąć kilka pilnych – i niezbęd-
nych – działań. Po pierwsze, bardzo 
wirtualny budżet, co nie ukrywam 
mocno mnie zaskoczyło a można 
nawet powiedzieć, że przeraziło. Do 
projektu budżetu na 2015 rok  wpi-
sane blisko 2 miliony zł podatku od 
elektrowni wiatrowych, które dotąd 
nie powstały (ze względu na nie-
spełnienie wymogów prawnych). To 
było dla mnie ogromne wyzwanie, 
co zrobić aby gmina, mimo tak nie-
realnego budżetu nie zbankrutowa-
ła. Dzięki poradom moich przyjaciół 
w samorządach i bardzo rozsądnej 

Radzie Gminy zaczęliśmy ten bu-
dżet urealniać. Działania konsoli-
dacyjne, centralizacyjne, racjonalne 
wydawanie środków spowodowało, 
że sytuacja finansowa Gminy stała 
się stabilna. To jest wielki sukces, 
który nie jest widoczny dla zwy-
kłego mieszkańca. A ja musiałem 
po prostu się z tym zmierzyć. Przy 
okazji chciałbym serdecznie podzię-
kować Pani Skarbnik, która włożyła 
wiele serca w cały ten proces, choć 
wiem, że były też chwile zwątpienia. 
Stabilizacja finansów pozwoliła na  
kolejne dokonania. A m.in. budowę 
dróg gminnych z własnych środ-
ków. Do końca tego roku, wspólnie 
z powiatem uda się wykonać drogi 
asfaltowe w 9 miejscowościach, 
i to wszystko z własnych środków 
- z oszczędności. Kolejny sukces 
to budowa nowego obiektu, jakim 
jest budynek Gminnego Centrum 
Biblioteczno – Kulturalnego i ga-
raży Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wyszkach. Ten sukces ma wielu 
ojców, wspólnie z przewodniczącym 
rady, jak i dyrektorem GCBK szu-
kaliśmy wsparcia finansowego na 
jego  budowę. I udało się. Pozyska-
liśmy  ponad 1,8 mln zł. Przed wy-
borami o tym nawet nie marzyłem, 
a jednak się udało. Udało nam się 
również pozyskać dofinansowanie 
jeszcze na jedną ważną inwestycję. 
Jest nią modernizacja Hydroforni 
w Wyszkach. 

 Jakie wyzwania czekają 
samorząd gminy w nadchodzą-
cej kadencji?

- Wyzwań jest wiele. Najwięk-
sze to termomodernizacja szkoły 

w Wyszkach. Ponadto jak najwięk-
sze remonty dróg gminnych.  Mam 
nadzieję, że w nowej kadencji po-
wiat skupi swoje działania na teren 
Gminy Wyszki, bo drogi powiatowe 
na terenie gminy są w fatalnym 
stanie. Co do finansów Gminy, to 
na pewno jeszcze ciągła kontrola 
wydatków i dyscyplina finansowa. 
Ciągle aktualnym wyzwaniem  jest 
również spłata  zaciągniętego przez 
poprzedników kredytu. Do spłaty 
pozostało jeszcze ponad 6 mln zł. . 
Ponadto chciałby znaleźć sposób na 
zainteresowanie przedsiębiorców 
inwestowaniem w naszej Gminie.

 Na dokonania samorządu 
gminnego składa się praca wie-
lu ludzi, ale w znacznej mierze 
także Wójta. Co uznałby Pan  za 
swój osobisty sukces w minio-
nej kadencji?

- W mojej ocenie sukcesem 
jest przede wszystkim stworzenie 
takiej ekipy współpracowników 
z którą z jednej strony ja się do-
brze rozumiem, a z drugiej, która 
rozumie kierunki działań swojego 
szefa. Sukces to też bardzo dobra 
współpraca z naszymi mieszkań-
cami. A współpraca z Radą Gminy, 
to była sama przyjemność. Reasu-
mując, najbardziej satysfakcjonuje 
mnie to, że mam wokół siebie ludzi, 
dzięki którym udało się wiele wy-
konać i wybrnąć z niejednej opre-
sji. Z całego serca im za ten trud 
dziękuję, i liczę, że obdarzą mnie 
zaufaniem podczas nadchodzących 
wyborów.

Rozmawiał: Wiesław Stanisław 
Sokołowski

Sukces ma wielu ojców

Niewielu jest w naszym mie-
ście tak aktywnych społecznie ludzi 
jak Aleksander Bożko, znany wielu 
bielszczanom jako  „Alik”. Społeczną 
działalność rozpoczynał na przeło-
mie lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych  ubiegłego stulecia 
w szeregach Ludowych Zespołów 
Sportowych. Przez kilka lat kiero-
wał - w latach siedemdziesiątych 
-  Radą Powiatową LZS.  W tych też 
latach bardzo mocno zaangażował 
się w budowę bloku patronackiego 
ZSMP przy ul. Żeromskiego. Dzięki 
jego zaangażowaniu 75 młodych 
rodzin otrzymało klucze do wła-
snego mieszkania. W latach póź-
niejszych zaangażował się w dzia-
łalność Komitetu Rodzicielskiego 
(kilkanaście lat był jego przewodni-
czącym)  przy Szkole Podstawowej 
nr 3, w której uczyła się czwórka 
jego dzieci. 

Jest też członkiem Kapitu-
ły Plebiscytu „Wieści Podlaskich” 
Sportowiec i Trener Ziemi Bielskiej”.

