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Pasynki to dawna wieś królewska obec-
nie położona w gminie Bielsk Podlaski. Pierw-
sze wzmianki o wsi pochodzą z XVI wieku. 
W 1848 r.  otworzono tutaj jedną z pierw-
szych szkól rządowych w powiecie bielskim. 
W 1861 r Pasynki zostały siedzibą gminy. 
W 1900 r. obejmowała ona 34 wsie zamiesz-
kałe przez 5 130 mieszkańców. Gminnym 
centrum administracyjnym były Pasynki do 
1934 r. i w latach 1952 – 54, a następnie 
do końca 1972 r. siedzibą Gromadzkiej Rady 
Narodowej.

Zapewne już na przełomie XV i XVI w. 
powstała tu prawosławna parafia, a następ-
nie parafia unicka. W 1827 r. w jej skład 
wchodziło 9 wsi: Knorozy, Łoknica, Miękisze, 

Ogrodnik, Pasynki, Pilipki, Saki, Szewele i Zu-
bowo. Obecnie we wsi istnieje zbudowana 
w 1895 r. (wg. innych źródeł w 1891 r)  pra-
wosławna cerkiew parafialna pw. Narodze-
nia św. Jana Chrzciciela oraz pochodząca 
z 1845 r. kaplica cmentarna pw. św. Anny.

W 2019 r. proboszczem parafii został 
ks. Jarosław Łojko, który postanowił przy-
wróci dawny blask świątyni.  Przygotował 
projekt inwestycji i zaczął zabiegać o jej sfi-
nansowanie. Pomógł zarząd województwa 
przeznaczając w 2019 r. 20 tys. zł, a w na-
stępnym 86 tys.  Pieniądze przeznaczono na 
prace konserwatorskie i remontowe budynku. 
Oczyszczono i wymieniono część szalówki, 
zaimpregnowano poddaną renowacji stolarkę 

Pasynki
Cerkiew przyciąga turystów

okienną i drzwiową. Dokonano też konser-
wacji i oczyszczania fundamentu świątyni. 
Cerkiew została pomalowana na niebieski 
kolor - uzgodniony z konserwatorem zabyt-
ków, a ornamenty na biało. Swoją cegiełkę do 
kosztów remontu dołożyli parafianie.

- Trzeba podziękować również wiernym. 
Nie było osoby w parafii, która nie wpłaciłaby 
jakiegoś datku. Każdy miał swoją cegiełkę. 
Dokładały się również osoby, które już stąd 
wyjechały - z Kanady, USA. Wyjechały, ale 
nadal pamiętają o swojej parafii - mówi ks. 
proboszcz.

Tegoroczną dotację z budżetu woje-
wództwa w wysokości 26 tys. zł. proboszcz 

przeznacza na wykonanie kamiennych okła-
dzin na schodach o powierzchni 70mkw. 
A w przyszłym roku zapowiada kolejne dzia-
łania remontowo-konserwatorskie na ze-
wnątrz i wewnątrz świątyni. Może to więc 
być w przyszłości jedna z większych atrakcji 
turystycznych na szlaku do Białowieży. Już 
dziś na parkingu przy cerkwi można spotkać, 
czego niejednokrotnie byliśmy świadkami, 
pojazdy z rejestracjami nie tylko krajowymi.

Niebieska świątynia w Pasynkach przy-
ciąga ich swoim blaskiem.

Wiesław S. Sokołowski
foto: Kamil Timoszuk UMWP

Warto przeczytać

Laurę Cunningham dręczą wspomnie-
nia z przeszłości, od których nie potrafi uciec. 
Dziewczyna pragnie tylko spokojnego, uło-
żonego życia – wystarcza jej to, co ma, czy-
li stabilny związek i mała firma jubilerska. 
Wszystko zmienia się w dniu, w którym w jej 
pracowni pojawia się Rob Blake, by zlecić wy-
konanie naszyjnika z zawieszkami mające-
go opowiedzieć historię życia jego żony Cat. 
Prowadząc rozmowy z członkami jej rodziny 
i przyjaciółmi Laura wkracza do ich świata – za-
czarowanej krainy, w której weekendy spędza się 
w Verbier, powietrze pachnie lawendą, ludzie są 

ekstrawaganccy, pełni pasji i zazdrości, a wielka 
miłość rywalizuje z równie wielką namiętnością. 
Laura odkrywa kolejne sekrety i w miarę 
tworzenia zawieszek coraz bardziej wsiąka 
w oszałamiające życie Cat. Pod koniec pracy 
nad naszyjnikiem jej przemiana jest już niemal 
całkowita. Jednak ostatnia historia, którą należy 
opowiedzieć, odmieni życie wszystkich, a Laura 
będzie musiała dokonać wyboru między tym, 
kim naprawdę jest, a tym, kim chciałaby być. 
Najlepszy prezent to znakomita świąteczna po-
wieść pióra Karen Swan, autorki popularnych 
tytułów: Lato u Tiffany’ego i Miłość u Tiffany’ego.

Docenieni zostali pracownicy Wojewódz-
kiego Biura Geodezji (WBG) za wykonanie projek-
tu scalenia gruntów w Eliaszukach i okolicznych 
miejscowościach w gminie Narewka. Ich projekt 
zwyciężył w XLV Ogólnopolskim Konkursie Jako-
ści Prac Scaleniowych. Konkurs podsumowano 
w trakcie dwudniowego seminarium (25 – 26 li-
stopada) w Wieliczce. Pracownicy białostockiego 
WBG otrzymali także wyróżnienie za założenia 
do projektu scalenia gruntów w gminie Jaświły.

Konkurs został zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Geodetów Polskich.                (aug)

gm. Narewka

Projekt scalenia gruntów 
w Eliaszukach nagrodzony
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Zaszczepieni trzecią dawką
Wyszki - Wójt z proboszczem dają dobry przykład

COVID-19 to choroba zakaźna 
układu oddechowego wywoływa-
na przez wirus SARS-CoV-2, czyli 
patogen należący do rodziny ko-
ronawirusów. Przebieg zakażenia 
tym konkretnym patogenem może 
być bezobjawowy, łagodny, ale też 
ciężki, nawet z koniecznością ho-
spitalizacji.

Najbardziej charakterystyczne 
są trzy objawy choroby COVID-19 

– gorączka, suchy kaszel oraz dusz-
ności. Najczęściej jednak obok go-
rączki i kaszlu u pacjentów obser-
wuje się zmęczenie. Nie zawsze 
wspomniane symptomy występują, 
ponieważ choroba może 
przebiegać bezobjawo-
wo lub powodować inne 
dolegliwości. Do pozosta-
łych typowych objawów 
obserwowanych u osób 
chorych na COVID-19 na-
leżą: ból gardła, ból gło-
wy, bóle mięśniowe i bóle 
stawowe, dreszcze, mdło-
ści i wymioty, zatkany 
nos, katar, biegunka, 
krwioplucie, przekrwienie 
spojówek.

