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Obchody Dnia Osób Starszych w Bielsku Podlaskim

70-lecie zespołu „Orlanie”

„Niech żyją Emeryci”
W dniu 8 października 2016
roku w restauracji „Podlasianka”
miały miejsce „Obchody Dnia Osób
Starszych”. Spotkanie zorganizował
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów
w Bielsku Podlaskim. W spotkaniu
uczestniczyło ponad 80 osób. W tym
roku w różnych akcjach Związku
uczestniczyło 999 osób. Seniorom do
tańca przygrywał zespół amatorski
Janka i Mikołaja.
„Niech żyją emeryci przez
wiele, wiele lat,
choć w nas uroda zgasła,
pozostał po niej ślad”

organizacje kombatanckie, diabetyków,
czy niewidomych.
Przewodniczący poinformował,
że związek wystąpi do władz miasta
i powiatu z inicjatywą uczczenia
Święta Osób Starszych w skali całego
miasta i powiatu. Albowiem związek
organizuje wiele imprez nie tylko
swoim członkom ale i emerytom
nie zrzeszonym.
Z działalności Związku
- W bieżącym roku zorganizowaliśmy 18 różnorodnych spotkań,
w których wzięła udział rekordowa
liczba aż 717 uczestników. Była to
rehabilitacja na pływalni, nawiązanie

zdjęcie - UGm Orla

Byli i obecni członkowie zespołu
„Orlanie” spotkali się 15 października
w Zespole Szkół w Orli na jubileuszu
70-lecia zespołu.
Imprezę rozpoczęło tradycyjne
powitanie chlebem i solą Wójta Gminy
a następnie rozpoczął się popis umiejętności wokalnych i artystycznych
zespołu, który aktualnie pracuje w składzie: Ludmiła Fadin, Nina Gauze, Taisa
Gołownia, Walentyna Marcinowicz,
Rogawka

Obchody otworzył Jan Siemieniuk, Przewodniczący Zarządu
Oddziału Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów w Bielsku Podlaskim. Jako przewodniczący
Siemieniuk zarządza związkiem już
od trzech lat, wcześniej pełnił funkcję
skarbnika.
Jan Siemieniuk na początku
powitał wszystkich zebranych, szczególnie zaś gorąco Stefana Iwaniuka,
który funkcję przewodniczącego
związku pełnił przez 18 lat. - Obchody tego święta rozpoczęto w 1990
roku. W naszym mieście obchodzimy
go od 2013 roku - mówił przewodniczący Siemienik. – Mają one na celu
kształtować społeczne postrzeganie
osób starszych i niepełnosprawnych
oraz podejmować wszystkie działania
mające na celu zapewnienie im godnego życia. Mają tworzyć też okazję
do spotkania władz samorządowych
z emerytami i działaczami społecznymi. A jest ich na terenie miasta
wiele, np. Stowarzyszenie „Szansa”,
Uniwersytet Trzeciego Wieku, różne

współpracy z regionalnym oddziałem
Rejonowym w Hajnówce, przyjęcie
do związku 78 nowych członków,
kurs komputerowy – wymienia
przewodniczący.
Siemieniuk odważnie mówił
o planach na przyszłość. Podkreślił, że
oprócz zabaw tanecznych i wyjazdów
do opery i teatru pragnie w początCd. str. 4

Mimo niesprzyjającej pogody
zorganizowane przez Radę Sołecką
Rogawki święto ziemniaka można
zaliczyć do udanych.
Świetlicę zapełnili
licznie przybyli mieszakańcy wsi i zaproszeni
goście. Duże zainteresowanie wzbudziły
liczne konkursy: Dzieci
wykonywały ziemniaczane pieczątki, młodzież wykazywała się
znajomością potraw

Zinaida Nowicka, Walentyna Oreszuk,
Tamara Rusinowicz, Witalis Socha,
Jan Stasiuk, Nina Szymańska, Wiera
Taranta. Kierownikiem artystycznym
jest obecnie Mikołaj Fadin.
Na jubileusz przybyły zaprzyjaźnione zespoły: „Czyżowianie”
z Czyż, „Kalinka” z Białegostoku,
„Kalina” z Załuk, „Wasiloczki” z Bielska
Podlaskiego, „Werwoczki” z Orli oraz
„Malinki” z Malinnik.
(w)

UCZNIOWIE GIMNAZJUM
W WYSZKACH WYBRALI
SWOICH RADNYCH
W poniedziałek 17 października 2016 r. uczniowie Gimnazjum
w Wyszkach wybierali radnych
Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki. To
już siódma dwuletnia kadencja Młodzieżowej Rady powołanej w drodze
uchwały przez Radę Gminy Wyszki
w grudniu 2014 roku.
Warunkiem wzięcia udziału
w głosowaniu było okazanie Komisji Wyborczej powołanej spośród
przedstawicieli poszczególnych klas
gimnazjum legitymacji szkolnej,
o czym niestety dosyć znaczna część
uczniów nie pamiętała. Frekwencja
wyborcza wyniosła 53%, co nie jest
rewelacyjnym wynikiem, ale zważywszy, że udział uczniów w wyborach był
prawem a nie obowiązkiem i że było
to pierwsze zetknięcie z wyborami
znacznej części uczniów, to można się
cieszyć, że połowa uprawnionych go
Cd. str. 3

Dzień ziemniaka
z ziemniaków, kobiety uczestniczyły
w konkursie na najsmaczniejszą
potrawę z ziemniaków a mężczyźni

w konkursie na najdłuższą obierkę.
W konkursie na najsmaczniejszą
potrawę zwyciężyła Grażyna Łożecka
za gołąbki z ziemniakami,
drugie miejsce ex aequo zajęły:
Irena Kisiel za chłopski garnek
i Iwona Olszewska za pyzy
z ziemniakami.
Imprezę uświetnił występ zespołów: „Polne Maki”
z Dołubowa, „Nowina” z Moszczony Królewskiej, do tańca
przygrywała kapela „Szwagry”
Zdjęcie: FB Rogawka z Siemiatycz.

GMINA CZEREMCHA
Gmina Czeremcha nagrodzona Nagrodą Kryształ
Przetargów Publicznych 2016 dla zamawiającego
za budowę gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Fabrycznej
W dniu 11 grudnia 2015 zakończono realizację inwestycji pn.
„Budowa Gminnej Oczyszczalni
Ścieków przy ul. Fabrycznej”, objętej
dofinansowaniem ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina 2007-2013.
Zadanie było realizowane
przez Gminę Czeremcha – Partnera
Wiodącego Projektu pn.” Poprawa
transgranicznego systemu ochrony środowiska Gminy Czeremcha
i Wysokoje poprzez rozbudowę
infrastruktury kanalizacyjnej” Wykonawcą prac był Rejonowy Związek
Spółek Wodnych w Siemiatyczach
Dokumentacja projektowa kompleksu
oczyszczalni ścieków została opracowana przez KOINSTAL Międzyrzec
Podlaski.
Roboty zostały zrealizowane
w krótkim okresie od 9 czerwca
2015 roku do 27 listopada 2015r.
W ramach prowadzonej inwestycji
została wybudowany obiekt oczyszczalni ścieków typu biologicznomechanicznego, o średniodobowej

WIEŚCI Z GMIN
Domanowo - 21 października w Sanktarium NMP Matki Zbawiciela Naszego Jezusa odbył się XXII
Przegląd Pieśni Maryjnej. Utwory
o tematyce maryjnej zaprezentowły
dzieci ze szkół podstawowych w:
Chojewie, Domanowie, Holonkach,
Mniu i Topczewie oraz uczniowie
gimnazjm w Glinniku i Oleksinie.
Malinniki - 22 października
strażacy ochotnicy z Malinnik
zorganizowali wyświecenie zakupionego ze środków gminy
samochodu ratowniczo-gaśniczego
(wartość 369 984 zł). Uroczystość
rozpoczęła msza w cerkwi, po
której ks.prot. Mirosław Czurak
oraz ks Marek Jakimiuk dokonali
wyświęcenia samochodu.
Bielsk Podlaski – 27 października odbyło się szkolenie
„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój
usług rolniczych” zorganizowane
przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddzialu
Regionalnego ARiMR. Tematem
szkolenia przedsiębiorców prowadzących działalnośc w zakresie
upraw rolnych, hodowli zwierząt,
łowiectwa, leśnictwa i pozyskiwania
drewna były podstawy prawne
ubiegania się o pomoc, zasady
przygotowania i wypełniania
dokumentacji aplikacyjnej, sporządzenie biznesplanu itp.
Orla - 3 listopada w orlańskiej synagodze odbyły się obchody
74 rocznicy wywózki Żydów z Orli.
Po spotkaniu jego uczestnicy
przeszli na kirkut, gdzie odczytano nazwiska orlańskich Żydów
i złożono kamyki na macewach.

2

wydajności 300 m³/na dobę. W skład
obiektu wchodzą 3 budynki ( budynek
techniczno-socjalny, mechanicznego
oczyszczania , punktu zlewnego
FEK-PAK wraz ze stacją najazdową)
, wiata na agregat i dwa reaktory
typu SBR. Obiekt funkcjonuje na
podstawie dwóch niezależnych ciągów technologicznych o wydajności
150 m³/ dobę każdy.

jazdowej, nasadzenia zieleni oraz
oświetlenie placu.
Realizacja inwestycji pozytywnie wpływa na poprawę jakości
środowiska naturalnego oraz wód
gruntowych obszaru przygranicznego jak również rejonu Puszczy
Białowieskiej, w którym położona
jest Gmina Czeremcha.
Całkowity koszt zrealizowane-

Ponadto wykonane zostało
zagospodarowanie terenu oczyszczalni poprzez budowę utwardzonego placu dojazdowego z kostki
betonowej, ogrodzenia, drogi do-

go zadania wynosi 4338579,00zł.
z czego 90% stanowi kwota dofinansowania pochodząca ze środków
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
(MI)

Sukces orlańskich uczniów
Duży sukces odnieśli byli i aktualni
uczniowie Zespołu Szkół w Orli. W XIX
Konkursie „Historia Bliska” organizowanym przez Ośrodek Karta w Warszawie
zajeli I miejsce. Grzegorz Kalina, Mateusz
Karpiuk, Natalia Mirończuk, Jakub Rybak,
Mateusz Stepaniuk i Grzegorz Taranta pod
opieka nauczycieli: Elżbiety Ciulkiewicz
i Dariusza Horodeckiego przygotowali
Czartajew

film pt. „PRL – mit bohatera”. Zwycięski
film opowiada o Aleksym Kuzminowie
– patronie Szkoły Podstawowej w Malinnikach, który zginął na terenie wsi
w 1945 r. w walce z Niemcami.
Prezentacja nagrodzonego filmu
miała miejsce podczas uroczystej gali
w Domu Spotkań z Historią w Warszawie.
(s)

Pasowanie przedszkolaków

Jubileusz „Hiłoczki”

15 października sala widowiskowa GOK zapełniła się gośćmi.
Przybyli na jubileusz ukraińskiego
młodzieżowego zespołu „Hiłoczka”
czyli „Gałązka” . Ich przygoda z muzyką rozpoczęła się 20 lat temu.
W tym czasie przez zespół przewinęły
się trzy pokolenia młodych ludzi
zakochanych nie tylko w muzyce ale
i lokalnej tradycji. Pomysłodawczynią
powołania zespołu była nauczycielka
języka ukraińskiego Irena Wiszenko.
Kontakt młodej dubiażanki z folklorem
rozpoczął się w rodzinnej wsi w zespole „Rodyna”, który w bieżacym roku
obchodził dwudziestopiąta rocznicę
powstania. Wcześniej przez wiele lat
w tej miejscowości działał zespół
„Duboczki” a więc Irena Wiszenko
folklor i tradycję oraz potrzebę ich
uchronienia rozumiała jak nikt inny.
Stąd też zapewne udział zespołu
w projekcie „Hiłoczka - cztery pory

roku” pomysłu Sławomira Sawczuka dziennikarza radia Białystok.
W projekcie, który pozwolił ocalić
dla potomnych zwyczaje związane
z tradycją ludową Podlasia w czterech
porach roku.
Wesnianki nagrywano w Dobrowadzie, dawne zwyczaje kolędnicze
w Wólce Terechowskiej, obyczaj
weselnego korowaja w Czeremsze
Wsi, a żniwny obyczaj „perepelici”
w Malinnikach. Program został
utrwalony na płycie DVD,
Podstawowy skład zespołu
tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, ale śpiewają
w nim także uczniowie szkół średnich
i studenci oraz kilkuletnie dzieci.
Na jubileuszu wystąpiły także
zespoły z Czeremchy Wsi, Dobrowody
i Wólki Terechowskiej oraz „Ranok”
z Bielska Podlaskiego.
(s)