Był też inicjatorem powsta-
nia  w Bielsku Stowarzyszenia Po-
kolenia, którego dobrym duchem 
pozostaje do dziś. Niesposób też 
nie wspomnieć o jego działalności 
w bielskim oddziale Białoruskiego 
Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego, które jest co roku organiza-
torem wielu przedsięwzięć kultu-
ralnych. Ich organizacją zajmuje 
sie niewielka grupa osób, wśród 
których przysłowiowe „pierwsze 
skrzypce” gra Alik Bożko.

Po przemianach ustrojowych 
zaangażował się w działalność sa-
morządu miejskiego. Od 1990 roku 
jest radnym Rady Miasta, a w okre-
sie 1990 - 2002 pełnił funkcję 
członka Zarządu Miasta.

Jest człowiekiem niezwykle 
skromnym.Pytany o to, co w mijają-
cej kadencji udało mu się zrobić dla 
wyborców z jego okregu, odpowia-
da, że nie będzie przypisywał sobie 
cudzych zasług, bo praca w samo-
rządzie to działanie grupowe i jed-
na osoba samodzielnie niczego 
nie zrobi. Przyciskany wymienia 
inwestycje jakie zostały wykonane 
w ostatnich czterech latach: re-
mont i modernizacja ulic: Hołowie-
ska, Lipowa, Maszynowa,  budowa 
chodnika przy ul. Chmielnej,budowa 
kanałów sanitarnych i wodnych na 
ul.Pogodnej, Owsianej i Warzywnej. 
Ale od razu z naciskiem podkresla, 
że on tylko poparł te inwestycje, 
które inicjowała Rada.

Za swój osobisty sukces uwa-
ża dobrą współpracę samorządów; 
gminnego, miejskiego i powiato-
wego. Jej efektem jest m.in. dofi-
nansowanie przez powiat i gminę 
budowy Bielskiego domu Kultury 
a przez miasto budowy hali spor-
towej przy I Liceum Ogólnokształ-
cącym.

Jakie widzi pilne potrzeby 
do zrealizowania  w nowej ka-
dencji? Wsród pierwszoplanowych 
potrzeb wymienia remont jednej 
z najstarszych ulic w mieście, uli-
cy Cgielnianej, która jako jedyna 
posiada  nawierzchnię z tzw. plyt 
„joba”, poruszanie po których gro-
zi uszkodzeniem podwozia sa-
mochodu. Inną pilną  inwestycją 
w  ocenie kol. Bożko jest remont 
basenu miejskiego. W sytuacji gdy 
w mieście nie ma zalewu - i szanse 
na jego powstanie są niewielkie - 
czynny basen w okresie letnim jest 
niezbędny. 

O pasjach „Alika” można by 
jeszcze wiele napisać. Ale jedno 
jest pewne - jak mało kto zasłu-
guje na poparcie jego kandydatury 
w najbliższych wyborach samorzą-
dowych. 

Znajdziecie go na Li-
stach KWW „Koalicja Bielska” 
w okregu nr 3.

Naszym zdaniem zasługuje 
na poparcie. Na pewno Państwa 
nie zawiedzie.

Koleżanki i koledzy  
ze Stowarzyszenia „Pokolenia”

Aleksander Bożko - człowiek z pasją

18 września rząd zaakcep-
tował projekt nowelizacji ustawy 
„Prawo o ruchu drogowym” i usta-
wy „Kodeks karny”. Proponowane 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
zmiany dotyczą wprowadzenia kar 
za cofanie licznika. Będzie za to 
groziła kara więzienia od 3 miesię-
cy do 5 lat. Odpowiedzialność po-
niesie zarówno zlecający oszustwo 
jak i jego wykonawca. 

Kontrola zajmą się stacje 
kontroli pojazdów, które już teraz 
muszą przekazywać do Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców 
stan licznika odczytany podczas 
przeglądów technicznych. 

Także policja, Straż Graniczna, 
Inspekcja Transportu Drogowego, 
Żandarmeria Wojskowa i służby 

Będą kary za cofanie licznika
celne będą miały obowiązek spi-
sywania aktualnego stanu licznika 
kontrolowanego pojazdu i podawa-
nia go do CEPiK.

Czy te zmiany, ukrócą proce-
der przekręcania liczników stoso-
wany często w przypadku pojazdów 
sprowadzanych z zagranic, czy tez 
w myśl zasady „Polak potrafi” znaj-
dzie się sposób na jego obejście po-
każe życie. 

A już 1 października wchodzi 
w życie nowelizacja, zgodnie z któ-
rą kierowcy nie muszą okazywać 
przy kontroli drogowej dowodu re-
jestracyjnego pojazdu i potwierdze-
nia ubezpieczenia. Kontrolujący nie 
maja prawa żądać od nas okazania 
tych dokumentów.

(wss)

Jeszcze w tym roku rozpocz-
ną się prace związane z rozbudo-
wą siemiatyckiego szpitala o nowe 
skrzydło. SP ZOZ Siemiatycze wła-
śnie ogłosił przetarg. Będzie to bu-
dynek 4-kondygnacyjny połączony 
z istniejącą bryłą. Na ten cel Powiat 
Siemiatycki przeznacza 9 milionów 
złotych. Nowe skrzydło szpitala 
pomieści: nowoczesny blok ope-
racyjny: składający się z kilku sal 
operacyjnych, sali wybudzeń oraz 
zaplecza; oddzielną salę operacyj-
ną do wykonywania między innymi 
cięć cesarskich oraz sale zabiegowe 
na potrzeby oddziału położnictwa 
i ginekologii; pomieszczenia pod 

pracownię: mammografii, rezonan-
su magnetycznego, pomieszczenia 
centralnej sterylizacji, pomieszcze-
nia na potrzeby laboratorium oraz 
nowe poradnie specjalistyczne. 
Pomieszczenia będą wyposażone 
w nowoczesny sprzęt medyczny, na 
który szpital pozyskał kilkumiliono-
wą unijną dotację.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z harmonogramem to w paździer-
niku zostanie podpisana umowa 
z wykonawcą prac budowlanych. 
Firma budowlana będzie miała 1,5 
roku na wybudowanie i oddanie do 
użytku nowego szpitalnego skrzy-
dła.