Natężenie objawów 
może zależeć od ogólne-
go zdrowia chorego, jego 
wieku i zaawansowania 
choroby. Objawy pojawia-
ją się po różnym czasie 
od zakażenia wirusem 

– ten okres nazywa się 
czasem inkubacji wirusa. 

Większość szacunków wskazuje 
na to, że dla koronawirusa trwa 
on średnio od 1 do 14 dni. Najczę-
ściej jednak symptomy COVID-19 
pojawiają się w ciągu 5 dni od za-
rażenia.

Szczepionka wyzwala w or-
ganizmie człowieka naturalną pro-
dukcję przeciwciał. Stymuluje także 
komórki odpornościowe, tak aby 
chroniły nas przed zakażeniem CO-
VID-19. 

Na dowód potrzeby szcze-
pień Wójt Mariusz Korzeniewski 
wraz z Proboszczem Parafii Top-
czewo księdzem Zbigniewem Bo-

lewskim i osobami reprezentujący-
mi poszczególne grupy zawodowe 
i społeczne w dniu 14 grudnia 2021 
r. udział wzięli we wspólnym szcze-
pieniu, trzecią dawką przeciw CO-
VID-19. Akcja ta miała na celu po-
kazanie, jak ważne są szczepienia, 
że to najskuteczniejsza broń w wal-
ce z ciężkim przebiegiem choroby 
a nawet śmiercią. Pozwala uniknąć 
zachorowania na COVID-19 lub 
łagodnie przejść przez zakażenie. 
W ramach akcji zaszczepiły się na-
stępujące osoby:
• Mariusz Korzeniewski – Wójt 

Gminy Wyszki

• Zbigniew Bolewski – Proboszcz 
Parafii pw. św. Stanisława Bisku-
pa i Męczennika w Topczewie

• Magdalena Danilczuk – nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej w Top-
czewie

• Teresa Falkowska – Skarbnik 
Gminy

• Marek Jarosz – dyrektor Gmin-
nego centrum Biblioteczno-Kul-
turalnego

• Andrzej Karpiesiuk – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Topcze-
wie

• Marcin Lasota – radny rady Gmi-
ny

• Jan Niewiński – radny Rady Po-
wiatu Bielskiego

• Zofia Oksiuta – Przewodnicząca 
Rady Gminy

• Marzanna Olszewska – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej

• Marzena Perzyna – Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Bielsku Podlaskim

• Ewa Tarasiuk – pracownik Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Bielsku Podl.

• Tadeusz Wielanowski – Zastępca 
Wójta

Szczególne podziękowania 
za włączenie się w akcję 
szczepień kierujemy do 
lekarza rodzinnego Pani 
Joanny Paszko- Wojtkow-
skiej wraz z załogą NZOZ 
w Wyszkach.

Jak informuje Pani 
doktor do końca listopa-
da wykonała 2830 szcze-
pień. Wśród pacjentów 
wyszkowskiego NZOZ-

-u w pełni zaszczepio-
nych jest 51%. Dziennie 
szczepionych jest od 6 do 
66 osób. Najwięcej szcze-
pień wykonano w czerwcu, 
kiedy to zaszczepiło się 
ponad 660 osób.

Zachęcamy do 
szczepienia się, aby chro-
nić siebie i innych.

Urząd Gminy  
w Wyszkach
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8 listopada 2021 r. odbyło się 
seminarium bibliotekarzy z powiatu 
hajnowskiego zorganizowane przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. 
Tadeusza Rakowieckiego w Haj-
nówce.

Hajnowska biblioteka pełnią-
ca obowiązki biblioteki powiatowej, 
we współpracy z hajnowskim ko-
łem Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich, przygotowała ofertę 

szkoleniową prezentującą wiedzę 
z zakresu pozyskiwania pozabu-
dżetowych funduszy na działal-
ność instytucji kultury. Temat ten 
zaprezentowała bibliotekarzom  
pani Iwona Zaborowska – prezes 
Ośrodka Wspierania Organizacji Po-
zarządowych w Białymstoku. Przed-

Seminarium bibliotekarzy  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce

stawiła szereg inspirujących inicja-
tyw podjętych przez między innymi 
biblioteki, stowarzyszenia i centra 
kultury we współpracy z OWOP, 
a także omówiła zagadnienia do-
tyczące aplikowania o dodatkowe 
formy dofinansowania. Wystąpie-
nie było doskonałym prowadzeniem 
do kolejnego punktu seminarium, 
jakim była prezentacja osiągnięć 
hajnowskiej biblioteki w trakcie re-

alizacji projektu „Hajnówka dostęp-
na - program dostępności miasta 
w sferach kultury i turystyki inspi-
rowany rozwiązaniami włoskimi 
z miasta Matera”, realizowanego 
we współpracy z Ośrodkiem Wspie-
rania Organizacji Pozarządowych 
oraz instytucjami samorządowymi 

i organizacjami pozarządowymi po-
wiatu hajnowskiego. Założenia pro-
jektu i wypracowane dzięki niemu 
efekty omówiła Alicja Karczewska 

– starszy kustosz MBP. Dzięki pro-
jektowi bibliotece udało się między 
innymi wyremontować łazienkę 
z zastosowaniem udogodnień dla 
osób z niepełnosprawnościami, za-
kupić czytaki Orion Plus dla osób 
z dysfunkcją wzroku, rozmieścić na 

terenie placówki piktogramy infor-
macyjne. Spotkanie bibliotekarzy 
było również okazją do wymiany 
doświadczeń i podjęcia dyskusji 
związanych z tematami zawodo-
wymi.

Tekst Joanna Kisielewicz
Fot. Agnieszka Kazberuk

Po pięciu latach budowy 17 
września br otwarto Muzeum Pa-
mięci Sybiru. Jest to jedyna tego 
typu placówka w kraju poświęcona 
ludziom, którzy od końca XVI wieku 
aż do połowy wieku dwudziestego 
byli zsyłanie w głąb Rosji a później 
Związku Radzieckiego. Upamiętnia 
losy tysięcy Polaków, którzy do-
świadczyli deportacji na Syberię, 
do Kazachstanu i w inne regiony 
Rosji i Związku Radzieckiego. Mu-
zeum jest ulokowane w jednym 
z przedwojennych magazynów woj-
skowych, bezpośrednio przylegają-

Białystok

Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza

cym do bocznicy dawnego Dworca 
Poleskiego. W latach 1940 – 1941 
i 1944 to właśnie stąd wywożono 
mieszkańców Białostocczyzny na 
Sybir, a w roku 1943 Niemcy wy-
wozili Żydów z białostockiego Getta 
do obozu w Treblince. Jego budowa 
kosztowała 57 mln zł, w większości 
(41 mln) pochodziły one z budżetu 
miasta. Pozostałe 16 mln  z fundu-
szy unijnych i środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W otwarciu Muzeum uczestni-
czył prezydent Andrzej Duda.