Rewitalizacja gmin
45 podlaskich gmin ubiegało się o dofinansowanie na opracowanie
lub aktualizację programów rewitalizacji w konkursie ogłoszonym przez
Zarząd Województwa w ramach Programu Pomoc Techniczna. Do podziału
było 3 miliony złotych, a wartość dotacji dla jednego wnioskodawcy nie
mogła przekroczyć 150 tys zł.
Ostatecznie dofinansowanie w wysokości 2,8 mln zł trafi do 43 gmin.
Z naszego regionu otrzymają je:
- gmina miejska Hajnówka – 125 100 zł (6)
- gmina Narewka – 13 284 zł (8)
- gmina Milejczyce – (30 240 zł (13)
- gmina Boćki – 103 027,50 zł (14)
- gmina Juchnowiec Kościelny – 34 425 zł (23)
- gmina Zabłudów – 31 113 zł (27)
- miasto Siemiatycze – 32 040 zł (29)
- miasto Brańsk – 27 495 zł (42)
(W nawiasach podajemy miejsce jakie gmina zajęła nas liście rankingowej konkursu)
Na opracowanie bądź aktualizację programów rewitalizacji gminy
mają czas do 31 sierpnia 2017 roku. Będą one podstawą do ubiegania się
o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Do podziału
jest kwota 23 mln euro.
(wss)

Rozwój usług rolniczych

27 października był szczególnym
dniem w życiu przedszkolaków w Czartajewie.
Dzieci, które rozpoczęły przedszkolną edukację we wrześniu br zaprezentowały swoje umiejętności, które
zdobyły w trakcie dwumiesiecznej edukacji.
Recytowały wiersze, śpiewały piosenki
i tańczyły. Za swe występy otrzymały
Orla
Fundacja EDM realizuje z młodzieżą projekt pt. “Wejść na drzewo...i poznać swoją historię”, dofinansowany
ze środków Programu: Działaj lokalnie
IX, Polsko - Amerykańskiej Fundacji
Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Ośrodek Działaj Lokalnie w Hajnówce.

ogromne brawa. Następnie dyrektor
przedszkola Helena Król dokonała aktu
pasowania magicznym długopisem a na
pamiątkę tego każdy z przedszkolaków
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz zabawki ufundowane przez Wójta Gminy.
Uroczystośc pasowania zakończył
słodki poczęstunek przygotowany przez
rodziców.
(w)

Tylko do 29 listopada można
składać wnioski o przyznanie pomocy
finansowej na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”. Program
jest finansowany ze środków PROW
2014 - 2020.
O pomoc mogą ubiegać się osoby
fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
oraz spółki cywilne, które jako mikro czy

Poznać swoje korzenie
Nasz projekt składa się z części
teoretycznej i praktycznej. W części
teoretycznej uczestniczyliśmy w warsztatach grafiki komputerowej i oprogramowania dokumentów papierowych.
Zapoznaliśmy się z programami genealogicznymi oraz wzbogaciliśmy swoje

słownictwo w tym zakresie. Braliśmy
udział w warsztatach archiwizacyjnych,
podczas których poznaliśmy sposoby
pozyskiwania danych genealogicznych.
W części praktycznej - w czasie wakacji
każdy uczestnik przeprowadził wywiady
ze swoimi bliskimi, zbierał fotografie

małe przedsiębiorstwa wykonują dzialalność gospodarczą obejmujacą świadczenie
usług dla gospodarstw rolnych.
Jeden beneficjent może otrzymać
wsparcie w kwocie do 500 tys zł, jest ono
udzielane do refundacji w wysokosći 50
proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji.
Szczegółowych informacji udzielają
oddzialy powiatowe ARiMR.
(cz)
i dokumenty potrzebne w opracowaniu
swojego drzewa genealogicznego.
Zebrane materiały i informacje wprowadziliśmy do programu komputerowego.
Przed nami ostatni etap projektu:
wykonanie fragmentu swojego drzewa
w przestrzeni lub w wersji papierowej.
Sandra Bowtruczuk

Wieści Podlaskie

UCZNIOWIE GIMNAZJUM W WYSZKACH
WYBRALI SWOICH RADNYCH
Cd. ze str. 1

głosowania wzięła udział w wyborach.
Spośród 28 kandydatów startujących w wyborach, uczniowie
wybrali 15 radnych Młodzieżowej
Rady Gminy Wyszki, którymi zostali:
Okręg wyborczy Nr 1
1. Karpiesiuk Karolina kl. IB, zam.
Topczewo
2. Pietraszko Andżelika kl. IB, zam.
Niewino Borowe
3. Sygocki Jakub kl. IA, zam. Niewino
Borowe
4. Topczewski Piotr kl. IA, zam.
Trzeszczkowo
5. Trzeszczkowska Natalia kl. IA, zam.
Warpechy Stare
Okręg wyborczy Nr 2

1. Angielczyk Gabriela kl. IIB, zam.
Wólka Pietkowska
2. Bazylewski Damian kl. IIA, zam.
Pulsze
3. Olszewska Katarzyna kl. IIB, zam.
Pulsze
4. Pierzchało Karolina kl. IIA, zam.
Pierzchały
5. Puchalska Ewa kl. IIA, zam. Strabla
Okręg wyborczy Nr 3
1. Filipczuk Emilia kl. IIIA, zam. Szpaki
2. Kardaszewicz Beata kl. IIIA, zam.
Mierzwin Mały
3. Kołos Urszula, kl. IIIA, zam. Moskwin
4. Nazar Dominika kl. IIIA, zam. Strabla
5. Wyszkowska Gabriela kl. IIIA, zam.
Kalinówka
(m.k)

Brańsk

Złote Gody

W 1966 roku ślubowali sobie wieczną miłośc
i wzajemną opiekę, po 50 latach zostali zaproszeni
przez Wójta Gminy Andrzeja Jankowskiego na uroczyste
spotkanie. 23 października br. 20. par małżęńskich
odebrało przyznane przez Prezydenta RP Medale za
długoletnie pożycie małżeńskie. Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Feliks Aleksander Wróblewski
wręczyli je:
- Eugenii i Józefowi Dawidziuk z Kiewłak
- Janinie i Stanisławowi Frąc z Holonek
- Janinie i Stanisławowi Gołaszewskim z Fermy
- Apoloni i Fryderykowi Kiersnowskim z Kiersnowa
- Wandzie i Kazimierzowi Kurek ze Szmurłów
- Barbarze i Antoniemu Łochnickim z Glinnika
- Halinie i Tadeuszowi Matanowskim z Mnia

- Irenie i Józefowi Moczulskim ze Szmurłow
- Zofii i Henrykowi Niemyjskim z Popław
- Danucie i Eugeniuszowi Olszewskim z Olszewa
- Halinie i Kazimierzowi Płonowskim z Płonowa
- Irenie i Ryszardowi Pietraszko z Pietraszek
- Henryce i Marianowi Porzezińskim z Domanowa
- Irenie i Lucjanowi Puchalskim z Puchał Starych
- Reginie i Stanisławowi Rybaczuk z Kalnicy
- Krystynie i Tadeuszowi Selewońko z Oleksina
- Gabrieli i Marianowi Stosiak z Mnia
- Zofii i Zenonowi Szmurło z Popław
- Halinie i Zygmuntowi Zgliszewskim z Kadłubówki
A potem przyszedł czas na życzenia od przybyłych na
uroczystośc dzieci, wnuków a niejednokrotnie i prawnuków
oraz wspomnienia.
Wiesław Sokołowski

Czy powinniśmy znać Konstytucję?
Bielsk Podlaski ma Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego
Delegacje spośród 98 parafii
diecezji drohiczyńskiej, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych działających na terenie diecezji, rzesze
wiernych uczestniczyły w niedziele
13 listopada w kościele Miłosierdzia
Bożego w Bielsku Podlaskim w uroczystości nadania tytułu sanktuarium
kościołowi Miłosierdzia Bożego.
Uroczystości poprzedziło poświęcenie Domu Sióstr Opatrzności
Bożej, które przybyły do Bielska
Podlaskiego w sierpniu bieżącego
roku. Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej jest zgromadzeniem
zakonnym na prawie papieskim, które

zapragną” – mówił biskup Tadeusz
Pikus. Wyraził on wielką wdzięczność
ks. Marianowi Wyszkowskiemu, budowniczemu kościoła, księżom, którzy
pracowali z nim i po nim w parafii
oraz wszystkim wiernym, którzy mieli
wkład w powstanie sanktuarium.
Sanktuarium otrzymało nowe
25 głosowe organy, które również
tego dnia zostały poświęcone.
Po Mszy św. delegacje parafialne z diecezji otrzymały obrazy
Jezusa Miłosiernego. Obraz ten
będzie odwiedzał domy parafian
wraz z księgą pamiątkową.
Mszę św. koncelebrowaną przez

Młodzież klas II i III Gimnazjum
w Zabłudowie, w dniu 19.10.2016r.
brała udział w drugiej edycji Tygodnia
Konstytucyjnego organizowanego
przez Stowarzyszenie im. prof.
Zbigniewa Hołdy. W całej Polsce
w dniach 17-23 października 2016 r.
w ramach tego wydarzenia prawnicy
prowadzą lekcje dotyczące znaczenia
Konstytucji w życiu obywateli. Lekcje
oparte są o kazusy oraz materiały
metodyczne, które zostały opracowane przez trenerów Stowarzyszenia
Młodych Dziennikarzy „Polis”. Tydzień
Konstytucyjny odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw
Obywatelskich.
W naszej szkole gościliśmy
sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego dr. hab. Sławomira
Presnarowicza. Pan sędzia zaciekawił
uczniów związkiem między sytuacjami z codziennego życia a prawami
Boćki

poświęca się dziełom apostolskim.
W Bielsku pracują siostry: Wiktoria,
Karina i Witaliana.
Następnie ks. Krzysztof Kisielewicz, kustosz sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Sokołowie
Podlaskim poprowadził koronkę. Na
początku Mszy św. ks. proboszcz Dariusz Kujawa powitał zebranych, a ks.
prał. Zbigniew Rostkowski odczytał
dekret o ustanowieniu sanktuarium.
- Dzisiejsze ustanowienie
diecezjalnego sanktuarium bożego
miłosierdzia wpisuje się w duchowy
rozwój naszej wspólnoty diecezjalnej.
Sanktuarium jest miejscem, gdzie
boże miłosierdzie będzie szczególnie objawiało się tym, którzy tego
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ks. biskupa Tadeusza Pikusa, biskupa
seniora Antoniego Dydycza , ponad
70 kapłanów z diecezji drohiczyńskiej
i sąsiednich diecezji, uświetnił śpiew
Chóru Polskiej Pieśni Narodowej.
Uroczystości były przekazywane przez
Katolickie Radio Podlasie, Telewizja
Trwam i Radio Maryja.
- Choć Rok miłosierdzia dobiegł
końca – mówił biskup, to nie kończy
się boże miłosierdzie. Módlmy się za
pośrednictwem Maryi Matki Kościoła,
patronki naszej diecezji, aby Jezus
wnosił do naszych domów i rodzin
pojednanie, radość, miłość, świętość
oraz nadzieję życia wiecznego”.
Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

zapisanymi w Konstytucji. Omówił
preambułę i zachęcił do odszukania
dokumentu, jakim jest Konstytucja
RP w biblioteczkach domowych.
W pierwszej edycji Tygodnia
Konstytucyjnego, która odbyła się
w dniach 28 maja - 4 czerwca 2016
r., wzięło udział 215 szkół i 270
prawników.