Siemiatycze
Szpitalne inwestycje

Rozbudowa jednostki jest nie-
zbędna, by szpital spełniał wszyst-
kie wymagania, określone w przepi-
sach, bo wciąż, mimo wielu remon-
tów, przebudów, działań inwestycyj-
nych – nie jest w pełni normatywny. 
Inwestycja jest konieczna, żeby 
zapewnić placówce dalszy rozwój 
oraz odpowiednio przygotować ją 
do wymagań zawartych w Rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
26 czerwca 2012 roku „w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim po-
winny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonują-
cego działalność leczniczą”.

(sp siemiatycze)

Już po raz drugi Polska Fun-
dacja Dzieci i Młodzieży zaprasza 
młodzież ze szkół ponadpodstawo-
wych do ogólnopolskiego konkursu 
„Europa z naszej ulicy”. Chce za-
chęcić młodych ludzi do odkrywa-
nia związków lokalnej społeczności 
z Europą. Zwycięzcy wyjadą do 
Brukseli. Zgłoszenia można nadsy-
łać do 31 października 2018 r.

Jesteśmy pewni, że z Europą 
zdecydowanie więcej nas łączy niż 
dzieli, dlatego zachęcamy do odna-
lezienia tych połączeń i spojrzenia 
na nie w kreatywny sposób. Lau-

Czy wiesz w jaki sposób losy Twojej okolicy łączą się z europejską tradycją i wartościami?

Europa z naszej ulicy
reatami pierwszej edycji konkursu 
było 22 uczniów z Sosnowca, Mało-
goszczy, Rybnika i Jarocina.

Co trzeba zrobić, aby stać się 
szczęśliwcem, który wyjedzie do 
Brukseli? Przede wszystkim prze-
słać do 31 października 2018 r. do 
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 
opis pomysłu, w którym zawarta 
zostanie opowieść o związkach 
lokalnej wspólnoty z Europą. Może 
to być projekt edukacyjny lub spo-
łeczny, film, makieta, słuchowisko 
radiowe, cykl artykułów prasowych. 
Uczestnicy mogą też przeprowa-

dzić badania, wywiady dotyczące 
np. wpływu europejskich tradycji 
na lokalną społeczność lub postaci 
historycznych, związanych z lokal-
ną społecznością, a ważnych dla 
Europy. Każdy pomysł i forma są 
w cenie.

Zgłoszenia oraz więcej infor-
macji o konkursie można znaleźć 
na stronie Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży pod tym linkiem: http://
bit.ly/Europa_z_naszej_ulicy_Dru-
ga_edycja

lub na naszej stronie www.
wiescipodlaskie.eu                    (wss)
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GMINA WYSZKI

26 września 2018 r. w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Wyszki odbyła się uroczy-
sta Gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy 
Wyszki za wybitne osiągnięcia uczniów szkół 
z terenu gminy  w roku szkolnym 2017/2018 
w ramach Gminnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 
Program skierowany jest do uczniów osią-
gających indywidualne i drużynowe sukcesy 
sportowe oraz indywidualne osiągnięcia na-
ukowe i artystyczne. Jego celem jest promo-
wanie uzdolnionych uczniów wśród społecz-
ności szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich do 
reprezentowania Gminy Wyszki na różnych 
szczeblach rywalizacji oraz doprowadzanie do 
wzrostu aspiracji edukacyjnych, sportowych 
lub artystycznych. 

Stypendia wręczał Wójt Gminy Wyszki 
Mariusz Korzeniewski a prezentacji uczniów-
-stypendystów dokonywali dyrektorzy szkół 
i nauczyciele wychowania fizycznego. Stypen-
dystom towarzyszyli dumni rodzice.

W roku szkolnym 2017/2018 nagro-
dzonych zostało 25 uczniów za osiągnięcia 
w dziedzinie sportu. Wśród wyróżnionych 
znaleźli się:

 Szkoła Podstawowa im. ks. F.J. Falkow-
skiego w Topczewie,
• Klaudia Boguszewska
• Wojciech Łuczaj 

• Natalia Poniatowska 
• Zuzanna Olejnik 
• Jakub Wyszkowski 
• Kacper Pruszyński 
• Kacper Moczydłowski
• Przemysław Falkowski 
• Kacper Odachowski 
• Michał Krysiuk 
• Karolina Trzeszczkowska 
• Aleksandra Wyszkowska 
• Ines Matczenia
• Daria Olejnik
• Aleksandra Łuczaj 
• Karolina Dziemian
• Natalia Karpiesiuk 
• Małgorzata Kardaszewicz  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Wyszkach
• Natalia Trzeszczkowska
• Adam Wyszkowski 
• Marcin Nazarko
• Bartłomiej Niewiński 
• Paulina Baranowska 
• Sebastian Falkowski
• Łukasz Łuczaj

Wszystkim uczniom jak i ich rodzicom 
wręczono dyplomy, listy gratulacyjne oraz 
drobne upominki. Serdecznie gratulujemy na-
szym uczniom i życzymy dalszych sukcesów. 