(wss)

Sejmik Województwa Podlaskiego zadecydował o utrzymaniu funk-
cjonowania 45 linii autobusowych, które zostały uruchomione w ramach 
rządowego programu i do końca roku będą finansowane z Funduszu Roz-
woju Przewozów Autobusowych (FRPA). Obok linii, które już funkcjonują 
autobusy pojawią się też nowych trasach. Koszt utrzymania połączeń 
wyniesie ok. 9 mln zł, samorząd liczy  na dofinansowanie z FRPA w kwocie 
7 mln. zł. Umowa z PKS Nova będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 r., 
a co dalej?

Decyzja radnych Sejmiku dotyczy m.in. linii:
* Bielsk Podlaski – Białystok przez Wojszki, Rzepniki, Halickie
* Bielsk Podlaski – Narew przez Klejniki
* Bielsk Podlaski – Narew przez Klejniki, Gradoczno
* Orla – Białystok przez Bielsk Podlaski, Chraboły, Zabłudów
* Czeremcha – Białystok przez Bielsk Podlaski, Zabłudów
* Hajnówka – Bielsk Podlaski  przez Czyże, Krzywą
* Bielsk Podlaski – Siemiatycze przez Boćki
* Łomża – Białowieża przez Wiznę, Tykocin, Białystok
* Siemiatycze – Białystok przez Kleszczele, Bielsk Podlaski, Zabłudów
* Ciechanowiec – Białystok przez Pobikry, Brańsk, Bielsk Podlaski, Zabłudów
* Białystok – Siemiatycze przez Zabłudów, Bielsk Podlaski, Boćki, Dziad-

kowice
* Ciechanowiec – Białystok przez Brańsk, Łapy
* Ciechanowiec – Siemiatycze przez Perlejewo
* Białystok – Hajnówka przez Michałowo, Bondary, Siemianówkę, Narewkę
* Białystok – Hajnówka przez Zabłudów, Narew, Chrobostówkę, Trywieżę, 

Dubiny
* Czyżew – Kruszyniany przez Wysokie Mazowieckie, Białystok, Gródek, 

Bobrowniki
* Bielsk Podlaski – Białystok przez Wyszki, Strablę, Doktorce, Juchnowiec 

Kościelny
* Siemiatycze – Białystok przez Drohiczyn, Grodzisk, Brańsk, Łapy.     (czar)

Samorząd województwa  
wspomaga transport publiczny

23 listopada na Wydziale Bio-
logii Uniwersytetu w Białymstoku 
odbył się finał Wojewódzkiej Olim-
piady Wiedzy o Pszczelarstwie. Jej 

organizatorem był samorząd woje-
wództwa podlaskiego. Celem olim-
piady jest upowszechnienie wśród 
młodzieży wiedzy o pszczelarstwie, 

przybliżenie życia pszczół, ich bio-
logii, zachowania oraz znaczenia 
produktów pszczelich dla zdrowia 
człowieka. W eliminacjach udział 

wzięło 23 uczniów z 12 szkół o pro-
filu rolniczym.

Najlepiej tematykę Olimpiady 
znała 16-letnia uczennica Zespołu 

Oliwia Zapisek zwyciężczynią  
Olimpiady Wiedzy o Pszczelarstwie

Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze-
go im. ks. Krzysztofa Kluka w Rudce. 
Drugie miejsce zdobył Jakub Czer-
żyński z Zespołu Szkół CKR w Suwał-
kach, a trzecie Natalia Kos również 
z Rudki.

W pszczelarstwie najważniej-
sza jest pasja – mówi Oliwia. Pszczo-
łami  zainteresowałam się mając 
czternaście lat, czyli dwa lata temu. 
Wtedy mój tata kupił pasiekę i roz-
począł swoją przygodę z pszczelar-
stwem, a ja mu w tym pomagałam. 
Nagrałam też film o ich życiu. Obser-
wowałam je. I tak zrodziła się fascy-
nacja, tymi tak wiele znaczącymi dla 
ziemi, dla człowieka stworzeniami.

Olimpiada Wiedzy o Pszczelar-
stwie jest organizowana od 2019 r. 
Tegoroczni laureaci otrzymali nagro-
dy pieniężne: za 1 miejsce 900 zł, za 
2 miejsce – 700 zł. i za 3 miejsce 
500 zł.                                    (wss)

foto: Paulina Dulewicz

Samorząd Województwa 
Podlaskiego zorganizował konkurs 

„Gospodarstwo moich rodziców jest 
Eko i dba o środowisko”. W konkur-
sie organizowanych  w dwóch kate-
goriach: szkoły podstawowe i szkoły 
średnie - rywalizowało 17 uczniów.

3 grudnia w Urzędzie Mar-
szałkowskim z laureatami konkur-
su spotkali się: Anna Krysztopik, 
dyrektor Departamentu Ochrony 
Środowiska i Krzysztof Szeweluk, 

z-ca dyrektora Gabinetu Marszałka.
W kategorii szkół podsta-

wowych zwyciężył Igor Prymaka 
z Szudziałowa. W drugiej katego-
rii laur zwycięzcy przypadł Seba-
stianowi Sobolewskiemu z ZSCKR 
w Dąbrowie Białostockiej. Miejsce 
drugie przyznano Mateuszowi Ziół-
kowskiemu uczniowi Zespołu Szkół 
CKR w Rudce, a trzecie miejsce za-
jął Adrian Sołowiej z ZSR w Sokółce.

(seb)

Eko gospodarstwo

Taką kwotą zarząd woje-
wództwa wsparł 3 grudnia projekty 
obejmujące pomoc dla osób nie-
pełnosprawnych oraz wspierające 
rodziny z problemami opiekuńczo-

-wychowawczymi.

Ponad 1,2 mln zł na lokalne inicjatywy
Dofinansowanie z funduszy 

unijnych otrzymały m.in. dwa pro-
jekty, które wpłynęły na konkurs 
ogłoszony przez Lokalną Grupę 
Działania – Puszcza Knyszyńska.

W ramach pierwszego z nich, 

Oddział Białostocki Polskiego Sto-
warzyszenia Pedagogów i Animato-
rów Klanza zrealizuje projekt skie-
rowany do rodzin z dziećmi z pię-
ciu gmin: Gródek, Knyszyn, Czarna 

Cd. str. 7
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W dniu 22 listopada 2021 
roku Pan Szymon Bazyluk ze wsi 
Haćki obchodził setną rocznicę 
urodzin. Uroczystość odbyła się 
w Domu Opieki Społecznej ARKA 
w Kożynie. Jubilatowi towarzyszy-
ła najbliższa rodzina oraz współ-
mieszkańcy domu opieki. Kierownik 
Domu Opieki - ks. prot. Jerzy Kli-
miuk w imieniu Wójta Gminy Bielsk 
Podlaski Raisy Rajeckiej, przekazał 

Stulatek z Haciek

Panu Szymonowi list gratulacyjny, 
kwiaty oraz upominek.

