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Motto dnia:
„Człowiek mądry, to człowiek dobry, który pokochał Boga
i drugiego człowieka. To jest filozofia chrześcijańska”.
abp bielski Grzegorz
Siemiatycze

ukazuje się od 1999 roku

Najlepiej zachowany zabytek

Żelazne Gody

(foto muzeum rolnictwa)
(foto UM Siemiatycze)
W październiku miała miejsce Siniakowicz w towarzystwie kierowniezwykła i bardzo rzadka uroczy- nika Urzędu Stanu Cywilnego Doroty
stość. Państwo Franciszka i Antoni Poniatowskiej. Po złożeniu życzeń
Motylewicz z Siemiatycz obchodzili – przy herbacie i domowych ciastecz65 rocznicę zawarcia związku mał- kach – małżonkowie podzielili się
żeńskiego, czyli żelazne gody. Z tej wspomnieniami z początków swego
okazji 27 października br jubilatów małżeństwa i życia w powojennych
odwiedził Burmistrz Siemiatycz Piotr Siemiatyczach.
(cec)
Czyże

Jesienne spotkania z folklorem

Po raz dwudziesty piąty -lają organizatorzy – różnorodność
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach organizacyjną, która wypływa
zorganizował Jesienne Spotkania z różnorodnej kultury ludowej jaka
z Folklorem Białoruskim. Impreza
ukształtowała się na terenie połumimo cyklicznego charakteru nie
dniowowschodniego Podlasia.
ma stałej formuły. Otwarta formuła
Przed licznie zgromadzoną
Spotkań pozwala na – jak podkreśCd. str. 6

Gródek

Najpiękniejsze ogródki

13 ogródków z 10 miejscowości zgłoszono do tegorocznej
edycji konkursu „Estetyczna posesja – Ogródki 2019”. Nie lada więc
orzech do zgryzienia miała konkursowa komisja aby wybrać ten najpiękniejszy. Pod uwagę brano m.in.
ogólny ład, porządek i estetykę posesji, ogólną kompozycję ogrodu
i zastosowane gatunki roślin oraz
małą architekturę. Przyznano na-

stępujące nagrody:
w kategorii: Ogród Nowoczesny - za ciekawe rozwiązania ogrodu w wersji nowoczesnej
I. Lilia Klebus, Gródek
II. Helena Prokopowicz, Królowy
Most
III. ex aequo - Zofia Borczyńska,
Gródek i Iwona Przezdemska, Downiewo
Cd. str. 6

Po raz piętnasty Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu zorganizowało konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drew-

nianego w Województwie Podlaskim.
W tym roku 37 właścicieli zgłosiło
do konkursu 42 budynki, najwięcej
z powiatu hajnowskiego (10) oraz
bielskiego i siemiatyckiego - po 7.

Wśród zgłoszonych obiektów największą grupę stanowiły budynki
mieszkalne - 31.Zgłoszono także:
3 budynki inwentarskie, po 2 stoCd. str. 7

GMINA HAJNÓWKA
Trywieska Olimpiada Aktywności Wiejskiej

Spotkanie z dietetykiem
Pod tą nazwą skrywa się nieprzeciętna inicjatywa mieszkańców
sołectwa Trywieża.
Pomysł na realizację projektu narodził się niejako z inspiracji Pani Wójt – mówi nam Michał
Nesteruk, Sołtys Sołectwa Trywieża
– wspólnie z Aliną Woroniecką (radna Gminy Hajnówka – przyp. aut.)
poszukaliśmy inspiracji w naszym
najbliższym otoczeniu i z pomocą
naszego samorządu przelaliśmy to
na papier.
Projekt spotkał się z pozytywną oceną komisji Programu Działaj
Lokalnie prowadzonego od wielu
lat przez Polsko – Amerykańską
Fundację Rozwoju Filantropii w Pol-

sce. Już w trakcie realizacji przedsięwzięcie zostało wsparte przez
prywatnego sponsora – firmę Leier
Polska S.A.
Ale po kolei… Główną ideą
przyświecającą realizacji projektu
była aktywizacja trywieskich seniorów na rzecz lokalnej społeczności,
którzy byli motywowani do udziału w projekcie zarówno poprzez
zapewnienie biletów wstępu do
Hajnowskiego Parku Wodnego jak
i działania skierowane specjalnie
do nich.
Realizację projektu otworzyło
spotkanie z dietetykiem w trakcie
którego seniorzy mogli przypomnieć sobie zasady zdrowego