 Tadeusz Wielanowski

GALA WRĘCZENIA STYPENDIÓW 
WÓJTA GMINY WYSZKI  

DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Znani z dużej aktywności mieszkańcy 
Romanówki w gminie Siemiatycze zorgani-
zowali święto swojej wsi. Rozpoczęto tra-
dycyjnie. Przy przydrożnej kapliczce razem 
z mieszkańcami modlił się biskup siemiatycki 
Warsonofiusz. Po modlitwie zebrani przeszli 
na plac przy świetlicy, gdzie odbyła się dal-
sza część uroczystości.  Swoje umiejętności 
taneczne i wokalne prezentowały zespoły: 
Żemerwa i Małanka z Bielska Podlaskiego, 
Omorfos,z Siemiatycz,  Terebianoczki  z Te-
rebnia. Zebranych do tańca porwał występ 

Romanówka
Święto wsi

Witolda Zalewskiego a  część artystyczna za-
kończył występ zespołu Hamanina z Mińska 
na Białorusi. W trakcie imprezy  uczestnicy 
pleneru malarskiego, który odbył się we wsi 
- malarze z Białorusi -  przekazali obrazy po-
wstałe w trakcie pleneru.

Współorganizatorami imprezy byli: Rada 
Sołecka wsi Romanówka, Parafia Prawosław-
na św. ap. .Piotra i Pawła w Siemiatyczach, 
Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny 
w Studziwodach.                                            (cec) 

foto: Nika Pawluczuk

Wystawa prezentuje przekrojowo hi-
storię zesłań na Sybir w czasach sowiec-
kich. Materiały wykorzystane na wysta-
wie pochodzą z kolekcji Muzeum Pamięci 
Sybiru w Białymstoku oraz Koła Związku 
Sybiraków w Hajnówce. Są to zdjęcia archi-
walne oraz wspomnienia deportowanych, 

opatrzone krótkim komentarzem. 
Autorami wystawy są Irena Kostera 

i Bogusław Kosel.
Wystawę można oglądać do 

13.10.2018 r. w Galerii na Piętrze Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim. 

Iwona Bielecka-Włodzimirow

Wystawa „Sybir ich połączył - polscy zesłańcy  
w ZSRR w latach 1939-1956”

Gminne Centrum Kultury w Gródku 
zaprasza 6 października br. o godz.19,00 
na pokaz dokumentalnego filmu, w re-
żyserii Katarzyny Trzaski pt. Wieś pły-
wających krów.

Film miał premierę w sierpniu br. na 
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym 
Nowe Horyzonty w sekcji „Odkrycia”.Film jest 
tematycznie związany z naszym regionem. 
Trójka młodych berlińczyków – Elle, Mario 
i Jon – poszukując miejsc, gdzie ludzie żyją 
w zgodzie z naturą, zwiedza wschodnie te-
reny Polski, trafiając do Podozieran, gdzie 
wynajmują stary drewniany dom od miej-
scowego gospodarza, hodowcy krów, pana 
Stanisława.

Przybysze z Berlina, medytują, kąpią 
się nago przy studni, współczują zwierzę-
tom hodowlanym, w ramach oszczędzania 
pożywienia na Ziemi, jedzą warzywa nawet 
wygrzebane ze śmietnika.

Czy tak bardzo egzotyczni dla miejsco-
wych, pomimo bariery komunikacyjnej i kul-
turowej stwarzają płaszczyznę porozumienia 
pomiędzy hipisami i podlaskimi rolnikami ?

Ekologiczna przyszłość wobec starej, 
podlaskiej tradycji, ludzkie radości  i drama-
ty,dużo humoru i piękna strona wizualna. 
Polecamy i zapraszamy.

P.S. Zdjęcia do filmu były realizowane 
we wsiach Podozierany, Jałówka, Brzostowo 
oraz  na terenie Brandenburgii i w Berlinie. 
Katarzyna Trzaska, autorka scenariusza i re-
żyserka filmu ukończyła reżyserię filmową 
na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Laureatka nagra-
dzanych na całym świecie filmów dokumen-
talnych „10 lat do Nashville” i „Maksimum 
przyjemności”. Mieszka w Warszawie – jej 
ojciec, to nasz krajan z nadbiebrzańskiej wsi 
Brzostowo. Będzie na projekcji filmu w Gród-
ku.                                                       (wip)

Pokaz ciekawego filmu

„Wieś pływających krów”
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Kandydatem SLD w nadcho-
dzących wyborach na burmistrza 
będzie Arkadiusz Waszkiewicz. Jest 
bielszczaninem od pokoleń. Dziadek 
Bazyli przed laty zakładał w Bielsku 
Podlaskim ruch spółdzielczy i kie-
rował PSS „Społem”. Ojciec Andrzej 
był zastępcą komendanta policji, 
dzisiaj jest dobrze ocenianym rad-
nym. Sam, mimo młodego wieku, 
od wielu lat aktywnie działa w wie-
lu stowarzyszeniach, organizacjach 
studenckich i politycznych.

Z wykształcenia jest praw-
nikiem. Obecnie odbywa aplikację 
radcowską  oraz jest doktorantem 
na białostockim Wydziale Prawa. 
Swoją pracę naukową realizuje 
w zakresie międzynarodowej ak-
tywności samorządu terytorialnego. 