Listy gratulacyjne nadesłali 
również Prezes Rady Ministrów Ma-
teusz Morawiecki oraz Wojewoda 
Podlaski Bohdan Paszkowski.

Gratulujemy Panu Szymono-
wi pięknego Jubileuszu i życzymy 
dużo zdrowia  i wszelkiej pomyśl-
ności na kolejne lata.
Urząd Gminy w Bielsku Podlaskimi

Po raz trzeci 25 listopada 
w Siemiatyczach odbyła się Gala 
Wolontariatu. W trakcie  imprezy  
rozstrzygnięto „Konkurs na naj-
aktywniejszego wolontariusza im. 
Łukasza Glinko”. Konkurs jest adre-
sowany do mieszkańców powiatów: 
bielskiego, hajnowskiego i siemia-
tyckiego.

Laureatami konkursu zostali:
- Szymon Bobiński - Szkol-

ne Koło Caritas w Szkole Pod-
stawowej Nr 3 w Siemiatyczach 

- Bogumiła Jaszczołt i Katarzy-

Gala wolontariatu
na Smorczewska - Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Dołubo-
wie prowadzone przez Sto-
warzyszenie Pomocy Szansa 
Wyróżnieni w konkursie, to: Mar-
lena Niewińska - Stowarzyszenie 
Bielskie Babeczki; czworo wolon-
tariuszy ze Stowarzyszenia „Pod-
laski Raj” - Anna Bakunowicz, Bar-
tosz Górski, Jacek Szuchnik, Kinga 
Osmólska oraz grupa Pań z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Orli - Anna 
Omeljanowicz, Irena Dmitruk, Irena 
Kalska, Ludmiła Żabińska, Maria 

Bogacewicz, Maria Stelmaszuk, 
Raisa Rubaszewska, Walentyna 
Suszcz, Zenaida Jakimowicz.

Szymon Bobiński, który zajął 
również pierwsze miejsce w regio-
nalnym konkursie Korpusu Solidar-
ności na wolontariusza roku będzie 
reprezentował region w konkursie 
ogólnopolskim.

Organizatorem wydarzenia 
był Dekanalny Instytut Kultury Pra-
wosławnej w Siemiatyczach i Sto-
warzyszenie „Centrum na Wscho-
dzie” oraz Miasto Siemiatycze.

Święta Bożego Naro-
dzenia to niezwykły moment, 
przez wielu z Nas utożsamiany 
z rodzinnym ciepłem, wspólnie 
spędzonym czasem. Pamiętamy 
o tych, którzy spędzą święta na 
służbie – strzegąc Naszego bez-
pieczeństwa.

Samorządowcy z regionu 
towarzysząc Panu Senatorowi 
Jackowi Boguckiemu odwiedzili 
23.12.2021 policjantów na Komen-
dzie Powiatowej Policji w Hajnówce, 
przekazując mundurowym z Haj-
nówki oraz z województw: warmiń-
sko-mazurskiego, dolnośląskiego 
i śląskiego wraz z życzeniami drob-
ne upominki, ufundowane przez 
wszystkie samorządy zrzeszone 
w ramach Stowarzyszenia Samo-
rządów Euroregionu Puszcza Bia-
łowieska: Powiat Hajnowski, gminy 

- Narew, Czeremcha, Czyże, Klesz-
czele, Dubicze Cerkiewne,  Narewka, 
Białowieża, Hajnówka, Urząd Mia-
sta Hajnówka, gminę Orla i gminę 
wiejską Bielsk Podlaski. Spotkanie 
z przedstawicielami służb mundu-
rowych było okazją do podziękowa-
nia za ofiarną służbę oraz owocną 

współpracę na rzecz bezpieczeń-
stwa lokalnej społeczności.

Następnie delegacja odwie-
dziła żołnierzy z 14. Batalionu Lek-
kiej Piechoty - Bielsk Podlaski/Haj-
nówka Wojsk Obrony Terytorialnej 
w 2 Regionalnej Bazie Logistycz-
nej – Skład Hajnówka, przekazując 
w imieniu Członków Euroregionu 
kolejne upominki i życzenia. Tego 
dnia Starosta Hajnowski towarzy-
szył senatorowi Jackowi Boguckie-
mu również w drodze do Białowieży, 
gdzie w imieniu samorządów Euro-
regionu Puszcza Białowieska złożył 
życzenia świąteczne wraz z upo-
minkami. W spotkaniu uczestniczył 
również Wójt Gminy Białowieża 
Albert Litwinowicz oraz Dyrektor 
Białowieskiego Parku Narodowego 
Michał Krzysiak. Z kolei późnym 
popołudniem delegacja odwiedziła 
żołnierzy z 11 Mazurskiego Pułku 
Artylerii, stacjonujących w gminie 
Narewka.

Natomiast w wigilijny dzień, 
od rana Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko z pracownikiem Urzędu Sa-
muelem Szymaniukiem, w asyście 
funkcjonariuszy policji z Hajnówki, 

odwiedzili wszystkie placówki Stra-
ży Granicznej w powiecie hajnow-
skim.  Starosta spotkał się z sze-
fostwem poszczególnych strażnic 
przekazując symboliczne świątecz-

ne paczki z życzeniami ufundowane 
przez radnych powiatowych. Na-
stępnie odwiedził punkty kontrol-
ne policji w strefie nadgranicznej 
w Czeremsze, Dubiczach Cerkiew-
nych, Hajnówce, Białowieży, Narew-
ce, kończąc o godz. 17.00 w Babiej 
Górze. W imieniu radnych powiatu 
hajnowskiego Starosta przekazał 
upominki i życzenia funkcjonariu-
szom pełniącym służbę w wigilię, 
ponadto spotkał się kierownictwem 
policji z województwa śląskiego. 

Serdecznie dziękuję rad-
nym powiatu hajnowskiego, 
którzy wsparli tę wspaniałą 
inicjatywę. Funkcjonariusze 
nie kryli zadowolenia i wzru-
szenia w tym szczególnym 
czasie – mówi Starosta Haj-
nowski Andrzej Skiepko. 

Praca w służbach mun-
durowych to przede wszyst-
kim misja – przepełniona 
ofiarnością i zaangażowaniem, 
stanowiąca trzon bezpieczeń-
stwa i dobra wspólnoty lokal-
nej. Dziękujemy za codzienny 
trud i pełną wyrzeczeń służbę!

Z życzeniami dla mundurowych

Dzięki pomocy finansowej 
udzielonej Gminie Czeremcha 
przez Gminę Izabelin, w wysoko-
ści 20 000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu łóżek polo-
wych i materacy wykorzystywanych 
w celu zapobiegania i reagowania 
na sytuacje kryzysowe na terenie 
Gminy Czeremcha, zakupiono 38 
łóżek polowych.