Chętnych zapraszamy do
obejrzenia wypowiedzi pani adwokat
Sylwii Gregorczyk-Abram o Tygodniu
Konstytucyjnym- Wstajesz i Wiesz
TVN 24
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/trwa-tydzien-konstytucyjny-w-szkolach,684904.html
Iza Brant-Szehidewicz

Złote Gody

23 pary z gminy Boćki świętowały 25 października 50-lecie
pożycia małżeńskiego.
Złote gody świętowały:
Janina i Ryszard Baranowscy
Eugenia i Konstanty Bartoszuk
Marianna i Tadeusz Czarniawscy
Krystyna i Marian Jabłońscy
Marianna i Józef Jaźwińscy
Marianna i Józef Kamieńscy
Walentyna i Mikołaj Koczuk
Apolonia i Tadeusz Lubowiccy
Nadzieja i Aleksander Matwiejuk
Nina i Mikołaj Muśko
Maria i Włodzimierz Muśko
Kazimiera i Stanisław Niechoda
Stanisława i Mieczysław Ofman
Janina i Kazimierz Olszewscy
Maria i Lucjan Piotrowscy
Jadwiga i Józef Płonowscy
Jadwiga i Wacław Sokołowscy
Raisa i Jan Tomczuk
Maria i Zygmunt Topczewscy

Lidia i Grzegorz Waskiewicz
Irena i Józef Wiercińscy
Walentyna i Czesław Wojciuk
Irena i Jerzy Wysoccy
Przyznane przez prezydenta RP

medale wręczał sekretarza Urzędu
Gminy Stanisław Charyton, który
z tej okazji napisał wiersz.
Uroczystość zakończyły życzenia
od władz gminy i najbliższych. (s)

zdjęcie UG Boćki
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Co chroni ubezpieczenie obowiązkowe, a co dodatkowe?
Ubezpieczenie budynków
rolniczych od ognia i innych
zdarzeń losowych należy do
kategorii ochrony obowiązkowej.
Choć obejmuje dosyć szeroką listę
potencjalnych zdarzeń, dopiero
w parze z dobrowolnym ubezpieczeniem zawartości budynków
daje pełną ochronę finansową
i spokojny sen.
– Zawilgocenie kilkuset ton
zboża składowanego w magazynie
płaskim po awarii sieci wodociągowej,
uduszenie kilkudziesięciu sztuk bydła
po ulotnieniu się dymu w wyniku
palących się elementów PCV, spalenie
– obciążonych kredytem – śrutownika wraz z mieszalnikiem pasz oraz
podajnikami zbożowymi. To tylko
kilka, tych bardziej spektakularnych,
przykładów katastrofalnych zdarzeń

z ostatniego roku zanotowanych przez
Concordię. Gdyby wskazani rolnicy nie
posiadali dodatkowego ubezpieczenia
ruchomości, nie mogliby liczyć na
odszkodowanie. W pewnym sensie
ich przezorność została nagrodzona
– mówi Sergiusz Lenhardt, Ekspert
z Concordii Ubezpieczenia.
Co chroni polisa obowiązkowa?
Obowiązkowe ubezpieczenie
budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych
zdarzeń losowych, jak sama nazwa
wskazuje, chroni przede wszystkim
budynki, a mówiąc precyzyjniej –
mury i dachy. Jest bardzo istotnym
zabezpieczeniem i obejmuje 13
rodzajów ryzyk. Należą do nich m.in.
ogień, piorun, eksplozja, huragan,
podtopienie, powódź, a także opady

śniegu. Wiele budynków rolniczych
jest już wiekowa, co tylko czyni je
bardziej podatnymi na różnego
typu szkody.
Po co dodatkowa ochrona?
Zasadne jest też z pewnością
objęcie dodatkową ochroną zawartości budynków, tj.: maszyn, urządzeń,
wyposażenia, środków obrotowych
czy zwierząt. Oprócz kategorii chronionego mienia, istotny jest również
zakres zdarzeń objętych umową. Do
13 rodzajów ryzyk z polisy obowiązkowej dochodzą kolejne – z umów
dobrowolnych. Te najbardziej prawdopodobne to: przepięcia (grożące
uszkodzeniem maszyn i urządzeń),
szkody wodociągowe (niebezpieczne
dla wrażliwych na wilgoć zbóż i materiałów sypkich) czy dym i sadza –
bardzo groźne w przypadku hodowli

zwierząt, zazwyczaj wrażliwych na
wszelkiego rodzaju substancje trujące uwalniane w procesie spalania.
Niewielki pożar (np. elementów PCV)
może spowodować tylko drobne
uszkodzenia w budynku, jednak
w konsekwencji wydzielającego się
dymu – może niestety doprowadzić
do śmierci bydła, trzody czy drobiu.
– Pozorna oszczędność na rezygnacji z ubezpieczenia ruchomości
w gospodarstwie rolnym wydaje się
być ryzykowna. Zawsze sugeruję,
żeby ubezpieczać to, co dla danej
osoby jest najcenniejsze. Pomijając
takie wartości jak życie i zdrowie, dla
rolnika największą wartość materialną
mają zwykle maszyny i ziemiopłody
zmagazynowane w budynkach gospodarczych. Warto je chronić przed
możliwymi szkodami tym bardziej,

że produkty ubezpieczeniowe są
na wyciągnięcie ręki, a ich obecna
cena rynkowa naprawdę nie jest
wygórowana. – zaznacza Sergiusz
Lenhardt.
Na koniec ubiegłego roku
wykupionych było ok. 11 milionów ubezpieczeń chroniących
nieruchomości przed żywiołami,
z czego prawie 2 miliony to obowiązkowe polisy nieruchomości
gospodarstw rolnych. Składka
na ubezpieczenie budynków rolniczych dla małego, rodzinnego
gospodarstwa wynosi około 220
zł rocznie.

„Niech żyją Emeryci”
Cd. ze str. 1

kach maja zorganizować wycieczkę
do Włoch, w czerwcu wypoczynek
w Mielnie, a we wrześniu kurs rehabilitacyjny w Zawoi w górach Jest
też w planie trzydniowa wycieczka
na trasie Elbląg, Malbork, także kolejna już wycieczka do Warszawy,
Janowa Podlaskiego i okolic. Liczy
na dofinansowanie imprezy. Dlatego
też zabiegał o aktywność członków
i współpracę. Plan jest otwarty, każdy
może zgłosić swoje propozycje.
Czterem osobom, które w bieżącym roku skończyły 80 rok życia
i legitymowały się ponad 10. letnim
stażem członkowskim przewodniczący wręczył dyplomy i upominki.
Byli to Zdzisław Sopek, Walentyna
Siebiesiewicz, Wiera Sebastianiuk
i Regina Bazyluk.
Wiera Sebastianiuk, 10 lat
należała do związku, ma obecnie 95
lat. Jej dyplom odebrała córka Zina
Laszewicz, pielęgniarka. Przewodniczący zachęcał do wstępowania
Orla

Złote gody

23 pary małżeńskie z gminy
Orla świętowały 28 września 50-lecie
pożycia małżeńskiego. Z okazji tego
jubileuszu wprowadzono w PRL-u zwyczaj nadawania małżonkom
„Medalu za długoletnie pożycie
małżeńskie”. Kiedyś przyznawał je
Przewodniczący Rady Państwa a dziś
nadaje je prezydent RP.
Otrzymali je:
Anna i Bazyl Czykwin
Olga i Leon Dmitruk
Maria i Mikołaj Fiedorowicz
Irena i Mikołaj Grygoruk
Antonina i Anatol Grygoruk
Galina i Michał Kulik
Maria i Grzegorz Kulik
Walentyna i Paweł Kulik
Anna i Dymitr Korzun
Krystyna i Antoni Kryszyło
Wiera i Włodzimierz Leoniuk
Tamara i Mikołaj Murawscy
Walentyna i Aleksander Osa
Maria i Eustachy Pryzowicz
Helena i Wiesław Rogalscy
Walentyna i Bazyli Rogoza
Olga i Włodzimierz Rybaczuk
Maria i Rościsław Sawiccy
Nadzieja i Michał Sosna
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Walentyna i Czesław Stuligrosz
Nazdzieja i Jan Szczygoł
Nina i Jan Szczygoł
Anna i Mikołaj Szkoda
Tamara i Aleksander Szymańscy
Zenaida i Bazyl Szymczuk
Klaudia i Jan Żmieńko
Przyznane przez Prezydenta
medale wręczał jubilatom Wójt
Gminy Piotr Selwesiuk.

A potem była tradycyjna lampka szampana, kwiaty i życzenia od
najbliższych i władz gminy oraz
wspomnienia. Okazjonalny obiad
umilały występy zespołów „1/3”,
„Bez-End” oraz Grupy Teatralno-Tanecznej „Bajka”.
Redakcja „Wieści” życzy jubilatom długich lat życia w zdrowiu
oraz wszelkiej pomyślności. (wss)

emerytów do związku.
Z planów, które będą realizowane w najbliższym czasie to występ
zespołu „Śląsk”, a także wyjazd do
teatru na sztukę „Poskromienie
Złośnicy”.
Do związku należą w zdecydowanej większości kobiety, mężczyźni
stanowią około 10 % ogółu członków.
W sobotnim spotkaniu uczestniczyły
82 osoby z miasta i gminy Bielsk,
gminy Boćki oraz Brańska.
- Przybywa nam członków.
W ciągu trzech lat liczba członków wzrosła z 380 do 500. Choć
w historii związku było nawet 650.
Obecnie mamy niespełna 800 osób.
Rozdzielamy tez żywność dla ubogich,
gdzie dochód na osobę nie przekracza
951 zł na osobę, a w rodzinie 770
zł. Żywność pochodzi z UE.
Jest tu dobra organizacja życia
kulturalnego. Mamy tu różne możliwości spędzenia czasu możliwość
wyjazdów do teatru – mówi E. Korolko. – Wcześniej byłam członkiem

zespołu „Godne maki”. Czas upływał
mi na śpiewie, koncertach. Niestety
dziś już zespół nie istnieje. W naszym
repertuarze były piosenki ukraińskie
i białoruskie. Śpiewaliśmy podczas
Dożynek. Dziś też sobie pośpiewałam.
Eugenia Glida jest też na emeryturze, a członkiem związku dwa lata.
W życiu zawodowym była księgową,
ostatnio w bielskich Hoopach. Dzieli
się swoim doświadczeniem. Doskonale radzi na parkiecie.
Organizatorzy przygotowali
loterię fantową. Cieszyła się ona
ogromnym powodzeniem, bo w cenie
butelki piwa można było wygrać pięciogwiazdkowego szampana. I udało
się kobiecie. Mniej szczęścia miał
Jerzy, który wygrał korale. – Będę
miał większe powodzenie – żartował.
Drogi Emerycie nie siedź bezczynnie w domu. Jeżeli czujesz się
samotny. Przyjdź do nas. Może tu
spotkasz Przyjaciółkę, Przyjaciela.
Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Lista rankingowa „schetynówek” 2017
Podlaski Urząd Wojewódzki
ogłosił wstępna listę rankngową tzw.
„schetynówek”. Na Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej w 2017 roku w województwie podlaskim przewidziano
kwotę 59 322 026,00 zł z czego na
dofinansowanie budowy, przebudowy
lub remontu dróg powiatowych oraz
dróg gminnych zostanie przeznaczone
po 50 proc. tej kwoty.
Samorządy zgłosiły ogółem 113
wniosków na przebudowę, budowę lub
remont 234 km dróg lokalnych: 109
km dróg powiatowych na kwotę ok.
50 mln zł i 125 km dróg gminnych
na kwotę ok. 73,1 km zł.
Jest to kwota znacznie przekra-

czająca sumę, która dysponuje Urząd
Wojewódzki,dofinansowanie dostaną
więc te samorządy,które znalazły się
wyżej na liście rankingowej. Po wstępnej
ocenie wniosków Komisja odrzuciła 9
wnioskow, które uzyskały negatywną
ocenę formalną oraz 6 wniosków złożonych jako ponadlimitowe. Pozostałe
98 wniosków znalazły się na wstępnej
liście rankingowej; im wyżej tym
większe szanse na otrzymanie dotacji.
Teraz do15 listopada samorządy
mogą wnosić zastrzeżenia, a ostateczna lista zostanie zatwierdona przez
właściwego ministra d/s transportu do
30 listopada 2016 r.
Szczegółowa lista rankingowa na str 7
i www.wiescipodlaskie.eu

Żemerwa w Petersburgu
Studio Folkloru Tradycyjnego
„Żemerwa”działa od 13 lat przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
Młodzi członkowie zespołu śpiewają
pieśni z pogranicza podlasko-poleskiego z okolic Bielska Podlaskiego
i Hajnówki, prezentuje też miejscowe
tańce i korowody. W ubiegłym roku
gościł rosyjski zespół z Petersburga,
a w tym roku w końcu października

udał się tam z rewizytą, która mogła
się odbyć dzięki wsparciu finansowemu
sympatyków zespołu.
W Petersburgu „Żemerwa” była
gościem honorowym na koncercie inaugurującym festiwal „Kak na reczkie
było na Fontankie”. Bielska młodzież
spotkała się także z petersburskimi
studentami etnografii oraz wystąpila
w Rosyjskim Muzeum Etnografii. (cz)
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ZŁOTE GODY HAJNOWIAN
Pół wieku temu zdecydowali się na tworzenie tej niezwykłej więzi, wspólnej drogi. Poszli nią, trzymając się za ręce
i nigdy nie puścili tego małżeńskiego uścisku. Dlatego dotarli
do tak dalekiej stacji o nazwie „Złote Gody”.
Piękna uroczystość odznaczenia jubilatów odbyła się
30 października 2016 roku. W Hajnowskim Domu Kultury
spotkały się pary z 50-letnim stażem małżeńskim, ich rodziny,
zaproszeni goście oraz władze miasta Hajnówka. W imieniu
Prezydenta RP medalami odznaczył Jerzy Sirak – Burmistrz
Miasta Hajnówka.
To był szczególny dzień. Uświadamiamy sobie wszyscy,
jaką moc ma miłość i przywiązanie do drugiego człowieka.
Jaką piękną rzeczą jest kochać i być kochanym. W dzisiejszym
zaganianym świecie, gdzie wartości takie jak lojalność, zgoda,
kompromis, romantyzm są wielu współczesnym ludziom obce,
nasi jubilaci stanowią swoiste świadectwo na to, że miłość
wszystko zwycięży.
–  Moi drodzy –  życiowa miłość  to nie ta, która nie
wytrzymuje próby czasu, ale ta, która trwa pomimo upływają-

cych lat. Bo najważniejszym bogactwem i złotem tego świata
jest serce ukochanego człowieka, i jak pisał prozaik i eseista
Hermann Karl Hesse - Jedynie miłość nadaje sens życiu. Dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie
innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie. – powiedział
na wstępie Władysław Witkowski – kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Hajnówce. –  Ale moi drodzy nie sztuką jest
pokochać, sztuką jest wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół
wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań,
dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził prawdziwy skarbiec czynów
wielkich i małych i uformował swoje człowieczeństwo tak, że
może mierzyć się z różnymi przeciwieństwami losu. Codziennej
trosce o dom i chleb, o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci,
o sprawiedliwość i uczciwość w życiu publicznym – oddaliście
Państwo swoje najlepsze lata. Jesteście przykładem dobrych
rodzin. Dziś z pewnością martwicie się o dzieci, o wnuki, jak
ułożą sobie własne życie w tej naszej trudnej rzeczywistości.
Zastanawiacie się, czy dopisze Wam zdrowie, by móc cieszyć
się tym, jak rozwijają się następne pokolenia.