W ostatnich latach współpra-
cował z posłem na Sejm RP Euge-
niuszem Czykwinem będąc jego 
asystentem. Ta praca pozwoliła 
mu na bezpośrednie zapoznanie się 
z funkcjonowaniem organów wła-
dzy państwowej i samorządowej. 
Ponadto, miał epizod pracy w Parla-
mencie Europejskim, co w połącze-
niu ze znajomościami nawiązanymi 
w ramach europejskiej socjaldemo-
kracji dało możliwość zdobycia wie-

lu dobrych doświadczeń. Jednoczą-
ca się Europa to miejsce dla ludzi, 
którzy są aktywni w środowisku 
międzynarodowym. 

Tak się składa, że znam Ar-
kadiusz Waszkiewicza już od kil-
kunastu lat. Mieliśmy wiele razy 
okazję współpracować w ramach 
Stowarzyszenia Współpracy Polska-
-Wschód oraz przy organizacji róż-
nych wydarzeń. Jest zawsze pełen 
energii i optymizmu. Dał się poznać 
jako sprawny społecznik, życzliwy 
kolega i niezwykle otwarty człowiek 
o olbrzymiej skłonności do poszuki-
wania zgody i porozumienia. 

Swój program wyborczy 
opiera o cztery fundamenty, a są 
to: Odpowiedzialne Miasto, Bez-
pieczne Życie, Stabilny Rozwój 
oraz Dobra Przyszłość. Każde za-
gadnienie będzie przez niego roz-
wijane w toku kampanii wyborczej.

Arkadiusz deklaruję, że chce 
zostać burmistrzem bo wierzy 
w ludzi i ich energię. Startuje pod 
hasłem „Łączy Nas Bielsk!” Jest 
to najmłodszy kandydat w tych 
wyborach. Jak znam Arkadiusza 
Waszkiewicza, to może być bardzo 
ciekawa kampania.

Jerzy Iwańczuk 

Czas na młodych

W XX wieku w zarządzaniu 
państwem i w podziale zadań po-
między władzą centralną a lokalną, 
pojawia się pojęcie pomocniczości 
(zwane z łacińska subsydiarnością). 
Zakłada ono, że ludzkie potrzeby 
i interesy powinny być realizowane 
przez jego najbliższe otoczenie. To, 
czego człowiek nie jest w stanie 
sam zaspokoić, ani przy pomocy 
rodziny, to bierze na siebie władza 
państwowa, przy czym w pierwszej 
kolejności instytucje najbliższe czło-
wiekowi. Mówiąc inaczej, to czego 
nie załatwi gmina (bo nie ma kadr, 
pieniędzy i sprzętu), powinien zała-
twić powiat, a jeśli nie on – to wo-
jewództwo. Władza centralna ma 

obowiązek tak podzielić dochody 
budżetowe, aby każdy z tych pod-
miotów miał środki na realizację 
tych zadań. Zasada pomocniczości 
jest wprost zapisana w preambule 
do Konstytucji RP.

Aby zrealizować taki model 
organizacji państwa w Polsce po-
wołano trzy podmioty samorządo-
we: gminy, powiaty i województwa, 
każdemu przypisując określone te-
rytorium i mieszkańców. Ci ostatni, 
z mocy prawa, stanowią wspólnotę 
samorządową (lokalną w odniesie-
niu do gminy i powiatu, regionalną 
w odniesieniu do województwa). 
Filozofia podziału zadań, w uprosz-
czeniu, wygląda następująco:

Nie dajmy się oszukiwać
Kampania wyborcza to festiwal obietnic, najczęściej branych z sufitu, w myśl 

powiedzenia byłego już posła, z litości przemilczę  jego nazwisko, że „głupi wy-

– gmina – odpowiada za za-
spokojenie codziennych i powszech-
nych potrzeb człowieka: edukacja, 
kultura, bezpieczeństwo, zdrowie, 
pomoc socjalna, gospodarka komu-
nalna, komunikacja lokalna itd.;

– powiat – odpowiada za te 
same dziedziny życia publicznego 
co gmina, ale realizuje te spośród 
nich, których ze względu na brak 
znamion powszechności lub ze 
względu na koszty staja się nie-
opłacane dla gminy: np. szkolnictwo 
na poziomie ponadpodstawowym, 
szpitale, domy starości, polityka 
zatrudnienia, itd.;

– województwo – podob-
nie jak powiat realizuje rzadsze 

Po raz 25 rozstrzygnięto kon-
kurs organizowany przez Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie. Mistrzem Podlaskiej 
Agroligi 2018 zostali Milena i Kamil 
Chodniccy z Kumelska w powiecie 
kolneńskim i frma Roltoma Tomasz 
Stypułkowski z Sokół w powiecie 
wysokomazowieckim. Będą oni 
reprezentować województwo na 
szczeblu krajowym.

Wicemistrzami tegorocznej 
edycji zostali: Monika i Daniel Ka-
mińscy z Siekeirek w gminie Drohi-
czyn oraz Dwór Bartnika z Narewki.