W dniu 17.12.2021 r. Wójt 
Gminy  przekazał łóżka polowe Ko-
mendantowi Placówki SG w Cze-
remsze ppłk. SG Adamowi Jarosz. 
Trafiły one do Centrum Rejestra-

cji Cudzoziemców na Przejściu 
Granicznym w Połowcach, gdzie 
będą służyć realizacji zadań po-
legających na pomocy migrantom 
w związku z sytuacją kryzysową na 
granicy z Białorusią.

W tym miejscu chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować 
Pani Dorocie Zmarzlak – Wójt Gmi-
ny Izabelin za zainteresowanie się 
naszym wspólnym tematem, czyli 
pomocą osobom potrzebującym, 
które ubiegają się o prawo pobytu 
na terytorium RP.       Jerzy Wasiluk

Wójt Gminy Czeremcha 

Czeremcha

Gmina wspiera  
Centrum Rejestracji Cudzoziemców

Sejmik Województwa Pod-
laskiego postanowił wesprzeć sa-
morządy ze strefy nadgranicznej 
kwotą 1, 5 mln zł. Sześć nadgra-
nicznych powiatów (augustowski, 
białostocki, hajnowski,sejneński, 
siemiatycki i sokólski) otrzyma 
po 30 tys zł, a 27 gmin po 50 tys. 
zł. Dotacja – w zamierzeniu rad-
nych - ma zostać przeznaczona na 
szybsze odtwarzanie infrastruktury 
krytycznej, umożliwić monitorowa-
nie zagrożeń oraz zabezpieczyć siły 
i środki na udzielenie wsparcia oko-
licznej ludności.

Wśród beneficjentów znajdują 

się zarówno gminy przygraniczne 
jak też te, które z Białorusią nie 
graniczą ale znajdują się w szeroko 
rozumianej strefie przygranicznej. 
Z naszego terenu są to:
• powiat białostocki: gmina Gródek, 

gmina Michałowo,
• powiat bielski – gminy: Boćki, 

Orla
• powiat hajnowski – gminy: Biało-

wieża, Czeremcha, Czyże, Dubi-
cze Cerkiewne, Hajnówka Klesz-
czele, Narew, Narewka  i miasto 
Hajnówka

• powiat siemiatycki – gminy: Miel-
nik, Milejczyce, Nurzec Stacja. (z) 

1,5 mln zł  
dla nadgranicznych samorządów
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Hajnowski Dom Kultury, 
w miesiącu listopadzie , dostarczył 
mieszkańcom Hajnówki i okolic wie-
le atrakcji w postaci spektakli, wy-
staw, prezentacji i zabaw dla  dzieci.

11 listopada, na pamiątkę od-
zyskania przez Polskę niepodległo-
ści,  odbył się niezwykle wzrusza-
jący i sentymentalny spektakl mu-

zyczny pt. „Warszawo Ma”. W spek-
taklu brały udział dzieci i młodzież 
ze studia piosenki HDK. Na scenie 
towarzyszyły im również Mażoretki 
Shock Hajnówka oraz młodzież z II 
LO z DNJB w Hajnówce. Gratulacje, 

Listopad w HDK
podziękowania i owacje na stoją-
co od zebranej licznie publiczności 
mogą świadczyć o tym, że spektakl 
dostarczył widzom dużo emocji, 
wzruszeń i niezapomnianych wra-
żeń.

70 lat praw miejskich  Haj-
nówki, to z kolei okazja do przed-
stawienia przez HDK mieszkańcom 

Hajnówki bogatego zbioru zdjęć 
dokumentujących życie kulturalne 
Hajnówki w latach 60-tych, 70-tych 
i 80-tych. Ponad 50 plansz ze zdję-
ciami rozmieszczono w przestrzeni 
miejskiej Hajnówki jak również za-

prezentowano wiele zdjęć na uro-
czystym otwarciu wystawy w dniu 
19 listopada w HDK. Plansze ze 
zdjęciami rozwieszonymi w mieście 
można oglądać do 31 grudnia 2021.

Jubileusz praw miejskich był 
również kanwą do zorganizowania 
XXVIII już Przeglądu Sztuki Niepro-
fesjonalnej Ziemi Hajnowskiej i wer-

nisażu tejże wystawy, który odbył 
się 10 grudnia. Bogata tematyka 
przyrodnicza, sakralna, architek-
tura oraz portrety mieszkańców 
miasta pojawiające się na płótnie 
oraz w rzeźbie, zostały w sposób 

ciekawy i różnorodny przedstawio-
ne przez wielu artystów z powiatu 
hajnowskiego.

21 listopada zespoły z Haj-
nówki, Gródka, Orli i Białegostoku 
przypomniały nam w ciekawy spo-
sób o bogactwie tradycji i obrzędów 
białoruskich. „Białoruski obrzęd 
na scenie”, to wydarzenie przed-

stawiające bezcenne dziedzictwo 
materialne i niematerialne.  Tka-
nie płótna, swaty, kiszenie kapusty, 
przyśpiewki weselne, to nieliczne 
z obrzędów, o których mało kto już 
pamięta. Dzięki występom i pre-

zentacjom mogliśmy się przekonać, 
że wspomniane tradycje wciąż są 
obecne w naszym życiu.

Magiczne Andrzejki z Harrym 
Potterem, to impreza dla dzieci, 
z licznymi zabawami, konkursami 
i zawodami,  kończąca wydarzenia 
kulturalne Hajnowskiego Domu 
Kultury w miesiącu listopadzie, na-
tomiast Mikołajki, które odbyły się 
6 grudnia, to pierwsza impreza dla 
dzieci, rozpoczynająca cykl bogatej 
oferty wydarzeń w miesiącu grud-
niu.

Oprócz wernisażu Sztuki Nie-
profesjonalnej, o którym mowa 
wyżej, a który odbył się już w bie-
żącym miesiącu,  Hajnowski Dom 
Kultury przygotowuje się do kolej-
nego dużego spektaklu muzyczne-
go „Hej kolęda, kolęda”. Wydarzenie 
to zaplanowane jest na scenie na 
dzień 19 grudnia. Spektakl będzie 
artystycznym i uroczystym wprowa-
dzeniem w atmosferę zbliżającej się 
Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia.

Oprócz wspomnianych wyżej 
wydarzeń Hajnowski Dom Kultury 
oferuje wiele różnorodnych zajęć,  
warsztatów i stałych form pracy dla 
dorosłych, młodzieży i dzieci.

Serdecznie Państwa zapra-
szamy do uczestniczenia w wyda-
rzeniach, warsztatach i dzielenia 
się wrażeniami. Mamy nadzieję, że 
propozycje spędzania z nami czasu 
wolnego uatrakcyjnią Państwu co-
dzienność i staną się  zaczątkiem 
do rozwoju Państwa zainteresowań 
i pasji.                (Anna Charytoniuk) 

W dniu 15 listopada 2021 
roku, w siedzibie hajnowskiego koła 
niewidomych gościliśmy przedsta-
wicielki Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. dr Tadeusza Rakowieckiego 
w Hajnówce- panią Alicję Karczew-
ską i panią Joannę Kisielewicz. 
Tematem spotkania była historia 
Ireny Sendlerowej, „Matki dzieci 
Holocaustu”. Opowieść pani Joanny 
Kisielewicz, uzupełniana archiwal-
nymi zdjęciami Pani Ireny Sendle-
rowej i jej rodziny oraz anegdotami 
z jej życia z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci przybyłych.