żywienia. Zdobytą wiedzą wkrótce mogli się pochwalić w trakcie
sierpniowych warsztatów zdrowego żywienia. Z rezultatów szkolenia
zapewne najszybciej skorzystały
wnuki uczestników projektu – przybywające wówczas pod pieczą trywieskich dziadków i babć. Dla najmłodszych mieszkańców Trywieży
zaproponowano plener malarski.
W trwających na przełomie lipca
i sierpnia warsztatach, pod okiem
malarza ziemi hajnowskiej – Mikołaja Janowskiego – praktykowało
15 podopiecznych. Warsztaty nie
mogłyby się odbyć gdyby nie pomoc Hajnowskiego Domu Kultury,
który nieodpłatnie wypożyczył sztalugi. Serdeczne dzięki!
Dopełnieniem działań projektowych były konkursy dla mieszkańców – Piękniej w Trywieży (na
najbardziej zadbane i zabytkowe
obejście) oraz Tajemnice Trywieży
(dotyczący świadectw przeszłości
sołectwa). Uczestnicy w obu konkursach dopisali. Ilość zebranych
fotografii przekroczyła najśmielsze oczekiwania Sympatyków Sołectwa Trywieża. Należy podkreślić,
iż pierwotnie zakładano wykonanie
2 plansz z starą fotografią, które
w najmniejszym stopniu nie byłyby w stanie pomieścić ponad 200
zgłoszonych zdjęć. Na szczęście
z pomocą przyszedł sponsor (Leier
Polska S.A.) dzięki któremu możliwe
było sfinansowanie dodatkowych
plansz jak i nagród dla wszystkich
uczestników konkursu.
Wystawa pt. „Trywieża w Starej Fotografii” została uroczyście
odsłonięta podczas spotkania podsumowującego realizację projektu,
które miało miejsce 9 listopada
2019 r. w świetlicy wiejskiej w Trywieży.

Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz wręcza nagrody
uczestnikom konkursu „Piękniej w Trywieży” i „Tajemnice Trywieży”.

Mikołaj Janowski – otwarcie pleneru

Zbiorcze zestawienie prac wykonanych w ramach pleneru malarskiego

Tuż przed rozpoczęciem spotkania podsumowującego realizację projektu…

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka – Etap II

Symboliczne przekazanie promesy
przez Bohdana Paszkowskiego – Wojewodę Podlaskiego
Dnia 1 października 2019 zycji Nadleśniczego Nadleśnictwa
r. Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna
Browsk oraz własny wkład finansoSmoktunowicz otrzymała prome- wy gminy.
sę na dofinansowanie przebudowy
Montaż finansowy dla przedróg gminnych. Pozyskane dofinan- budowy drogi gminnej Borysówka
sowanie w wysokości 50 % kosztów – Olchowa Kładka przedstawia się
inwestycyjnych z Funduszu Dróg Sa- bardzo korzystnie biorąc pod uwamorządowych zostało uzupełnione gę potrzeby i możliwości budżetu
przez środki pozostające w dyspo- gminy – mówi nam Lucyna Smok2

tunowicz – Wójt Gminy Hajnówka –
pozyskane dofinansowanie, zgodnie
z przyjętym harmonogramem realizacji umożliwia konsekwentną realizację polityki inwestycyjnej Gminy
Hajnówka.
Budowa drogi została zainicjowana jeszcze w 2018 roku, jednakże
władze gminy, mając świadomość
kosztów inwestycji zdecydowały się
na podzielenie realizacji na dwa
etapy. Przypominamy, iż w dniu
zakończenia pierwszej części zadania wykonano dwa odcinki drogi
o nawierzchni z kruszywa łamanego
o łącznej długości 619 m, podbudowę pod nawierzchnię asfaltową na
długości 544 m, odmulenie rowów
ponadto wykonano zjazdy indywidualne i przepusty. Pozostały do
zamknięcia inwestycji zakres prac
planowany jest do zakończenia
w bieżącym roku i obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z kostki
brukowej na długości 77 m, ułożenie nawierzchni bitumicznej na

podbudowie wykonanej w ramach
etapu I, nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 450 m oraz
nawierzchni z kostki brukowej na
zjazdach indywidualnych. Realizacja
prac postępuje zgodnie z przyjętym
harmonogramem.