W gronie laureatów znaleźli 
się:

- w kategorii rolnicy:
Wiolleta i Kazimierz Szkiłądź z po-
wiatu Augustowskiego,
Aneta i Adam Gąsowcy z m.Łapy 
Korczaki w pow. białostockim,
Krzysztof Zembrowski z Bodaczek 
w gminie Boćki,
Marzena i Krzysztof Szaciło z Kali-
nówki Kościelnej w gm.Knyszyn
Ewa i Łukasz Deputat z powiatu 
sokólskiego.                           (wss)

9 września 2018 odbyło się 
spotkanie integracyjne seniorów  
na terenie  Rodzinnych Ogródków 
Działkowych „Ziemia Bielska” przy 
ul. Wojska Polskiego, pod hasłem 
„Spotykajmy się i poznajmy się”.  
Spotkanie swoją obecnością za-
szczycili m. in. burmistrz Jarosław 
Borowski, wiceburmistrz Bożena 
Zwolińska, przewodniczący Rady 
Miasta Igor Łukaszuk. Spotkanie 
było okazją zapoznania się z waż-
nymi gospodarczymi przedsięwzię-
ciami miasta, które będą realizo-
wane. Przedstawiono też „Programu 
szczepień profilaktycznych przeciw-
ko grypie dla mieszkańców miasta 
Bielska  po 60 roku życia”  na  lata 
2018 – 2020, a  w  ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 rok projekt 
„Koperta życia dla seniorów”.

Przypomnijmy, 25 czerwca 

2018 r.  odbyło się pierwsze posie-
dzenie I kadencji Miejskiej Rady Se-
niorów w Bielsku Podlaskim. Status 
członka MRS otrzymali przedsta-
wiciele organizacji pozarządo-
wych działających na rzecz osób 
starszych w  mieście oraz przed-
stawiciele mieszkańców miasta. 
Podczas posiedzenia odbyły się 
też wybory. Przewodniczącą MRS 
została Danuta Karniewicz, rad-
na w Radzie Miasta,  jej zastępcą 
Elżbieta Anna Trzeciak, a sekreta-
rzem Antonina Karpiuk.  Należy do-
dać,  że w skład Rady wchodzi 11 
członków: w tym Nadzieja Fiedo-
rowiec, Luba Filipczuk, Eugeniusz 
Gołaszewski, Włodzimierz Hackie-
wicz, Witaliusz Lewczuk, Tamara 
Rusaczyk i  Józef Jerzy Gass. Ci 
ostatni to prezesi: „Uniwersytetu 
III Wieku” i  Stowarzyszenia Osób 

Niepełnosprawnych „Szansa”.
- Głównym celem MRS jest in-

tegracja i wspieranie seniorów na-
szego miasta oraz reprezentowanie 
ich  interesów i potrzeb wobec or-
ganów miasta w różnych obszarach 
– wyjaśnia sekretarz MRS Antoni-
na Karpiuk. – W naszej Radzie jest 
wielu doświadczonych pracowników, 
którzy poza różnymi kompetencja-
mi, są aktywni społecznie.

I tak w ramach Budżetu Oby-
watelskiego na 2019 rok został 
złożony projekt „Koperta życia dla 
seniorów”. W „Kopercie życia” znaj-
dować się będą informacje dot. 
historii choroby, lista używanych 
leków, kontakt do lekarza rodzinne-
go i najbliższych członków rodziny, 
koperta adresowana do lekarza 
i ratowników medycznych pomocna 
przy udzielaniu  pomocy medycznej. 

Na miejsce przechowywania leku 
wybrano lodówkę.

Podczas spotkania głos zabrali 
burmistrz Jarosław Borowski, wice-
burmistrz Bożena Zwolińska, Prze-
wodniczący Rady Miasta Igor Łu-
kaszuk, prezes „Stowarzyszenia III 
Wieku” Tamara Rusaczyk. Wszyscy  
mówcy podkreślili potrzebę funkcjo-
nowania Rady oraz dobrą współpra-
cę. Dzisiejsze spotkanie jest dosko-
nałym dowodem, że „Bielsk łączy 
ludzi” – mówił burmistrz Borowski.

 Spotkanie było nie tylko oka-
zją do wymiany doświadczeń, która 
w organizacjach pozarządowych ma 
już swoją bogata historię, ale  także 
okazją do wspólnych śpiewów, tań-
ców. Spotkaniu dopisała nie tylko 
dobra frekwencja, ale i pogoda.

Foto, tekst  Szet

Spotkanie integracyjne seniorów  na terenie  Rodzinnych Ogródków Działkowych „Ziemia Bielska”

Wspólnie dla miasta

Podlaska Agroliga

i kosztowniejsze potrzeby ludzi 
jak np. szpitale kliniczne, komuni-
kacja regionalna, ale też politykę 
zrównoważonego rozwoju, ochrony 
środowiska, politykę gospodarczą 
itd. Bardziej gospodaruje zasoba-
mi przestrzennymi, dużymi inwe-
stycjami infrastrukturalnymi, niż 
ludzkimi potrzebami. W warunkach 
Unii Europejskiej województwo 
jest podmiotem realizacji polityki 
regionalnej i gospodarzem środków 
europejskich przeznaczonych na 
wyrównywaniem poziomu i jakości 
życia w Europie.

Krzysztof Janik - Dziennik 
Trybuna „Co o samorządzie kan-
dydat wiedzieć powinien”

borca każdą bzdurę kupi”. Abyśmy nie dali się oszukiwać w trwającej kampanii do 
samorządów, poznajmy rolę i zadania poszczególnych szczebli samorządowych.

Gminny Ośrodek Kultury 
w Czyżach w terminie od dnia 30. 
07.2018 r. do dnia 15.11.2018 r. 
realizuje zadanie pn. „Bliskie Spo-
tkania z Folklorem Podlasia” w ra-
mach Programu Kultura – Inter-
wencje 2018 ze środków finanso-
wych Narodowego Centrum Kultury. 

Całkowity koszt zadania to 
kwota  7 260,00 zł, w tym dofinan-
sowanie z Narodowego Centrum 
Kultury w kwocie 4 000,00 zł.