Spotkanie rozpoczęto od 
przypomnienia, że w 2018 roku 
obchodzono w całej Polsce Rok 
Ireny Sendlerowej, a jego hasłem 
przewodnim było „Każdemu kto 
tonie, należy podać rękę”. Irena 
Sendlerowa, urodzona 15 lutego 
1910 roku w Warszawie, córka 
Stanisława i Janiny Krzyżanowskich, 
od niemalże najwcześniejszych lat 
słyszała od swojego ojca, lekarza 
specjalizującego się w chorobach 
płuc te właśnie słowa. Były mot-
tem przewodnim, które prowadziły 
ją przez życie.  Inspirowana życiem 
i działalnością ojca (którego straci-
ła mając niespełna 7 lat), wyniosła 
z domu cenne wartości. Wyznawa-
ła zasadę, że ludzi nie dzieli się ze 
względu na pochodzenie, wiek, sta-
tus materialny, lecz dzieli się ich na 
tych dobrych i złych. Była żywioło-
wym, tolerancyjnym dzieckiem. Już 
we wczesnych latach życia, bawiąc 

się z małymi żydowskimi dziećmi 
na podwórkach Otwocka poznała 
ich kulturę, zwyczaje oraz pierwsze 
słowa w języku jidysz.

 Jako społeczniczka realizo-
wała się po raz pierwszy wstępując 
w szeregi harcerstwa w Piotrkowie 
Trybunalskim. Studiowała prawo 
i polonistykę, a praktykę peda-
gogiczną odbywała w Filii Domu 
Sierot Janusza Korczaka „Różycz-
ka” w Warszawie. Bulwersowała 
ją jawna dyskryminacja na tle ra-
sowym, dlatego już jako student-
ka nieraz wdawała się w potyczki 
słowne, stając w obronie koleżanek 
i kolegów z uczelni pochodzenia ży-
dowskiego.

Życie zawodowe rozpoczęła 
podejmując pracę w Sekcji Pomocy 
Matki i Dziecka przy Obywatelskim 
Komitecie Pomocy Społecznej. Po 
wejściu Niemców do Polski, zdo-
bywając przepustki upoważniające 
do wejść do getta, rozpoczęła akcje 
pomocowe dla umieszczonych tam  
Żydów. Wkładając opaskę z Gwiazdą 
Dawida, pod pseudonimem „Jolan-
ta”, razem z koleżankami stawiała 
swoje pierwsze kroki w konspiracji. 
Nie mogła stać bezczynnie widząc, 
jak Niemcy brutalnie obchodzą się 
z mieszkańcami getta, jak umierają 
z głodu dzieci i starcy. Irena Sendle-
rowa bohatersko walczyła o życie 
tych najbardziej bezbronnych spo-
śród ofiar nazizmu, o zachowanie 
ich tożsamości. Przyjmuje się, że 
uratowała 2500 dzieci. Zabierając 

je stamtąd, dawała im drugie życie.
Włączając się w struktu-

rę polsko-żydowskiej organizacji 
konspiracyjnej - Rady Pomocy Ży-
dom „Żegota”, ratowała ludność 
żydowską, starając się zapewnić 
im bezpieczeństwo w tym trudnym 
czasie. Jej życie było burzliwe i nie 
szczędziło cierpień. Za  konspira-
cyjną działalność przeciwko Rzeszy 
aresztowało ją gestapo, skazując 
na wyrok śmierci. Równie drama-
tycznym doświadczeniem, którego 
nie był w stanie wymazać z pa-
mięci upływający czas, a którego 
była  naocznym świadkiem, stał się 
ostatni marsz  sierot żydowskich  
i Janusza Korczaka do Treblinki. To 
człowiek zawsze dla niej był naj-
ważniejszy. Podczas powstania 
warszawskiego działała jako sani-
tariuszka.  Po zakończeniu  wojny 
nie spoczęła na laurach i wciąż 
pomagała ludziom piastując różne 
stanowiska - wszystkie związane 
z tematyką pomocy społecznej. Do 
końca swoich dni angażowała się 
w działania społeczne i edukację.

Zmarła 12 maja 2008 roku.
Za ratowanie Żydów w okupa-

cji otrzymała w 1947 roku „Brązowy 
Krzyż Zasługi”. W latach 60-tych za-
częto doceniać ją na świecie, otrzy-
mała między innymi najwyższe od-
znaczenie izraelskie przyznawane 
osobom pochodzenia  nieżydow-
skiego przez Instytut Yad Vashem 
w Jerozolimie, które odebrała kil-
kanaście lat później w 1983 roku, 

podczas wizyty w Izraelu. Zasadziła 
wtedy drzewko oliwne w Ogrodzie 
Sprawiedliwych oraz spotkała się 
z kilkunastoma dziećmi holocau-
stu, co było dla niej ogromnym 
wzruszeniem.  Odznaczoną ją m. 
in. Orderem Orła Białego, Orderem 
Uśmiechu, dwukrotnie była także 
nominowana do Pokojowej Nagro-
dy Nobla.

Dla członków hajnowskiego 
Koła niewidomych było to bardzo 
emocjonujące spotkanie. Irena 
Sendlerowa, choć pozornie krucha, 
dzielnie i z narażeniem życia po-
magała Żydom, którzy w okresie II 
wojny światowej szczególnie do-
świadczali nazistowskiej nienawiści.

Prezentacja multimedialna 
zakończyła się nutą refleksji. Niech 
cenne przesłania, by ludzi dzielić na 
dobrych i złych, a do tonącego za-
wsze wyciągnąć rękę, przyświecają 
każdemu z nas. Dziękujemy Pani 
Joannie Kisielewicz za  tę podróż 
w przeszłość. I kto wie, może ziści 
się marzenie prowadzącej spotka-
nie, o znalezieniu miejsca w naszym 

mieście dla Ireny Sendlerowej, jak 
np. centrum wolontariatu jej imie-
nia.

Na zakończenie panie z biblio-
teki poinformowały o dostępnych 
publikacjach książkowych które są 
bogatym źródłem informacji o  ży-
ciu Ireny Sendlerowej w czasie woj-
ny i po: „Matka dzieci Holocaustu. 
Historia Ireny Sendlerowej”, „Sen-
dlerowa w ukryciu” czy „Życie w sło-
iku. Ocalenie Ireny Sendler”.