To była cudowna chwila wspomnień i przemyśleń dotyczących minionych lat. Podsumowaniem było wręczenie
medali, kwiatów, listów gratulacyjnych, jak również obrazów
przedstawiających siłę hajnowskiego żubra autorstwa Zbigniewa Budzyńskiego. – Życzymy Wam dużo zdrowia, siły,
wytrwałości, abyście z siłą żubra jak najdłużej żyli i cieszyli
się radością własną, dzieci i wnuków. Byście cieszyli się znajomymi, bliskimi i naszym miastem – zwrócił się do jubilatów
Jerzy Sirak ofiarowując obraz z wizerunkiem żubra.
Na zakończenie kierownik USC podziękował wszystkim
jubilatom za przyjęcie zaproszenia i przybycie na uroczystość.
Podziękowania otrzymali również pracownicy i dyrekcja Hajnowskiego Domu Kultury za przygotowanie sali, za piękny
koncert w wykonaniu Studia Piosenki Estradowej, pod kierunkiem Marty Gredel-Iwaniuk. - Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, aby dzisiejsza uroczystość była tak
piękną i jedyną w swoim rodzaju.
Emilia Rynkowska

W tym roku Złote Gody obchodziło 31 par:
Maria i Piotr Abramczuk
Krystyna i Władysław Adamczyk
Wiera i Jan Bajko
Danuta i Kazimierz Bielawski
Janina i Stanisław Brzozowscy
Teresa i Józef Bujek
Halina i Mikołaj Bura
Walentyna i Ignacy Chilimoniuk
Walentyna i Henryk Czyżewscy
Maria i Mikołaj Filipiuk
Walentyna i Mikołaj Grebieszkow
Maria i Grzegorz Guryniuk
Maria i Witold Ilkowscy
Eugenia i Mikołaj Jakimiuk
Luba i Leon Kardasz
Raisa i Leonard Kardasz

Luba i Włodzimierz Kiryluk
Zinaida i Józef Łyżwa
Jadwiga i Stanisław Michna
Teresa i Witold Murawscy
Nina i Włodzimierz Muśko
Luba i Leoncjusz Oniszczuk
Nina i Anatol Patejuk
Wiera i Leoncjusz Stasiewicz
Milica i Bazyli Trofimiuk
Maria i Jan Trusiewicz
Maria i Eugeniusz Turowscy
Eugenia i Aleksander Wołkowyccy
Maria i Jan Wrublewscy
Halina i Jan Zasim
Halina i Michał Zielinko

Dni Pluszowego Misia

Już po raz trzeci Fundacji Mam Marzenie z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia organizuje
zbiórkę nowych pluszowych maskotek, gier, zabawek oraz materiałów plastycznych dla pacjentów oddziałów
onkologicznych w całym kraju. Zebrane dary zostaną 25 listopada przekazane do szpitali dziecięcych.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w akcji zapraszamy do kontaktu z naszym regionalnym koordynatorem: Marta Sasimowicz, telefon: 515-199-627, e-mail: marta.sasimowicz@mammarzenie.org
Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie nas .
Daria Grzesiek
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„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- wyróżnienie za działalność profilaktyczną

25 października 2016 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się uroczysty finał
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016.
Podczas uroczystości zostali powołani nowi członkowie Kapituły „Trzeźwego Umysłu”.
Kapituła zrzesza grono najbardziej aktywnych pełnomocników i koordynatorów zajmujących
się profilaktyką z całej Polski.
W 2016 roku prestiżowe wyróżnienie otrzymała między innymi Joanna Wróbel–Siemiacka.
Miasto Hajnówka jako wyróżniony samorząd otrzymało kryształowy medal za szerokie działania profilaktyczne na rzecz społeczności lokalnej.
więcej na www.hajnowka.pl
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Milejczyce

GMINA NAREWKA
Tej fabryce dano szansę
Zakład „Ceramika Budowlana
Lewkowo” w Lewkowie Starym
w gminie Narewka w powiecie
hajnowskim przez ostatnie lata
generował straty. Jakość wyrobów
też miała wiele do życzenia. Były
zgłoszenia reklamacji od odbiorców.
Zakład tracił zaufanie u klientów.
Od 1 marca br. firmą zarzą-

i wzrost wydajności pracy.
Przed Sądem Rejonowym
w Białymstoku   zawarto z wierzycielami   uklad, na mocy którego
długi CB Lewkowo zostały w części
zredukowane, a to co pozostało  
do spłacenia, zostało rozłożone na
kilka lat. Spłacanie długu rozpocznie
się po 6-miesięcznej karencji   od
dnia uprawomocnienia się układu,

dza nowy prezes Anatol Ochryciuk.
Postawił on na jakość wyrobów
i odpowiednie opakowanie m.in.
zastosowano folię termokurczliwą z logo firmy i ustawianie
na paletach. Ustały reklamacje
i nie ma zwrotów towaru. Zakład
przeszedł przyspieszoną procedurę restrukturyzacyjną. Zaczęto
od uporzadkowania wewnętrznej
gospodarki w przedsiębiorstwie
i zawarcia układu z wierzycielami.
Zredukowano koszty działalności
przedsiębiorstwa poprzez comiesięczną racjonalizację wydatków

tj. od 2 listopada 2016 roku. Tak
więc można powiedzieć, że firma
wyszła na prostą z szansą na
dalszą działalność.
Obecnie w lewkowskiej fabryce pracuje około 80 osób.
Wytwarza się ok. 15 rodzajów
pustaków ceramicznych   do budowy ścian i kominów. Kupowane
są   między innymi w województwie
podlaskim, warmińsko-mazurskim,
w Warszawie i w województwie
mazowieckim oraz w województwie
lubelskim.

Bard Wajciuszkiewicz w Narewce
27 października br. w sali
kinowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Narewce w powiecie hajnowskim d był się koncert w ramach
dorocznego Festiwalu Białoruskiej
Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej “Bardauskaja Vosień”. To
było święto białoruskiej piosenki
autorskiej w naszej gminie.
Tym razem na scenie w
Narewce wystąpił przed publicznością popularny w naszym regionie
bard Zmicier Wajciuszkiewicz (na
zdjęciu). Swoim śpewem zachwycił
on publiczność. Niektóre z jego
piosenek są dziś bardzo popularne
i stały się szlagierami. Wykonuje
je na najwyższym poziomie artystycznym.
Po tej gwieździe festiwalu
wystąpił trzyosobowy młodzieżowy
wokalno-instrumentalny zespół
“Navi” z Mińska. Ma on swoją
ciekawą manierę wykonawczą.
Piosenki liryczne o miłości i o

umiłowaniu   życia na ziemi w
jego interpretacji   przypadły do
gustu słuchaczy.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Ślubowanie pierwszaków
Dziadkowice

Jan Ciełuszecki

Łączy nas ręcznik

zdjęcie ZS Dziadkowice

26 października w Zespole Szkół w Dziadkowicach uczniowie klas
pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum złożyli uroczyste ślubowanie.
Pierwszoklasiści zobowiązali się sumiennie wywiązywać ze swoich
obowiązków, szanować kolegów i pracowników szkoły oraz dbać o mienie
szkoły.
Uroczystość zakończyła część artystyczna.
(s)
Boćki

W niedzielę, 23 października
br. w Galerii im. Tamary Sołoniewicz w Narewce podsumowano
realizację projektu pt. „Wyszywanie
regionalnych ręczników i szycie na
maszynie w puszczańskich wsiach
gminy Narewka”. Organizatorzy
imprezy - członkowie Zarządu
Agroturystycznego Stowarzyszenia
“Puszcza Białowieska” na czele
z prezeską Haliną Wierzchowską
- zaprosili na spotkanie z uczestniczkami warsztatów hafciarskich
oraz na otwarcie wystawy wyszywanych ręczników i promocję
pięknego folderu pt. “Łączy nas
ręcznik” - wójta gminy Narewka
Mikołaja Pawilcza, radnych i sołtysów, kierowników miejscowych  
placówek Policji i Straży Granicznej,
a także dziennikarzy, m. in.   zastępcę redaktora naczelnego “Wiesci
Podlaskich” - niżej podpisanego.  
Uczestniczkom warsztatów
wójt gminy wręczył zaświadczenia
ukończenia kursu. Otrzymały je:
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Nina Wołkowycka, Tamara Zubrycka,
Halina Pańkowska, Lena Charkiewicz, Krystyna Łopatiuk, Krystyna
Poskrobko, Irena Ignaciuk, Lucyna
Zdanowska, Anna Zasim, Maria
Ciełuszecka, Elżbieta Kuncewicz,
Lidia Charkiewicz, Maria Kozak,
Mirosława Bołtromiuk, Halina Pryczynicz, Elżbieta Matysiuk i Halina
Wirerzchowska. Po części oficjalnej
odbyło się spotkanie z kwaterodawcami i poczęstunek. Impreza
przebiegła w miłej i serdecznej
atmosferze.
Warto dodać, że w folderze  
ze zdjęciami i adresami kwater
agroturystycznych można przeczytać o ręcznikach, które   dawniej
wyszywały dziewczęta i kobiety
wiejskie z gminy Narewka w
długie zimowe wieczory. Ręcznik
towarzyszył   człowiekowi w najważniejszych momentach jego życia.
Od narodzin aż do   śmierci,   tj.
tej ostatniej podróży człowieka.
Tekst i fot.   Jan Ciełuszecki

zdjęcie - UGm Boćki

Pierwszoklasiści z Bociek na uczniów zostali pasowani 28 października.
Uroczystość była szczególnie wzruszająca dla najmłodszych.Maluchy z grupy
3 - 4 latków zostali w tym dniu pasowani na przedszkolaków.
Strabla
27 października 2016r. w Szkole Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego w Strabli odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I.
W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski. Rozpoczęto przedstawieniem w wykonaniu pierwszoklasistów.
Następnie uczniowie złożyli
przysięgę na sztandar szkoły.
Pani Dyrektor dokonała pasowania, przyjmując w poczet
uczniów Szkoły Podstawowej
w Strabli. Tradycyjnie pierwszaki odcisnęli swoje paluszki
w kronice szkoły.
Wójt Gminy złożył życzenia nowym uczniom i wręczył
upominki.
(k)

Rocznica nadania
herbu
450 lat temu, 1 listopada 1566
roku król Zygmunt August nadał Milejczycom herb. Z tej okazji 4 listopada
odbyło się spotkanie zorganizowane
przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną
Bibliotekę Publiczną w Milejczycach
oraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Spotkanie było też okazją
do promocji najnowszego numeru
„Bielskiego Gościńca” z historią Milejczyc. Rozmawiano o historii Milejczyc,
okolicznościach nadania herbu oraz legendzie powstania słynnej z cudownych
uzdrowień cerkwi na Mikulszczynie.
Spotkaniu, które zakończył zespół
Żemerwa tańcząc i śpiewając lokalne
pieśni z Milejczyc i okolic, towarzyszyła
wystawa starych fotografii. (seb)

Policzono dziki
Przez dwa dni – 22 i 23 października - w Nadleśnictwie Rudka liczono
dziki. Zgodnie z wymiogami próbą
objeto 10 procent powierzchni nadleśnictwa czyli 5 411,73. ha. W liczeniu
wzięło udział 489 osób: pracownicy
nadleśnictwa, pracownicy zakładów
usług leśnych i członkowie lokalnych
kół łowieckich. Liczenie odbywało się
metodą pędzeń próbnych na wcześniej
wytypowanych losowo powierzchniach.
Stwierdzono, że na terenie Nadleśnictwa
Rudka żyje 66 dzików.
Dziki liczono także – 21 października - na terenie Nadleśnictwa
Nurzec Stacja. Powierzchnia objęta
inwentaryzacją wyniosła 2 429 ha.
W chwili gdy piszemy tą informację
nie była jeszcze znana dokładna liczba
dzików na terenie nadleśnictwa.
Liczba żyjących dzików jest
szczególnie ważna w kontekście
planowania działań związanych
z ograniczaniem rozprzestrzeniania
się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń
(ASF).
(seb)