Zadanie zakłada organiza-

Czyże

Spotkania  
z folklorem

Cd. str. 7
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W Puszczy Białowieskiej rosną 
piękne wysokie dęby. Są wśród nich 
potężne wielotonowe okazy. Wiele 
z nich jest zaliczanych do pomni-
ków przyrody. Cieszą one oczy swą 
spokojną obecnością i wielkością.

Piękne dęby znajdują się m. in. 
na terenie gminy Narewka w po-
wiecie hajnowskim. Dębowe gaiki są 
przy wsi Świnoroje oraz w pobliżu 
Krynicy, Przechodów i Gnilca. Strojne 
dęby spotkamy w uroczysku Widły, 
tam gdzie Hwoźna i Braszcza wpa-
dają do rzeki Narewki. Piękne okazy 
tego szlachetnego gatunku drzew li-
ściastych są przy cerkwi w Narewce 
(to pomnik przyrody) i przy drogach 
asfaltowych w Plancie.

Piękne dęby spotkać można 
w Hajnówce przy ulicach Biało-
wieskiej, Parkowej, Armii Krajowej, 
3 Maja, Józefa Piłsudskiego i Anto-
niego Dziewiatowskiego. Jeden dąb 
m. in. przy ul. J. Piłsudskiego jest 
pomnikiem przyrody.               (JC)

Piękne dęby 
pomnikami 
przyrody

5.10 – Łubin Kościelny – obchody 100-lecia powstania szkoły
6. 10 – Puszcza Białowieska – IX Hajnowska Dwunastka poprze-

dzona biegiem „ 100 mil na   100-lecie niepodległości”
7.10. – godz. 11.00 – Złote Gody _ Urząd Gminy Bielsk Podl.
        –  godz. 17.00 – koncert Pamięci Zbigniewa Wodeckiego 

- Hajnowski Dom Kultury
13.10 – godz. 11.00  Milejczyce – Otwarcie „Samochodowo-mo-

tocyklowego Podlaskiego Szlaku Sakralnego”
          – Narewka – Jubileusz zespołu „Narewczanki”
18.10 – Kleszczele – bezpłatne badania mammograficzne
24.10 – Rudka - bezpłatne badania mammograficzne

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

Czyże

Spotkania z folklorem

cję przedsięwzięcia o charakterze 
edukacyjno-artystycznym, którego 
celem jest zwrócenie uwagi na 
różnorodność folkloru Podlasia, 
dorobek i spuściznę kulturową 
pokoleń oraz wzmocnienie tożsa-
mości i uczestnictwa w kulturze 
na poziomie lokalnym. Prezentacja 
wielokulturowości Podlasia i jego 
wkładu w kulturę ogólnonarodową 
będzie również okazją do zaakcen-
towania obchodów 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości. Działania 
edukacyjne będą polegały na or-
ganizacji 3 warsztatów muzyczno-
-folklorystycznych, których uczest-
nikami będą 3 zespoły śpiewacze 

dorosłych i warsztatów muzycz-
nych z udziałem szkolnego zespo-
łu wokalnego. Zespoły te z przy-
gotowanym w trakcie warsztatów 
programem artystycznym oraz 5 
zespołów zaproszonych gościnnie 
zaprezentują się na uroczystym 
koncercie. Podsumowaniem całego 
projektu będzie wydanie publikacji 
pt. „Kalendarz obrzędowy wsi regio-
nu Puszczy Białowieskiej”, z wyko-
rzystaniem materiałów powstałych 
w trakcie warsztatów muzyczno-
-folklorystycznych.

Patronat medialny związany 
z realizacją tego zadania objął Ty-
godnik „Wieści Podlaskie” i Polskie 
Radio Białystok S.A.                 (jak)

Cd. ze str. 6

SPORT

Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików w Lekkiej Atletyce 
województw lubelskiego i podla-
skiego odbyły się w sobotnie po-
południe, 08 września 2018 r na 
stadionie START w Lublinie. Bardzo 
dobrze na tych zawodach zaprezen-
towali się zawodnicy Klubu Sporto-

wego PARKIET HAJNÓWKA w Haj-
nówce. Jak zdążyliśmy się przyzwy-
czaić bezkonkurencyjną w biegu na 
dystansie 2000m metrów kobiet 
okazała się być Małgorzata Karpiuk, 
która linię mety minęła z przewa-
gą ok 300 m nad drugą, uzyskując 
czas 6:53,65. Bardzo dobrze za-
prezentował się drugi podopieczny 
trenera Romana Sacharczuk, Łukasz 
Klimiuk, który dzielnie walczył na 
dystansie 600 m z rywalami o dru-
gie miejsce. Dwieście metrów przed 
linią mety potknął się padając na 
bieżnie, podniósł się i linię mety 
minął na 6 pozycji z dobrym wyni-
kiem 1:36,39.  Dobrze wypadły na 
tych zawodach podopieczne trenera 
Andrzeja Grygoruka na dystansach 
sprinterskich 100 i 300 m. Na dy-

stansie 100 m miejsce dziewiąte 
wywalczyła Roksana Kozar uzysku-
jąc czas 13,90, a Weronika Nikiciuk 
zajęła jedenaste miejsce w biegu na 
dystansie 300 m z wynikiem 47,54.