W drugiej części spotkania 
głos zabrała Pani Alicja Karczew-
ska. Członkowie hajnowskiego Koła 
poinformowani zostali o możliwo-
ści wypożyczania czytaków (Czytak 
Plus i Orion), które biblioteka posia-
da w swoich zasobach oraz  o suk-
cesywnie uzupełnianej serii książek 
z dużym drukiem, bogatym zbiorze 
audiobooków, a także zaproszeni 
zostali do korzystania z największej 
bazy e-booków w Polsce – Legimi.

Podziękowaliśmy paniom za 
spotkanie i z niecierpliwością bę-
dziemy czekać na kolejne.

Tekst: Alicja Plis

Koło PZN W Hajnówce:  Na ratunek Żydom - historia Ireny Sendlerowej

26 września, w Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wo-
dzie k/Wasilkowa odbyły się uroczy-
stość ku czci  patrona rolników św. 
Izydora Oracza.

Kilkunastu osobom zasłużo-
nym dla rozwoju rolnictwa wręczo-

no Medale Świętego Izydora Oracza.
Otrzymali je m.in. Henryk 

Grabowski z Bielska Podlaskiego, 
Mieczysława Turosieńska z Fol-
warków Małych i Władysław Żero  
z Popław.

(map)

Odznaczenia zasłużonych  
dla rozwoju rolnictwa
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Przysłowia  ludowe  na  styczeń

Jak  Nowy  Rok  jasny  i  chłodny,  będzie  roczek   pogodny   i   płodny.  
Jak  Nowy  Rok  pogodny,  zbiór  będzie  dorodny
Gdy  styczeń  z  śniegiem,   lato  burzliwe  z  deszczami.
Gdy  Trzech  Króli  (6 I)  mrozem  trzyma  będzie  jeszcze  długa  zima.
Gdy  na  Małgorzaty   (18 I)  mróz,  jeszcze  długo  nie  pojedzie  wóz.
Po  styczniu  jasnym  i  białym  będą w  lecie  upały.
W  styczniu  łów  łatwy  na  kuropatwy.
Na  Świętego  Pawła  (25 I)  połowa  zimy  przepadła.
Na  Świętego  Karola  (28 I)  wyjrzy  spod  śniegu  rola.
Na   Świętą   Martynę   (30 I)  przybyło  dnia  na  godzinę.

 Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

Ponad 1,2 mln zł na lokalne inicjatywy
Cd. ze str. 4

Białostocka, Wasilków i Zabłudów. 
To 80 osób (w tym 24 z niepełno-
sprawnością), które zmagają się 
z problemami opiekuńczo wycho-
wawczymi. Zaplanowane działania 
mają im pomóc w przezwyciężeniu 
trudności. Podopieczni skorzystają 
więc z zajęć cyfrowych i warszta-
tów w ramach Akademii Rodziców 
(pięć grup, jedna grupa w każdej 
gminie). Uruchomione zostaną 
też trzy mobilne punkty wspar-
cia, w których świadczona będzie 
bezpłatna pomoc - pedagogów, 
terapeutów oraz w razie potrzeby 
innych specjalistów. Uczestnicy we-
zmą również udział w rodzinnym 
wyjeździe terapeutycznym.

Koszt projektu wyniesie  
285 tys. zł, z czego dofinansowanie 

pokryje blisko 252 tys. zł. Będzie on 
realizowany przez cały 2022 r.

Drugi projekt zgłosiła gmina 
Juchnowiec Kościelny, która dzięki 
dofinansowaniu zleci budowę ścież-
ki rekreacyjno-edukacyjnej w miej-
scowości Ignatki-Osiedle wzdłuż 
rzeki Horodnianka. Powstanie tam 
chodnik i ścieżka rowerowa oraz 
trzy strefy służące do wypoczynku, 
w których chętnie spędzą czas i do-
rośli, i dzieci.  W strefach zostaną 
zamontowane huśtawki, ławki, ha-
maki, leżanka czy stół do posiłku. 
Pojawią się tam również stojaki na 
rowery czy tablice edukacyjne.

Realizacja inwestycji to koszt 
blisko 927 tys. zł, dotacja wyniesie 
560 tys. zł. Będzie z niej można ko-
rzystać pod koniec przyszłego roku.

Barbara Likowska-Matys Urząd Regulacji Energetyki 
przedstawił nowe taryfy za energię 
elektryczną, które mają obowiązy-
wać od 1 stycznia 2022 roku. Ceny 
energii elektrycznej pójdą w górę 
tak naprawdę o 37 proc. bo za-
powiadane 24 proc  to tylko cena 
surowca a do tego dochodzą inne 
opłaty pobierane przez dostawców 
energii elektrycznej.  Średnio więc 
dla przeciętnej polskiej rodziny bę-
dzie to wzrost o ok. 20 zł miesięcz-
nie. Bardziej wzrosną ceny gazu, 
bo średnio aż o 54 proc. co jednak 

będzie miało mniejszy wpływ na 
nasz budżet. Eksperci przewidu-
ją, że wydatki przeciętnej rodziny 
z tego tytułu wzrosną  tylko o 9 zł 
miesięcznie.

Jak to zwykle u nas bywa, 
aktualnie rządzący winę za wzrost 
cen energii zwalają na innych. 
Winna jest Unia Europejska (prąd) 
czy Putin z Merkel  (gaz) tylko nie 
ci, którzy sprawują władzę za co 
ostatnio przyznali sobie gigantycz-
ne podwyżki. Nie pamiętają o za-
niedbaniach ( elektrownia atomo-

7 grudnia 2021 r. rozstrzygnię-
ty został konkurs plastyczny ogło-
szony przez Wójta Gminy Orla na 
plakat/ulotkę pt. „Zaszczep się dla 
siebie i innych”. Skierowany był do  
uczniów szkoły podst wraz z oddzia-
łami przedszkolnymi i realizowany 
był w 4 kategoriach.

Do konkursu zgłoszonych zo-
stało 55 prac, spośród których Komi-
sja Konkursowa wyłoniła laureatów.
kategoria „Oddziały przedszkolne”:
I miejsce – Pola Kubajewska kl. 0d,
II miejsce – Filip Gierałtowski kl. 0c,
III miejsce – Piotr Kubajewski kl. 0c,
wyróżnienie: Zofia Dmitruk kl. 0d,  

Zuzanna Sebetyniuk kl. 0d, Jan Go-
łub kl. 0c,
kategoria „Klasy I – III”:
I miejsce – Aleksandra Żukowicka kl. 
III, Dawid Osa kl. I,
II miejsce – Maja Gierałtowska kl. I,
III miejsce – Kacper Wiński kl. I,
wyróżnienie: Mateusz Tomczuk kl. I, 
Damian Goworko kl. I, Eliasz Miroń-
czuk kl. II,
kategoria „Klasy IV-VI”:
I miejsce – Lena Kubajewska kl. V,
II miejsce – Taisa Kuczyńska kl. VI,
III miejsce – Agata Dolina Sulima 
kl. VI,
wyróżnienie: Wiktoria Sakowska kl. V, 

Patryk Sakowski kl. VI, Dawid Nie-
stierowicz kl. VI,
kategoria „Klasy VII-VIII”:
I miejsce – Roksana Spora kl. VIIIb,
II miejsce – Ksenia Kuczyńska kl. 
VIIIb,
III miejsce – Julia Horodecka kl. VIIIb, 
Anna Budka kl. VIIIb,
wyróżnienie: Damian Dolina Sulima 
kl. VIIIa, Roksana Stepaniuk kl. VIIIb, 
Kacper Niewiński kl. VIIIb,

Konkurs sfinansowano ze środ-
ków Funduszu przeciwdziałania Co-
vid-19 przeznaczonych na realizację 
działań promocyjnych.