Jesienne dary natury
Jesień to pora roku, która nie ma
w zwyczaju nas rozpieszczać. Niskie
temperatury, wiatr i deszcz, brak słońca
oraz ciągle nawracające przeziębienie.
To skojarzenia, które najczęściej przychodzą nam na myśl kiedy zbliża się
okres listopadowo - grudniowy. Jednak
pomimo złej pogody, krótszego dnia i
spadku nastroju, wciąż nazywamy ją
„piękną, złotą jesienią”. Dlaczego? Bowiem jak żaden inny, właśnie ten sezon
corocznie dostarcza nam prawdziwą
witaminową bombę!
Dynie, bakłażany, żurawina,
buraki…to tylko niektóre z mnóstwa
dostępnych w tym okresie darów, jakie
gwarantuje nam matka natura. O ile
każde z nich jest nam znane i mniej
więcej wiemy, co z czym łączyć, to czy
nie warto byłoby urozmaicić jesienno-zimowe menu o bardziej wyszukane
składniki?
Sandra Czerwińska
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu
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SPORT
Przy pingpongowych stołach

Dziadkowice

W dniu 7 listopada 2016 r.
w Zespole Szkół w Narewce odbyły
się Finały Mistrzostw Powiatu Hajnowskiego w Drużynowym Tenisie
stołowym w kat. szkół podstawowych i gimnazjalnych. Finały były
poprzedzone eliminacjami, które
przeprowadzono w ZS Narew i ZS
Narewka. Do głównego turnieju
awansowały po dwie drużyny z zaliczeniem meczu bezpośredniego
z eliminacji. Faworytkami wśród
dziewcząt w obu kategoriach były
uczennice z Czeremchy i to one
awansowały z pierwszych miejsc do
dalszego etapu rozgrywek. Wśród

Zagrali dla papieża

W ostatniej dekadzie października (18 i 19 X) Klub Sportowy
„Sokoły” Dziadkowice przy współpracy
Stowarzyszenia Parafiada zorganizował IX Turniej Piłki Siatkowej „Gramy
dla papieża”.
W rywalizacji chłopców zwyciężyła reprezentacja gimnazjum
z Dziadkowice w składzie: Konrad
Bakunowicz, Jakub Kryński, Damian
Mikołajczuk, Jarosław Mikołajczuk,
Jakub Ogar, Damian Piotrowski i Tomasz Tryniszewski. Kolejne miejsca
zajęły: II - gimnazjum w Białowieży,
III - gimnazjum Sokółka, a IV - druga

drużyna z Dziadkowic.
Wśród dziewcząt najlepsza
była drużyna Danex Siemiatycze
w składzie: Agata Bajena, Paulina
Leończuk, Patrycja Mazur, Katarzyna
Michnowska, Anna Milewska, Izabela
Osipiak, Dominika Szumarska, Natalia
Walko, Marta Weremijewicz. II m.
zajęła reprezentacja LO Siemiatycze,
trzecie były gimnazjalistki z Kleszczel,
a czwarte miejsce zajęła drużyna
gospodarzy turnieju.
Najlepszymi zawodnikami
turnieju zostali:Natalia Walko i Jakub
Kryński.
(cz)

chłopców w kat. młodszej zwyciężyły
SP Dubiny, a w starszej PG Narewka .
Ogółem w rozgrywkach wzięło
udział 88 zawodników.
Końcowa klasyfikacja
dziewcząt SP:
I miejsce – SP Czeremcha - awans
do finału grupy południowej
II miejsce – SP Nowokornino - awans
do finału grupy południowej
II miejsce – SP Narewka - awans
do finału grupy południowej
IV miejsce – SP Narew
V miejsce – SP 3 Hajnówka (z 1/2
powiatu)

Końcowa klasyfikacja
chłopców SP:
I miejsce – SP Dubiny - awans do
finału grupy południowej
II miejsce – SP Narewka - awans do
finału grupy południowej
III miejsce – SP Dubicze Cerkiewne
IV miejsce – SP Czeremcha
V-VI miejsce – SP 3 Hajnówka (z 1/2
powiatu0
SP Nowokornino (z1/2 powiatu)
VII miejsce – SP Narew (z 1/2 powiatu)
Końcowa klasyfikacja
dziewcząt PG:
I miejsce – PG Czeremcha - awans
do finału grupy południowej
II miejsce – PG Narewka - awans do
finału grupy południowej
III miejsce – PG Narew
IV miejsce – PG Dubicze Cerkiewne
V miejsce – PG Dubiny (z 1/2 powiatu)
Końcowa klasyfikacja
chłopców PG:
I miejsce – PG Narewka - awans do
finału grupy południowej
II miejsce – PG Dubiny - awans do
finału grupy południowej
III miejsce – PG Dubicze Cerkiewne
IV miejsce – PG Czeremcha
V miejsce PG Narew (z 1/2 powiatu)
Janusz Ludwiczak

Lista rankingowa dróg gminnych

zdjęcie: ZS Dziadkowice

Dwór w Jodłówce popada w ruinę
115-letni drewniany dwór w
Jodłówce, w pobliżu wsi Starzyna
i Wojnówka w gminie Dubicze
Cerkiewne w powiecie hajnowskim,  
popada w ruinę.
Pobudował go pośród lasu
pan na jodłówce i Wojnówce
- Samuel Bernard Wołoncewicz.
Opowiadał mi o nim mój teść z
kolonii wsi Bobinka (wieś Bobinka
znajduje się tuż za wschodnią
granicą państwa). Jego dom
znajdował się najbliżej dworu,
jakieś pół kilometra. Kiedy żył
mój teść, chodziłem z nim do
dworu. Byliśmy w gościach u
praprawnuczki   pana Wołoncewicza,
jednej z trzech   spadkobierczyń
- Jadwigi Trzaskowskiej, która
latem przyjeżdżała tu z rodziną

z Warszawy.
Podobał mi się dwór, sad,
park ze stawem   i…   piękne malowidła na ścianach w jednym
z salonów - były to scenki z
polowań myśliwskich. Ten dwór,
kryty gontem, i salony   jeździli   ze
mną oglądać moi siostrzeńcy, mój
brat i ojciec.   Wtedy stał jeszcze
jeden z czworaków. Wszyscy byli
pod niemałym wrażeniem tego,
co zobaczyli. Wtedy budynek, a
przede wszystkim trzy ganki były
odnawiane. Służył on właścicielom
jako dom letniskowy.
…Od tego czasu minęło
dwadzieścia lat. Pojechałem do
Jodłówki w końcu września tego
roku i co zastałem. Dookoła   okazałego budynku zdążyły wyrosnąć
młode drzewa,
różne wysokie
krzewy, wysoka
trawa).   Drzwi
i okna zostały
zabite deskami.

Tekst
i fot.   Jan
Ciełuszecki
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LISTY
Gazeta Hajnowska
Wieści Podlaskie
Uprzejmie proszę Szanowną
Redakcję, jeśli jest to możliwe
o wydrukowanie moich spostrzeżeń
z Czeremchy. Przyjeżdżam do Cze-

remchy od lat, latem na 4 miesiące.
Jestem rodowitą czeremszanką, ale
od 65 lat mieszkam w Krakowie.
Mam 85 lat. Nie sposób przejść
obojętnie idąc ulicami Czeremchy
jak jest czyściutko, rzadko można
zobaczyc papierek na ulicy, krawężniki
pomalowane na biało, a skwerki
cieszą się pięknymi kwiatami, które
są pielęgnowane. Serce się raduje jak

załatwiam coś w gminie, urzędnicy
są uśmiechnięci, życzliwi i chętnie
służą radą. Jak dobrze byłoby nam
żyć, gdyby człowiek spotykał takich
ludzi wszędzie i takich gospodarzy
jak Pan Wójt w Czeremsze.
Z wyrazami szacunku dla
Państwa Redakcji
Irena Celińska

Konkurs Simony Kossak
Polskie Radio Białystok, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Białymstoku oraz Nadleśnictwa
Białowieża, Browsk i Hajnówka organizują po raz czwarty konkurs literacko-plastyczny pamięci Simony Kossak.
Konkurs prowadzony jest na terenie
województwa podlaskiego i warmińsko-mazowieckiego.
Prace na etap wojewódzki można nadsyłać do 30 listopada br. na adres Radia Białystok ul. Świerkowa 1.
(s)
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bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Hajnówce
25.10 br. Hajnówkę odwiedził
Prezydent Andrzej Duda. Prezydent
w towarzystwie Starosty Hajnowskiego Mirosława Romaniuka, Burmistrza
Miasta Hajnówka Jerzego Sirak
oraz wójt Gminy Hajnówka Lucyny
Smoktunowicz odwiedził Sobór Św.
Trójcy, w którym rokrocznie odbywa się Międzynarodowy Festiwal
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
oraz Kościół pw. Krzyża Świętego
w Hajnówce. Na plebanii parafii odbyło
się również spotkanie prezydenta
z lokalnymi samorządowcami oraz

duchownymi wyznania katolickiego
i prawosławnego. Zarówno wizyta
w soborze, kościele, jak i spotkanie
z samorządowcami było zamknięte
dla mediów. Natomiast o godzinie
16.00 w amfiteatrze miejskim
odbyło się spotkanie Prezydenta
z Hajnowianami. Obok mieszkańców,
w spotkaniu wzięli również udział
m.in.: Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski, Senator Jan Dobrzyński
oraz samorządowcy – radny sejmiku
województwa Henryk Łukaszewicz,
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, wiceburmistrz Andrzej
Skiepko oraz Wójt Gminy Hajnówka
Lucyna Smoktunowicz. W imieniu
mieszkańców Prezydenta Andrzeja
Dudę powitał Burmistrz Jerzy Sirak:
Wizyta Pana Prezydenta w naszym
małym, przypuszczańskim mieście
jest to bardzo wielkie wydarzenie, za
które dziękujemy. Burmistrz zwrócił
się także do Prezydenta o wsparcie
regionu: Pozwolę poprosić Pana
Prezydenta o wsparcie naszych
wspólnych działań w realizacji
„Programu Rozwoju Regionu Puszczy
Białowieskiej”. Dzisiaj się spotykamy
z przychylnością ze strony władz
wojewódzkich i władz centralnych,
mam nadzieję, że w przyszłości,
w kolejnych latach realizacja tego
programu sprawi, że razem będziemy
mogli się cieszyć z życia w piękniejszej
ziemi hajnowskiej.
Uroczyste powitanie Prezydenta

uświetnił krótki koncert Orkiestry
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
pod batutą Krzysztofa Romaniuka.
Następnie głos zabrał Prezydent
Andrzej Duda. W trakcie spotkania
z mieszkańcami Hajnówki Prezydent
zaakcentował rolę wspólnoty opartej
na wartościach chrześcijańskich
i poszanowaniu wielokulturowości:
Dziękuję za gościnne przyjęcie i pokazanie mi Państwa wspólnot. Wspólnot
tworzących wielką wspólnotę mieszkańców Hajnówki jako miasta, gminy
i powiatu. Z wielkiego pnia kultury

chrześcijańskiej wszyscy wyrastamy
– zarówno ci, którzy są katolikami
jak i ci, którzy są wyznawcami religii chrześcijańskiej prawosławnej.
Jesteście ludźmi, którzy tutaj, na
tej ziemi, tak bardzo tradycyjnie
związane z Polską, razem żyjecie.
Jesteście ludźmi najczęściej różnych
wyznań, a jednak jesteście sąsiadami,
jesteście współmieszkańcami miasta,
jesteście krótko mówiąc braćmi. Że

choć wywodzicie się Państwo często
z różnych narodów, bo wiem, że
w Hajnówce mieszkają zarówno
Polacy jak i ci, którzy są pochodzenia
białoruskiego, to trwacie tutaj, kultywujecie swoją wartość kulturową,
kultywujecie swój język. Cieszę się
bardzo, że w szkołach prowadzone
są lekcje także w języku białoruskim,
że państwo polskie temu sprzyja.

Tu właśnie w Hajnówce jest cały
czas kultywowane i tak niezwykle
pięknie widoczne to, co jest wielką
historią polskiego państwa przez
stulecia. A właśnie to, że była to
Rzeczpospolita wielu narodów, że
była to Rzeczpospolita wielu wyznań
i że są miejsca w naszym kraju,
gdzie ona nadal taka jest. Ogromnie
Państwu za tą tradycję, za trwanie
w tej tradycji, za tą wspólnotę, którą
razem tworzycie, dziękuję.
Podczas wystąpienia w amfiteatrze Prezydent Andrzej Duda
poruszył temat ochrony Puszczy
Białowieskiej: Wypowiada się na ten
temat w Polsce bardzo wiele ludzi.
Ja chcę z całą mocą z tego miejsca powiedzieć jedno – to państwo
w tych sprawach powinniście mieć
najwięcej do powiedzenia. Oczywiście są eksperci, znawcy, badacze,
ludzie, którzy naukowo zajmują się
problemami lasów ich ochrony, utrzymania, rozwoju - także ich ochrony
przed szkodnikami takimi jak kornik
drukarz - ale (jest) także i państwa
zdanie na ten temat. Według Prezydenta zdanie mieszkańców jest
kluczowe, bowiem w historii rozwoju
Hajnówki „całe pokolenia związane
były z puszczą, i […] Ci ludzie z dziada
pradziada, będący z puszczą za pan
brat, będący w puszczy codziennie
i nią się zajmujący, najlepiej ją znają”.
Wyraził przekonanie, że okoliczni
mieszkańcy, „pamiętając choćby
poprzez przekaz ustny od swoich

11 LISTOPADA
– ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada serca wszystkich Polaków łączyły się w jedność.
Przez cały dzień mówiliśmy o patriotyzmie, historii i miłości do naszej
Ojczyzny.