Czwórka naszych reprezen-
tantów wywalczyła miejsca punkto-
wane, uzyskując łącznie 6 punktów. 
Małgorzata Karpiuk wygrywając 
bieg na dystansie 2000 m zapew-
niła sobie start na Mistrzostwach 
Polski Młodzików, które odbędą się 
w dniach 22-23 września 2018 r 
w Bełchatowie. Tydzień wcześniej 
13 września Małgosia wystartuje 
w finale Krajowym programu” Lek-
koatletyka dla Każdego”. Warun-
kiem startu w tych zawodach jest 
posiadanie wyniku wśród dziesię-
ciu najlepszych zawodniczek w po-
szczególnych konkurencjach w kra-
ju. Małgorzata Karpiuk w chwili 
obecnej znajduje się na 4 pozycji 
rankingu PZLA w biegu na 1000m.

Na dobre przygotowanie się 
do zawodów naszych zawodników 
miały wpływ Firma Parkiet Haj-
nówka, władze Podlaskiej Federacji 
Sportu i Podlaskiego Okręgowego 
Związku Lekkiej Atletyki w Białym-
stoku oraz Władze Miasta Hajnów-
ka, które zapewniły transport naszej 
ekipy na zawody. Ważne jest rów-
nież wsparcie ze strony trenerów 
i władz Klubu Sportowego PODLA-
SIE BIAŁYSTOK, którzy wspierają 
naszych zawodników i pomagają 
w pracach szkoleniowych na zgru-
powaniach sportowych.

Roman Sacharczuk

Duży sukces hajnowskich lekkoatletów

Zawody Krajowego Finału 
programu „Lekkoatletyka dla Każ-
dego Nestle Cup” na stadionie AWF 
w Warszawie przeszły do historii. 
Prawo startu w tych zawodach, 
miało jedynie pierwszych ośmioro 
zawodników z listy krajowej wyni-
ków, uzyskanych w pierwszej czę-
ści sezonu. Do rywalizacji w biegu 
na dystansie 1000 m, w czwartek 
13 września 2018 r. wystartowa-
ła zawodniczka Klubu Sportowego 
PARKIET HAJNÓWKA - Małgorzata 

Zawodniczka KS Parkiet Hajnówka zwycięża w zawodach 
Krajowego Finału LDK Nestle Cup PZLA

Karpiuk.  Jej dotychczasowy wynik 
3: 04,33 plasował ją na 6 pozycji 
listy krajowej. Piękna pogoda, która 
towarzyszyła młodym zawodnikom 
w rywalizacji, z pewnością pomogła 
również naszej zawodniczce. Małgo-
rzata tuż po starcie ustawiła się, jako 
4 - 5 zawodniczka kontrolując bieg, 
i po pierwszych dwustu metrach już 
była na 3 pozycji. Ostatnie okrążenie 
rozpoczęła, jako druga, tuz za lide-
rem listy krajowej Alicją Wójcik i na 
ostatnich stu metra rozpoczęła finisz, 

który rozegrała według planu ustalo-
nego z trenerem i zakończyła bieg na 
pierwszej pozycji. Uzyskany czas jest 
nowym rekordem życiowym i wynosi 
obecnie 2:59,46. Jest drugim wyni-
kiem w tym sezonie lekkoatletycz-
nym w kraju. Medal Małgorzaty Kar-
piuk to drugi złoty medal w historii 
miasta Hajnówka zdobytym przez 
hajnowskich lekkoatletów na szcze-
blu Krajowym. Małgorzata Karpiuk 
jest uczennicą Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Hajnówce, i zawodniczką 
KS Parkiet Hajnówka a trenuje na 
obiektach Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Hajnówce oraz Zespołu Szkól 
z DNJB, SP 4 i ORLIKA imieniem Ja-
rosława Leszczyńskiego w Hajnówce.                
                           Roman Sacharczuk 

Na stadionie Powiatowego 
Centrum Sportowego w Bełcha-
towie w sobotnie popołudnie 22 
września 2018 zawodniczka Klubu 
Sportowego PARKIET HAJNÓWKA, 
Małgorzata Karpiuk wystartowa-
ła w biegu na dystansie 2000 m 
w Mistrzostwach Polski Młodzików 
PZLA U16. Rywalizację w tej kon-
kurencji odbyła się w seriach na 
czas. Małgorzata biegła w biegu 
o najsilniejszej obsadzie. Pierwsze 
trzy okrążenia Małgorzata biegła 
w całej grupie. Sześćset metrów do 
mety przyspieszyła główna rywal-
ka naszej zawodniczki Anna Hry-
cyk, za która podążyła nasza za-
wodniczka. Dwieście metrów przed 
metą rywalizowały ze sobą tylko 
Anna Hrycyk i Małgorzata Karpiuk. 

Na linie mety Małgorzata Karpiuk 
przybiegła na drugiej pozycji z wy-
nikiem 6:41,97, który jest jej no-
wym rekordem życiowym i zapew-
niła sobie tytuł Wicemistrzyni Polski 
Młodziczek . Je rywalka linię mety 
minęła z przewaga 0,42 sekundy 
z wynikiem 6:41,55. Komunikat 
zawodów z tego biegu znajduje 
się pod adresem internetowym: 
http://mpu16.domtel-sport.pl/pdf/
K2000m_1_r.pdf

Pod adresem: http://www.
pzla.pl/imprezy/3879-pzla-mi-
strzostwa-polski-u16-maly-me-
morial-j-kusocinskiegomożna zna-
leźć retransmisje z biegu naszej 
zawodniczki od czasu odtwarzania  
3:34,16, zapraszamy do obejrzenia. 

Roman Sacharczuk

Małgorzata Karpiuk Wicemistrzynią 
Polski Młodzików U16
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