(źródło: UG Orla)

Orla

Konkurs plastyczny  pt. „Zaszczep się dla siebie i innych

Sukcesem zakończył się 
udział  mażoretek w Ogólnopolskim 
Konkursie Tańca „Rudolf”. 19 grud-
nia 2021 r. mażoretki z Hajnow-
skiego Domu Kultury wytańczyły 
w Ożarowie Mazowieckim wysokie 
miejsca w kilku kategoriach. Wy-
soki poziom prezentacji zaowoco-
wał satysfakcjonującymi wynikami. 
Dziewczęta z Hajnówki zajęły:

Sukces hajnowskich mażoretek

* 2 miejsce świąteczne show
* 3 miejsce miniformacja kadetki
* 3 miejsce solo Patrycja Kuczko
* 4 miejsce scena klasyczna seniorki
* 5 miejsce duet Patrycja Kuczko 

i Zuzanna Żur
Dziękujemy Zarządowi PUK 

Hajnówka za sponsoring transportu.

Karolina Gryciuk

Gwiazdkowy prezent
wa ciągle w sferze planów – ale 
pieniądze dla zarządu płyną) czy 
będących na bakier z ekonomią 
decyzjach (zamiast tańszego gazu 
z Rosji kontrakty na dostawę droż-
szego gazu z USA  i Kuwejtu).

Wg ekonomistów Banku Pe-
kao wspomniany wzrost cen ozna-
cza, że w 2022 roku będziemy mieli 
inflację na poziomie 8 – 9,4 proc. 
co mocno odbije się na naszych 
portfelach ale przysporzy kasy 
w budżecie państwa. Będzie więc 
co rozdawać.                             (p)

Pomysłodawca konkursu dla 
podlaskich seniorów „Smaki” było 
Województwo Podlaskie, a zorga-
nizowało go Biuro Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego, Rada Seniorów 
przy Marszałku Województwa Pod-
laskiego oraz Stowarzyszenie Szu-
kamy Polski.

Komisja konkursowa miała 
niełatwe zadanie. Trudno było wy-

łonić zwycięzce ponieważ wpłynęło 
wiele ciekawych prac. Ostatecznie 
po długich obradach postanowiono 
pierwsze miejsce przyznać

Annie Anchimowicz z Białe-
gostoku za wiersz „Wigilijne smaki 
mojego taty” i „Kurpiowskie sma-
kołyki”. Piszę o tym ze szczególną 
satysfakcją  bowiem laureatka kon-
kursu to moja współpracowniczka 
z okresu pracy w Białostockiej Spół-
dzielni Pracy „Lingwista – Oświata”.

„Wygrana to dla mnie ogrom-
na niespodzianka, zaszczyt i wzru-
szenie. Przypomniały mi się moje 
lata dziecięce. Ta potrawa wigilijna 

– śledź solony, smażony w cieście 
była u nas w domu od dawna. Co 
roku gości również na moim stole 
wigilijnym” - powiedziała zwycięż-
czyni konkursu.

Drugie  miejsce zajęła Irena 
Łupińska z miejscowości Rutki-Kos-
saki za wiersz „Z wizytą u babci”, 
a trzecie ex aeque: Teresa Barsz-
czewska z zawad za pracę „La-
mieszka i zacierki na mleku” i Ja-
dwiga Zgliszewska z Białegostoku 
za „misterium wypieku makowca”. 
Nagrodzone prace zostały opubli-
kowane na stronie Podlaski Senior .

Wiesław S. Sokołowski

Wiersz o smażonym śledziu

PRZECZYTANE
„Wojownikiem jestem na 

boisku, potem fajnie jest zdjąć 
zbroję”

Robert Lewandowski, pił-
karz – „Twój styl” 

„Góra AK to byli megalomani. 
Powstanie wywołało kilku komplet-
nie niekompetentnych ludzi. Wbrew 
logice. I oni – jak ślepcy z obra-
zu – poprowadzili nas ku tragedii. 
Stało się z nim coś arcypolskiego: 
oni oszaleli, zachłysnęli się Polska 
i oszaleli. Stracili zdolność racjonal-

nego myślenia. Liderzy AK w spo-
sób zupełnie nieodpowiedzialny, 
szafując życiem setek tysięcy 
ludzi, rzucili się w szalonej szarży 
z pięściami na wroga.”

Stanisław Aronson „Krzy-
siek”, powstaniec warszawski 

- „Ale Historia” 2018r

Podczas obrad Sejmiku  
20 grudnia 2021 r. przyjęty został 
budżet. Dochody województwa 
w 2022 roku  mają wynieść blisko 
699 mln zł, tj. o 50,5 mln zł więcej 
niż w propozycji budżetu zapre-
zentowanej w listopadzie. Wydatki 
zaplanowano na 757 mln zł.

W przyszłorocznym budże-
cie przeznaczono 48,5 mln zł na 
pasażerskie przewozy kolejowe 
(w 2021 r – 45,2 mln zł). 9 mln zł 
przeznaczono na lokalny transport 
zbiorowy co pozwoli spółce PKS 
Nova  na zrealizowanie połączeń 
o długości 2,5 mln km.

Utrzymano wysokie wydat-
ki na remonty dróg -  40 mln zł. 
Zaplanowano kilka ważnych inwe-
stycji drogowych.. Wśród zaplano-
wanych inwestycji jest przebudowa 

drogi wojewódzkiej nr 689 na od-
cinku Bielsk Podlaski – Hajnówka. 
Szkoda jednak, że rajcowie wo-
jewódzcy nie uwzględnili w tych 
planach ścieżki rowerowej. Na ta 
inwestycję zapisano w budżecie 
kwotę 48 mln zł.

Większe nakłady zaplanowa-
no na ochronę zdrowia. 44,7 mln 
zł wobec 33,1 mln zł proponowa-
nych w listopadzie.

W przyszłorocznym budże-
cie zapisano też zwiększone wy-
datki na kulturę i ochronę dzie-
dzictwa narodowego (153,8 mln 
zł), 10 mln na wsparcie  kultury 
fizycznej, 600 tys. zł na Program 
Odnowy Wsi Województwa Podla-
skiego, 300 tys. zł na wsparcie Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz 100 tys. 
zł na rozwój pszczelarstwa.   (blik)

Budżet województwa  
na 2022 rok przyjęty
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