Narodowe Święto Niepodległości co roku obchodzone jest 11 listopada,
„dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego
bytu państwowego” w 1918 r., po 123 latach od rozbiorów dokonanych
przez Austro-Węgry, Prusy i Rosję. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem
Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 r., czyli prawie 20 lat po
odzyskaniu niepodległości. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz
państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed
Grobem Nieznanego Żołnierza.
Hajnowianie już od rana modlili się o wolność naszego kraju w Soborze
Świętej Trójcy i w Kościele Świętego Cyryla i Metodego w Hajnówce. Następnie przemaszerowali ulicą 3 Maja pod pomnik „Ofiarom Wojen, Przemocy
i Represji ‘91”, gdzie złożono wieńce.
Spotkanie mieszkańców miasta na skwerze przy pomniku, w iście zimowej
scenerii, rozpoczęło się hymnem narodowym w wykonaniu Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce.
Tradycyjnie, głos zabrał gospodarz miasta Hajnówka. Jerzy Sirak powitał
wszystkich, którzy przybyli pod pomnik, by uczcić święto narodowe. Burmistrz
przytoczył losy Polski, wielokrotnie podkreślając, iż należy dbać o wolność,
która nie jest dawana raz na zawsze. Zaznaczył iż, należy ją pielęgnować, by
nikt jej nam nie odebrał. Burmistrz poinformował również o listach wysłanych
przez Ministra Jarosława Zielińskiego, Ministra Krzysztofa Jurgiela i Posła
Mieczysława Kazimierza Baszko.

pradziadków, dziadków, ojców, wiedzą,
jak zaradzić problemom, które są
związane z Puszczą i wiedzą także,
na ile można eksploatować obszar
i samej Puszczy, i jej okolic tak, aby
to było dla niej bezpieczne”.
Poruszając temat ochrony
Puszczy Białowieskiej Prezydent
stwierdził także: Często są takie głosy,

Po przemowach duchowni wyznania katolickiego i prawosławnego
odmówili modlitwy w intencji Ojczyzny.
W tym roku hołd złożyło 48 delegacji. Pierwsze kwiaty położyły delegacje
z Urzędu Miasta Hajnówka (Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka, Andrzej
Skiepko – Zastępca Burmistrza, Jakub Ostapczuk – Przewodniczący Rady Miasta),
Starostwa Powiatowego (Mirosław Romaniuk – Starosta Hajnowski, Jadwiga
Dąbrowska – Wicestarosta Hajnowski, Lech Michalak – Przewodniczący Rady
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III edycja konkursu MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI 2016
Konkurs MŁODZI AKTWNI SKUTECZNI został zorganizowany przez
Burmistrza Miasta Hajnówka już po
raz trzeci. Jego celem jest wsparcie
inicjatyw i aktywności młodzieży
hajnowskich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Młodzież miała czas na złożenie
wniosków opisujących ich wstępny
pomysł na inicjatywę do 23 września 2016 roku. Następnym etapem
konkursu był udział w warsztatach
o tematyce kreatywności i integracji
w grupie prowadzonych przez Panią
Irenę Snitkowską (30 września 2016
roku). W ciągu tygodnia od przeprowadzenia warsztatów młodzież musiała
dostarczyć ostateczne wnioski, które
w ostatnim etapie konkursu – 13
października – zaprezentowała przed
komisją konkursową. Komisja składała
się z: Burmistrza Miasta Hajnówka
Jerzego Siraka, Sekretarza Miasta
Hajnówka Jarosława Grygoruka,
Dyrektora Ośrodku Sportu i Rekreacji

w Hajnówce Mirosława Awksentiuka,
Dyrektora Parku Wodnego w Hajnówce Mirosława Chilimoniuka,
przedstawicielki Hajnowskiego
Domu Kultury Barbary Sadowskiej,
inspektora Urzędu Miasta Hajnówka
Barbary Dmitruk. Hajnowska młodzież
wykazała się niezwykłą inwencją. Do
konkursu zgłoszono i zaprezentowano
takie inicjatywy, jak:
- „Fantastyczni Fizycy Filmowi”

- grupa z ZS z DNJB w Hajnówce,
w składzie: Szymon Ruczyński(lider
grupy), Iga Emilia Kiełbaszewska,
Gabriela Ewa Kot, Aron Marczuk, Anna
Nesteruk, Julia Ruszuk; zaprezentowali projekt pod tytułem „Rozwój
szkolnego koła filmowego i realizacja
spotu promującego szkołę”. Głównym
celem projektu było stworzenie filmu
promującego szkołę oraz rozwój
umiejętności uczestników szkolnego
koła filmowego i zakup sprzętu, który
by to umożliwiał.
- „Szkolny Radiowęzeł” - grupa
z ZS Nr 3 w Hajnówce, w składzie:
Gabriela Karbowska, Martyna Mazur,
Aleksandra Busłowska, Joanna Ruta,
Karl Konstantin Kilp, opiekun- Paulina
Łempicka; zaprezentowali projekt
o nazwie tożsamej z nazwą grupy„Szkolny Radiowęzeł”. Projekt miał na
celu poznanie technik dziennikarskich
przez uczniów odpowiedzialnych
za radiowęzeł oraz wsparcie dla
istniejącego radiowęzła w szkole.

- „Pasjonaci” - grupa z ZS Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce,
w składzie: Jerzy Mateusz Milcz,
Gabriela Kiczkajło, Patryk Szwarc,
Andżelika Urynowicz, opiekun- Krystyna Jakoniuk; zaprezentowali projekt
„Szkoła z Pasją”. Celem projektu
było przedstawienie atrakcyjności
ZS nr 2 poprzez nakręcenie filmu
promocyjnego.
- „Młodzi Radiowcy” - grupa z ZS

Nr 1 w Hajnówce w składzie: Marek
Mackiewicz (lider grupy), Mateusz
Michalak, Patrycja Sidorska, Katarzyna
Koronkiewicz; zaprezentowali projekt
„Młodzi Radiowcy”. Projekt miał na
celu unowocześnienie istniejącego
radiowęzła.
- „Impuls - Aerobik Dance z Elementami Tańca Nowoczesnego”
- grupa z ZS Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce w składzie:
Julia Waskiewicz (lider grupy), Marta
Smoktunowicz, Karolina Stefaniuk,
Marta Klepacka, Julia Urynowicz,
Wioletta Pawłowska, Izabela Maciuka, opiekun- Joanna Kierdelewicz;
zaprezentowali projekt, który ma na
celu szerzenie profilaktyki zdrowotnej, a także rozbudzenie zdolności
artystycznych wśród uczniów. Założeniem projektu jest uatrakcyjnienie
dotychczasowych zajęć o elementy
tańca nowoczesnego, a także wyjazd
młodzieży uczestniczącej w tych
zajęciach do Białegostoku.
- „Młodzi Ambitni” - grupa z ZS Nr
3 w Hajnówce w składzie: Mariusz
Wawreszuk (lider grupy), Jakub Klin,
Jakub Wasiluk, Jakub Klimowicz;
zaprezentowali projekt „Działaj
z nami - kreatywna siłownia”. Celem
projektu było stworzenie na terenie
szkoły siłowni dostępnej dla uczniów.
Spośród przedstawionych projektów Komisja Konkursowa wyłoniła
zwycięskie grupy:
- „Fantastyczni Fizycy Filmowi”
- „Szkolny Radiowęzeł”
- „Impuls – Aerobik Dance z Elementami Tańca Nowoczesnego”.
Każda z grup, które wygrały
w konkursie otrzymają wsparcie
organizacyjne oraz finansowe
w wysokości do 3000 zł od Urzędu
Miasta Hajnówka na realizację prezentowanych pomysłów. Powyższe
grupy będą realizowały swoje projekty
do 16 grudnia 2016 roku.
Anna Grygoruk

5. Dziecięce Mistrzostwa Hajnówki w Pływaniu
Już od pięciu lat hajnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Parkiem
Wodnym organizuje zawody pływackie
dla najmłodszych mieszkańców naszego
miasta. W sobotę, 22 października,
na basenie zmierzyło się ze sobą 61
zawodników ze szkół i przedszkoli powiatu hajnowskiego. Chęć rywalizacji,
pasja do pływania czy po prostu dobra
zabawa. Niezależnie jaki był powód
udziału w zawodach, wszystkie dzieci
z ogromną radością stawały na starcie.
Zawody rozpoczęła uroczysta

najmłodsi zawodnicy płynęli 25 metrów.
W zawodach wśród chłopców
prym wiedli Marcin Worończuk, Tymek
Myszkiewicz, Filip Barduszko, Mikołaj
Skiepko i Konrad Muszkatel. Najlepsze
spośród dziewcząt – Ada Żukowicka,
Zuzanna Nazaruk, Gabrysia Ackiewicz,
Marta Kolada, Dominika Niesteruk
i Gabriela Kierdelewicz.
Za zdobycie miejsc I-III dzieci
otrzymały pamiątkowe medale. Małych
pływaków wspierali licznie przybyli
kibice, rodzice, dziadkowie, którzy

defilada sędziów i uczestników wraz
z trenerami. Pełniący rolę kierownika
zawodów Janusz Ludwiczak, powitał
przybyłych zawodników, trenerów,
nauczycieli WF i rodziców. Uroczystej
ceremonii otwarcia zawodów dokonał
Burmistrz Miasta. Pan Jerzy Sirak
życzył wszystkim udanych startów
i dobrej zabawy.
Po uroczystym otwarciu zawodów
nastąpiła prezentacja startu, którą zademonstrowała Gabrysia Kierdelewicz.
Następnie dzieci rozpoczęły zmagania
na wyznaczonych dystansach w poszczególnych kategoriach wiekowych
począwszy od klas IV (rocznik 2006)
a skończywszy na klasach I i młodszych
(rocznik 2009 i młodsi). Wszystkich
uczestników kl. II-IV czekała rywalizacja na dystansach 50m natomiast

zmagania swoich pociech obserwowali z trybun. Wszystkim serdecznie
gratulujemy sukcesów i dziękujemy
za udział w imprezie.
Sędziami zawodów byli pracownicy OSiR i Parku Wodnego oraz
Barbara Kruszewska, Edward Poniecki
i Leszek Kabasa.

Hajnówka przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka
Samorząd Hajnówki rozpoczął
prace nad przygotowaniem programu
rewitalizacji miasta. W piątek, 14
października, odbyło się pierwsze
spotkanie w tym zakresie, którego
celem było przystąpienie do procesu
zbierania odpowiednich informacji
i danych związanych z sytuacją
społeczną w mieście.
Sam termin „rewitalizacja”
jest nowym terminem, doprecyzowanym w wytycznych unijnych
(Wytyczne w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata
2014-2020) oraz ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji.
Zgodnie z definicją, rewitalizacja to
kompleksowy proces wyprowadzania
ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez działania
całościowe integrujące interwencję
na rzecz społeczności lokalnej,
przestrzeni i lokalnej gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany
oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja
zakłada optymalne wykorzystanie
specyficznych uwarunkowań danego
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obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów, jest procesem
wieloletnim, prowadzonym przez
interesariuszy tego procesu, we
współpracy z lokalną społecznością. Natomiast stan kryzysowy to
stan spowodowany koncentracją
negatywnych zjawisk społecznych
(w szczególności bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, niskiego poziomu
edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym), współwystępujących
z negatywnymi zjawiskami w co
najmniej jednej z następujących sfer:
a. gospodarczej (niska przedsiębiorczość, słaba kondycja firm)
b. środowiskowej (m.in. przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów)
c. przestrzenno-funkcjonalnej (m.in.
niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną)
d. technicznej (m.in. degradacja stanu
technicznego obiektów budowlanych).
Program rewitalizacji będzie
jednym z narzędzi wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na

lata 2016-2025. Najważniejszym
elementem prac nad programem
będą badania prowadzone w szerokim zakresie wśród mieszkańców
Hajnówki oraz na ich rzecz. Zaplanowano m.in. przeprowadzenie
kampanii informacyjno-promocyjnej
z jednolitym przekazem graficznym
dla podejmowanych działań, partycypacyjnych warsztatów w grupach
reprezentatywnych, paneli eksperckich i ekspercko-obywatelskich,
pogłębioną diagnozę czynników
i zjawisk kryzysowych, oczekiwań
mieszkańców co do potrzeb rewitalizacyjnych w mieście, organizację
mobilnych punktów konsultacyjnych
w mieście, spotkania z mieszkańcami,
spacery badawcze po mieście. Docelowo w wyniku prac nad programem
zostaną opracowane propozycje
(fiszki) konkretnych projektów do
wdrożenia w obszarze rewitalizacji,
zarówno nie inwestycyjnych jak
i o charakterze inwestycyjnym.
Zgodnie z wytycznymi unijnymi
obszar (obszary) rewitalizacji mogą
objąć nie więcej niż 20% powierzchni
miasta oraz nie więcej niż 30% jego

mieszkańców. Warunkiem uzyskania
w przyszłości wsparcia na realizację
zadań rewitalizacyjnych będzie
akceptacja przygotowanego programu przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego.
Będzie to podstawowy dokument umożliwiający finansowanie
przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego, który ma
osobną alokację funduszy wyłącznie
na działania w tym zakresie.
Program opracowany zostanie
przez konsorcjum w składzie: S&H
Consulting Maciej Huculak, Ośrodek
Wspierania Organizacji Pozarządowych, Fundacja Laboratorium Badań
i Działań Społecznych „SocLab”.
Prace nad programem mają zakończyć się w lipcu 2017 r. Decyzją
Zarządu Województwa Podlaskiego
samorząd miasta Hajnówka pozyskał
już dofinansowanie na opracowanie
programu rewitalizacji. Projekt został
wysoko oceniony. Przyznano dotację
w kwocie 125.100,00 zł.
Magdalena Chirko

Wyniki na www.hajnowka.pl

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 w Parku Wodnym
odbędą się:
- 20.I.2017r. – Finał Powiatu
Hajnowskiego w ramach współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego
- 13.II.2017r. – Półfinał Wojewódzki w ramach współzawodnictwa
Szkolnego Związku Sportowego
Małgorzata Muszkatel

Wizyta gości z Kraslav
W dniach 19-21.10.2016 r.
miasto Hajnówka odwiedziła 6-cio
osobowa delegacji z Łotwy, z miasta
Kraslav. W skład delegacji weszli
przedstawiciele samorządu, z burmistrzem Gunnarem Upenieks na
czele, oraz lokalni przedstawiciele
branży gospodarczej.
Członkowie delegacji byli zainteresowani nawiązaniem współpracy
z lokalnymi przedsiębiorcami z branży
metalowej i drzewnej. Delegacja
zapoznała się z ofertą:
- Zakładów Maszynowych „HAMECH”
Sp. z o. o. kotłownie, suszarnie,
obrabiarki,
- Zakładu Stolarstwa Ogólnego
KON-STOL M.H.W.R. Kondraciuk,
- Zakładu Drzewnnego „ANDREWPOL”
Andrzej Pryczynicz,
- Producent kotłów Moderator Sp.
z o.o.,
- Gospodarstwa Ogrodniczego Bożeny
Dmitruk w Kuraszewie.
Goście poznali też obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
regionu. Zaplanowano zwiedzanie
Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej
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Wizyta Wojewody Podlaskiego w Powiecie Hajnowskim
Praca na rzecz innych to niezwykła wartość – w wymiarze społecznym,
osobistym, religijnym. Wymaga odrobiny wysiłku, zaangażowania i empatii
– bo w istocie tak niewiele trzeba,
by pomóc. Każda inicjatywa na rzecz
innych jest niezwykle cenna, warta
szacunku i uhonorowania. Wczoraj
(27.10.2016) w trakcie obrad XIX sesji
Rady Powiatu Hajnowskiego odbyło
się uroczyste wręczenie odznaczenia
Krzyża Zasługi, przyznanego przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudę.
Za zasługi dla ochrony zdrowia oraz za działalność na rzecz
osób potrzebujących pomocy oraz
wsparcia, Złotym Krzyżem Zasługi
odznaczona została Małgorzata
Agnieszka Pietrzak-Zakrzewska natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi
– Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków Oddziału Rejonowego
w Hajnówce Stanisław Zygmunt
Siwek. Aktu dekoracji dokonał Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski:
Cieszę, że jest tutaj tak aktywne
środowisko ludzi, którzy spieszą
z pomocą osobom potrzebującym,
że na wniosek ministra zdrowia te
odznaczenia zostały przyznane. Myślę,
że to też będzie impulsem do tego,
żebyście i Państwo ale i Państwa
koledzy, koleżanki, które działają
w stowarzyszeniu, z tym większą
ofiarnością podejmowały te dzieło
i również myślę, że władza lokalna,
biorąc pod uwagę tak zaszczytne
odznaczania, też będą Państwa
wspierać. Ja ze swej strony też się
zainteresuję Waszą działalnością mówił Wojewoda.

Gratulacje laureatom złożyli
także Przewodniczący Rady Powiatu
Lech Jan Michalak oraz Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. Osobne
podziękowania dla Pani Małgorzaty
Zakrzewskiej złożyli także członkowie
stowarzyszenia. Odznaczeni nie kryli
wzruszenia:
Dziękuję serdecznie, bo generalnie gdyby nie Stowarzyszenie,
gdyby nie było ludzi, którzy chcą
mnie słuchać, przychodzić, coś robić
razem to nie byłoby takich tytułów.
Miło jest, że ktoś to
zauważa – i władzy
dziękuję, że zauważa,
że ludzie coś robią.
Że władza i lokalna
i wojewódzka i że Pan
Prezydent zauważają
pracę ludzi gdzieś
tam troszkę niżej. Jest
to bardzo miłe, przy
okazji kto też powie
o Hajnówce i o tym, że
ludziom chce się coś
robić dla innych. Także
mam nadzieję, że dalej
będziemy działać. – powiedziała Pani
Małgorzata Agnieszka Pietrzak.
- Od dzisiaj to możemy śmiało
mówić „nasza złota Pani doktor”,
natomiast jeśli chodzi o mnie to
zaistniał pewien paradoks, bo trudno
sobie wyobrazić „brązowego siwka” –
żartobliwie wtórował Pan Stanisław
Zygmunt Siwek, również odznaczony.
Krzyż Zasługi to odznaczenie
państwowe, ustanowione w 1923r.
Krzyż nadawany jest osobom, które
położyły zasługi dla państwa lub
obywateli spełniając czyny prze-

kraczające zakres ich zwykłych
obowiązków, a przynoszące znaczną
korzyść państwu lub obywatelom,
ofiarną działalność publiczną, ofiarne
niesienie pomocy oraz działalność
charytatywną. Krzyż Zasługi może być
nadany tej samej osobie w każdym
stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem
Krzyża Zasługi wyższego stopnia
powinny upłynąć co najmniej 3 lata.
Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo. Odznaczenie
dzieli się na trzy stopnie.

Wizyta Wojewody Podlaskiego
Bohdana Paszkowskiego była też
doskonałą okazją do podziękowania
za współpracę Urzędu Wojewódzkiego
z samorządem powiatowym. Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk
przypomniał o dotychczasowych
osiągnięciach: m.in. o pozyskaniu przez
powiat hajnowski środków finansowych
w wysokości ponad 14 milionów zł na
scalanie gruntów w gminach Narew
i Narewka. Scalanie i cała geodezja
są to zadania administracji rządowej
czyli zlecone, w których pośredniczy

Samorząd powiatowy wspiera zdolnych uczniów - najzdolniejsi uczniowie
z powiatu hajnowskiego otrzymali stypendium z Funduszu Simony Kossak
Nauka to pokarm dla rozumu- twierdził Lew Tołstoj. To także
klucz do sukcesu – wraz z kolejnymi
tomami książkowej wiedzy, uzupełnianej o doświadczenie, młody
człowiek sukcesywnie wydeptuje
swoją ścieżkę kariery. Wiedza to
najcenniejsza wartość, która pracuje
na osobisty rozwój, powodzenie zawodowe i materialne. Pracuje także
na rozwój regionu – stąd
wsparcie ambitnych,
zdolnych mieszkańców to
najważniejsze wyzwanie,
jakie stoi przed samorządem. Powiat Hajnowski
wspiera zdolnych uczniów.
Od 2007 r. decyzją Rady
Powiatu Hajnowskiego
uczniowie powiatowych szkół (są to:
Zespół Szkół Zawodowych, Zespół
Szkół z Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących), którzy osiągają
wysokie wyniki w nauce, mogą starać
się o stypendium w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialny im.
prof. Simony Kossak. Ustanowienie
Funduszu dyktowała troska o rozwój
uzdolnionych uczniów szkół powiatowych, a także chęć uhonorowania
zasług prof. Kossak dla naszego
regionu.
17.10 br. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Hajnówce
odbyło się uroczyste wręczenie

Gazeta Hajnowska

dyplomów uczniom, którym Zarząd
Powiatu Hajnowskiego przydzielił
stypendia z Powiatowego Funduszu
Stypendialnego im. prof. Simony
Kossak. W obecnym roku szkolnym
stypendium przyznane zostało 44.
uczniom. Wyróżnienie otrzymało 24
uczniów z Zespołu Szkół z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego, 13.
z Zespołu Szkół Zawodowych i 6.

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
W uroczystości wzięli udział Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk,
Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska,
tegoroczni stypendyści, dyrektorzy
szkół oraz pedagodzy. W trakcie
gospodarze ceremonii– uczniowie
z Zespołu Szkół Ogólnokształcącego przedstawili dorobek naukowy
Simony Kossak oraz zaprezentowali
krótki blok artystyczny o tematyce
przyrodniczej. Po tym krótkim wstępie
tegorocznie stypendyści otrzymali
pamiątkowe dyplomy z gratulacjami
z rąk Starosty Hajnowskiego Mirosława Romaniuka oraz Wicestarosty
Jadwigi Dąbrowskiej. A także życzenia

dalszych sukcesów w nowym roku
szkolnym. Rada Powiatu ustanawiając
profesor Kossak patronem Funduszu
Stypendialnego zrealizowała pomysł
samej Simony, która chciała wspierać
zdolną młodzież. Z prawdziwą przyjemnością pogratulowałem, uczniom,
którzy otrzymali stypendium. Mam
nadzieję, że dzięki niemu zdolna
młodzież będzie realizować swoje
małe marzenia. Liczę,
że z roku na rok liczba
stypendystów będzie się
zwiększać – także wśród
uczniów klas pierwszych –
mówi Starosta Hajnowski
Mirosław Romaniuk.
Stypendium w wysokości 200 zł przyznawane
jest na czas trwania roku szkolnego,
obejmującego 10 miesięcy. Głównym
źródłem finansowania Powiatowego
Funduszu Stypendialnego są środki
budżetu powiatu. Fundusz ma jednak charakter otwarty: każdy, kto
chciałby pomóc w realizacji marzeń
uzdolnionych młodych ludzi może
dokonać wpłaty na konto Funduszu
im. prof. Simony Kossak: 54 1240
5211 1111 0000 4928 4061. Zachęcamy do wsparcia. Stypendium od
momentu jego utworzenia wsparło
366 uczniów. Z tego tytułu powiat
wypłacił najzdolniejszym uczniom
732 tyś zł.
Katarzyna Miszczuk

Wojewoda. Udało nam się zakończyć
scalenie obrębu Olchówka w gminie
Narewka, podpisaliśmy umowę na
scalenia dwóch kolejnych obiektów. Za
zabezpieczenie środków na realizację
scaleń odpowiada właśnie Urząd
Wojewódzki - przypomniał Starosta.
Ponadto nawiązał do zrealizowanych
inwestycji drogowych tj. I i II etapu
przebudowy drogi powiatowej Nr
1623B ul. Targowej i rozbudowy
drogi powiatowej Nr 2327B ul.
Prostej w Hajnówce, dokonanych
przy wsparciu
Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w ramach
„Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”.
Przypomnę,
że 50% dofinansowania przy przebudowie tych
dróg wynikają z budżetu województwa
– mówił Starosta Mirosław Romaniuk. Przypomniał także o owocnej
współpracy obu urzędów odnośnie
przeciwdziałania ASF. W kontekście
dotychczas zrealizowanych działań
Starosta wyraził nadzieję na dalsze
kontynuowanie współpracy poprzez
realizację innych inwestycji – także
tych zawartych w Programie Puszczy Białowieskiej. Panie Wojewodo
jest szereg dziedzin, w których się
spotykamy. Dziękujemy za dotych-

czasową współpracę i liczymy na
więcej – powiedział Starosta Mirosław
Romaniuk.
Z kolei Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski zwrócił uwagę
na plany dotyczące dalszej modernizacji przejścia w Siemianówce,
a także plany modernizacji odcinków
kolejowych na terenie powiatu hajnowskiego – zawartych Programie
Rozwoju Kolejnictwa do 2023 roku.
Natomiast pytany przez radną Olgę
Rygorowicz o możliwość gazyfikacji
regionu, Wojewoda stwierdził, „że
rysują się pewne perspektywy. W Urzędzie [Wojewódzkim] były robione
spotkania z przedstawicielami spółki
gazowej, gdzie były omawiane kwestie
związane z możliwością gazyfikacji
rożnych obszarów województwa. Ale
nie dość tego zmienia się kwestia
związana z przebiegiem nitki gazociągu Rembelszczyzna”. Wojewoda
wyjaśnił, iż w tej chwili jest wstępna
decyzja, że ten gazociąg będzie
przebiegał inaczej i gaz pójdzie do
stacji, przepompowni w Hołowczycach.
Wojewoda wyjaśnił, iż lokalizacja
ta, mieszcząca się tuż przy granicy
województwa, będzie stanowić duże
ułatwienie w kontekście gazyfikacji
regionu. Ponadto Wojewoda odniósł
się także do pytań radnych Jana
Korcza i Piotra Filimoniuka dotyczących działań w związku z ASF.
By nie zbaczać zanadto od tematu
artykułu, o szczegółach spotkania
więcej w protokole z XIX sesji Rady
Powiatu. Tymczasem laureatom Złotego Krzyża gratulujemy i życzymy
dalszej, równie owocnej pracy.
Katarzyna Miszczuk

Drogowe inwestycje w powiecie hajnowskim
– zakończył się II etap przebudowy
ul. Targowej i Prostej w Hajnówce
W trosce o szeroko rozumiany rozwój powiatu we wszystkich
dziedzinach życia i bezpieczeństwa
ruchu drogowego powiat hajnowski
realizuje zadania w zakresie budowy
i przebudowy dróg powiatowych, jak
też wspiera działania samorządów
gminnych w tym zakresie. W okresie
wakacyjnym na drogach powiatowych
dokonano szeregu inwestycji. W ramach „Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019” zakończył się II
etap przebudowy drogi powiatowej
Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa
drogi powiatowej Nr 2327B ul.
Prostej w Hajnówce. Inwestycja
objęła wykonanie: jezdni o łącznej
dł. 0,75351km, chodników, ścieżki
rowerowej, zjazdów, zatoki autobusowej, parkingów, kanalizacji
deszczowej, oznakowania pionowego
i poziomego. Realizatorem projektu
jest powiat hajnowski, całkowity koszt
inwestycji zamyka się w kwocie 1
632 394, 19 zł (kwota obejmuje
dotację w ramach Programu oraz
wkład własny Powiatu Hajnowskiego
i wkład własny Miasta Hajnówka).
Prace trwały do września br. I etap
ulicy Prostej został zrealizowany
w 2015r., w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostęp-

ność – Rozwój. Wówczas całkowita
wartość projektu wyniosła 1 626
750,29 zł, w tym dotacja w ramach
Programu – 700 359, 16 zł.
Powiat Hajnowski wspiera
także drogowe inwestycyjne we
współpracy z samorządami gminnymi. W ramach „Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”
z budżetu powiatu wydatkowano
kwotę 285 471, 30 zł na inwestycję
pn. „Przebudowa ul. Armii Krajowej
i rozbudowa ul. Zajęczej w Hajnówce”
. Realizatorem projektu była gmina
miejska Hajnówka.
Z kolei na podstawie umowy
z gminą Czyże zakończyły się prace
związane z przebudową przepustów
na drodze powiatowej Nr 1602B
w miejscowości Zbucz. Inwestycja
była realizowana ze środków Starostwa Powiatowego w Hajnówce
oraz Gminy Czyże. Całkowity koszt
inwestycji oscyluje w kwocie 80
000 zł., przy czym środki własne
powiatu to 40 tys. W gminie Czyży
dokonano ponadto przebudowy drogi
powiatowej Nr 1613B Klejniki – Sapowo – Miękisze (koszt ok. 40 tys.)
oraz drogi powiatowej Nr 1614B
Podrzeczany – Leniewo (koszt ponad
64 tys.). Obie inwestycje zostały
Cd. str. 4

3

Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Hajnówce
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że ten rejon należy zamknąć, że tu
jest park narodowy, że to wymaga
ochrony – to są takie głosy, które
spychają Hajnówkę i cały powiat
do roli swoistego skansenu. Otóż
drodzy Państwo tak być nie powinno.
Bo oczywiście Puszcza powinna być
chroniona, trzeba szanować to co
robią władze parku narodowego,
trzeba szanować to co zarządzają
władze parku narodowego, to one
opiekują się tą najbardziej wartościową substancją. Ale puszczy jako
takiej jest znacznie więcej i nikomu
nie wolno zapominać o tym, że żyją
tutaj ludzie, którzy nie zawsze są
w stanie utrzymać się z samej tylko
turystyki. Prezydent podkreślił, iż
w ramach idei zrównoważonego rozwoju „tutaj na tej ziemi, powinny być
tworzone warunki infrastrukturalne
do tego, żeby można było prowadzić
działalność gospodarczą, żeby mogły
być tutaj tworzone miejsca pracy
nie tylko związane z samą Puszczą
Białowieską, z parkiem narodowym,
ale także innych dziedzinach”.
By w pełni wykorzystać potencjał regionu, Prezydent podkreślił

potrzebę rozbudowy dobrej infrastruktury komunikacyjnej i elektronicznej
na Podlasiu i na całej tzw. ścianie
wschodniej. Dramatyczny brak dróg,
które pozwalają na sprawną komunikację, ograniczają nie tylko możliwości
rozwoju gospodarczego i biznesowego, ale także i możliwości rozwoju
turystycznego – stwierdził Prezydent.
Wymienił ważne - z punktu widzenia
gospodarki regionu - inwestycje:
Kwestia budowy drogi Via Carpatia,
czyli w praktyce drogi S61 i S19,
kwestia ukończenia wreszcie drogi S8
i kontynuowania budowy autostrady
A2 - to są tematy ogromnie ważne
dla tej części Polski. Liczę również
na to, że będzie mogła postąpić
gazyfikacja Hajnówki. Wśród koniecznych inwestycji Prezydent wymienił
także internet szerokopasmowy. To
są te elementy, które muszą zostać
uzupełnione dla zrównoważonego
rozwoju. To są te elementy, które
muszą zostać uzupełnione, żeby
o Polsce można było mówić, że jest
państwem, które rozwija się w sposób
stabilny i równy – podkreślił.
W swoim wystąpieniu podczas wizyty w Hajnówce Prezydent

skomentował także dotychczasowe
działania rządu. Prezydent mówił
m.in. o Programie 500+, programie
darmowych leków dla seniorów,
wzroście płacy minimalnej do 2
tyś. oraz wprowadzeniu minimalnej
stawki godzinowej na poziomie 13
zł. Ja, proszę państwa, współpracowałem z tym rządem przez ten
pierwszy rok jego pracy i będę z nim
współpracował nadal - chcę to jasno
i wyraźnie powiedzieć - w realizacji
tego programu, z którym najpierw
ja poszedłem do wyborów prezydenckich, a potem oni do wyborów
parlamentarnych – oświadczył
Andrzej Duda.
Tuż po oficjalnym wystąpieniu
mieszkańcy mieli krótką chwilę
na bezpośrednią rozmowę z prezydentem. Jedni mówili o swoich
problemach, drudzy chcieli uścisnąć
dłoń, inni, zwłaszcza młodzież – prosili o wspólne, pamiątkowe zdjęcie.
Po wizycie w Hajnówce prezydent
odwiedził Siemiatycze, gdzie także
spotkał się z samorządowcami
i mieszkańcami.
Katarzyna Miszczuk
Zdjęcia: Zbigniew Dzwonkowski
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Powiatu) i Urzędu Gminy Hajnówka
(Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy,
Pan Jarosław Kot - Przewodniczący
Rady Gminy). Po władzach samorządowych hołd złożyły delegacje służb
mundurowych, gromady zuchów,
delegacje szkolne, a także delegacje
związków, stowarzyszeń, komitetów

i zakładów pracy.
Tradycyjnie, z okazji Święta
Niepodległości, w naszym mieście
odbył się koncert okolicznościowy. Na
scenie Hajnowskiego Domu Kultury
wystąpił Zespół Wokalny ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Hajnówce, Krystian
Sulkiewicz, Teatr Różności oraz Duet

HAJNÓWKA WYRÓŻNIONA
W KONKURSIE ECO-MIASTO
Hajnówka otrzymała wyróżnienie w kategorii
gospodarka wodna za udział w projekcie „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania
ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)”.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 8
listopada 2016r. w Ambasadzie Francji w Warszawie. Wyróżnienie, z rąk Ambasadora Francji
w Polsce odebrał Burmistrz Miasta Hajnówka.
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Gitarowy Jarosław Kowalski i Zbyszek
Budzyński. Montaż słowno-muzyczny
przygotował Zespół Szkół Zawodowych.
Z materiałem patriotycznym wystąpiła
również młodzież działająca przy HDK:
Studio Piosenki Estradowej i Zespół
Tańca Ludowego „Przepiórka”.
Emilia Rynkowska

Wizyta gości z Kraslav

w Hajnówce oraz wyjazd do Muzeum
Białowieskiego Parku Narodowego.
Podczas spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta Hajnówka
poruszano tematy dalszej współpracy
na płaszczyźnie wymiany kulturalno-
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-sportowej dzieci i młodzieży.
Delegacja spotkała się również
z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
Emilia Rynkowska

Drogowe inwestycje w powiecie hajnowskim
– zakończył się II etap przebudowy
ul. Targowej i Prostej w Hajnówce
Cd. ze str. 3

wykonane ze środków gminy Czyże,
natomiast wykonawcą był Zarząd
Dróg Powiatowych w Hajnówce.
W porozumieniu z gminą
Białowieża opracowywana jest dokumentacja techniczna na przebudowę
ulicy Olgi Gabiec w Białowieży. Realizacja zadania pochodzi ze środków
Powiatu Hajnowskiego oraz gminy
Białowieża.
Poza przedsięwzięciami o charakterze inwestycyjnym samorząd
realizuje zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
Jednostką budżetową powołaną
w tym celu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, który administruje
drogami powiatowymi o łącznej
długości 503,944 km. Działania
Zarządu Dróg Powiatowych mają na
celu utrzymanie dróg powiatowych
w należytym stanie technicznym
zapewniającym bezpieczny przejazd.
W ramach bieżącego utrzymania
dróg powiatowych, Zarząd Dróg
Powiatowych w Hajnówce wykonuje
roboty interwencyjne, utrzymaniowe
i zabezpieczające, polegające na:
uzupełnianiu ubytków w nawierzchniach (w okresie do września 2016r.
przeprowadzono prace regeneracyjne
na odcinkach ośmiu dróg powiatowych o łącznej długości 19840 m²),
wykonywaniu remontów cząstkowych
nawierzchni bitumicznych (w okresie do września 2016r. wykonano
remonty nawierzchni bitumicznych
masą asfaltową na zimno oraz
emulsją asfaltową i grysami o łącznej
długości 3861,3 m²), czuwaniu nad
prawidłowym oznakowaniem dróg
(we własnym zakresie wykonano
oznakowanie poziome na drogach
powiatowych w ilości 470,70 m2),
utrzymaniu oraz usuwaniu drzew
rosnących w pasie drogowym,

jeżeli zagrażają bezpieczeństwu
ruchu, obkaszaniu poboczy dróg
o nawierzchni bitumicznej, profilowaniu dróg o nawierzchni żwirowej,
wycinaniu zakrzaczenie pasów drogowych (tylko w 2016r. – stan na
wrzesień – wycięto krzaki w pasach
drogowych na odcinkach o łącznej
długości 24,231 km), zrywaniu zawyżonych poboczy (tego rodzaju prac
do końca września br. wykonano na
odcinkach o łącznej długości 11,840
km), a także oczyszczaniu i remontu
przepustów, studzienek ściekowych
kanalizacji deszczowej, odmulaniem
istniejących rowów itp., zimowym
utrzymaniu dróg, naprawianiu pojazdów i maszyny znajdujące się
na wyposażeniu zarządu.
Ponadto, Zarząd realizuje
zadania administracyjne związane
z wydawaniem decyzji, postanowień, uzgadnianiem dokumentacji,
uzyskiwaniem decyzji pozwoleń na
budowę na realizację inwestycji na
drogach powiatowych, przeprowadza
kontrolę stanu dróg i mostów, udziela
odpowiedzi na pisma, wnioski oraz
wykonuje wiele różnych prac interwencyjnych na drogach powiatowych.
Drogi powiatowe są uzupełnieniem regionalnej i krajowej sieci
drogowej. Łączą siedziby powiatów
z gminami oraz stanowią główne
połączenia wsi. Ich sieć wpływa
decydująco na spójność przestrzenną
i rozwój regionu. Zapewniają podstawową obsługę komunikacyjną
w codziennym funkcjonowaniem
człowieka. Stąd tak ważna jest
dbałość o stan nawierzchni oraz
systematyczna modernizacja dróg.
Niewątpliwie, samorząd powiatowy
wspiera proces przebudowy dróg.
O innych inwestycjach będziemy
systematycznie informować.
Katarzyna Miszczuk

Grudniowy rajd nordic walking w Puszczy Białowieskiej
Mikołajkowy rajd nordic walking to nie lada gratka dla wszystkich
aktywnych. Zapisz się już teraz - wSPAniała atmosfera gwarantowana!
Zgłoszenia i wpłaty (tel. 85 682 43 81 lub HYPERLINK „mailto:biuro@lot.
bialowieza.pl” biuro@lot.bialowieza.pl ) w biurze LOT Region Puszczy Białowieskiej przy ul. 3 Maja 45 (punkt it). Do zobaczenia na trasie!
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