W Gminie w której większość
miejscowości położone jest peryferyjnie względem dróg wojewódzkich
bardzo ważna jest sprawna komunikacja na poziomie lokalnym – kontynuuje nasza rozmówczyni – a my
mogliśmy ją zaspokoić.

Olchowa Kładka – wjazd do miejscowości od strony drogi wojewódzkiej nr 685

Fragment drogi wykonany z nawierzchni kostkowej
Wieści Podlaskie

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości

Delegacja władz Powiatu Bielskiego składa wiązankę pod tablicą
poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu
Mieszkańcy powiatu bielskiego uczcili 101. rocznicę odzyskania
wolności po 123 latach zaborów.
Powiatowe obchody Narodowego
Święta Niepodległości odbyły się
w Bielsku Podlaskim, gromadząc

Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu
oraz pod pomnikiem Niepodległości Polski. - To nam przychodzi dziś
rozpoczynać nowe stulecie po odzyskaniu niepodległości – wskazywał
na wyjątkowe okoliczności kolejnej

wdzięczność tym, którzy walczyli
o wolną Polskę, by czcić ich pamięć.
O niczym niezakłóconą przyszłość naszej Ojczyzny modlono
się w bielskich świątyniach. Wierni
gromadzili się na nabożeństwach
w cerkwi Św. Archanioła Michała
i kościele Matki Bożej z Góry Karmel. – „Także i wy teraz doznajecie
smutku. Znowu jednak was zobaczę,
i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać” – fragment Ewangelii cytował
w wygłoszonej homilii ks. kanonik
Zbigniew Domirski. – Czytając te
słowa w dniu, w którym obchodzimy święto niepodległości naszej
Ojczyzny, przypominamy sobie ten
smutek i boleść serca Polaków, którzy przez 123 lata żyli w niewoli.
Później nastąpił ten wielki wybuch
radości z odzyskanej niepodległości.
Radości naszej nic nie zdoła nam

sta Sławomir Jerzy Snarski przypominając, iż obok 101. rocznicy
odzyskania niepodległości obecnie
przypada również setna rocznica
jej odzyskania przez powiat bielski.

Pokaz artystyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół nr 4
im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
– Od 1918 r. mieliśmy już komisarza
rządowego Józefa Sienkowskiego
, który później został pierwszym
starostą bielskim. W lutym 1919
r. Bielsk Podlaski został wyzwolony spod niemieckiej okupacji, a już
w czerwcu tegoż roku odbyły się
wybory uzupełniające do sejmu RP.
Warto podkreślić, iż wówczas zo-

setki świętujących bielszczan i gości. Twórcom naszej wolności oddano hołd składając wieńce i wiązanki pod tablicą na ścianie klasztoru pokarmelickiego poświęconą

rocznicy starosta bielski Sławomir
Jerzy Snarski wygłaszając przemówienie podczas uroczystości przy
pomniku. – Od wielu lat spotykamy się w tym miejscu, by wyrazić

Od wielu lat spotykamy się w tym miejscu, by wyrazić wdzięczność tym, którzy
walczyli o wolną Polskę – mówił starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski
Akt odznaczenia medalem starosty bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego
Wieści Podlaskie

odebrać – oby tak się stało.
Po zakończonych modlitwach
główną ulicą Bielska Podlaskiego
przy marszowej muzyce młodzieżowej orkiestry dętej przeszedł
barwny pochód. Jego uczestnicy
nieśli flagi narodowe, ufundowane
przez starostwo powiatowe. Flagi
te zgodnie z intencją fundatora
miały być następnie wywieszone
na domach mieszkańców powiatu.
Zasadnicza część uroczystości odbyła się na skwerze Izabeli
Branickiej przy pomniku Niepodległości Polski. Zgromadzili się tu
przedstawiciele duchowieństwa,
samorządów wszystkich szczebli,
służb mundurowych, zakładów
pracy i instytucji, organizacji pozarządowych, poczty sztandarowe, zuchy i harcerze oraz licznie
przybyli mieszkańcy powiatu. Do
zgromadzonych przemówił staro-

wspaniale zaprezentowała się
zgromadzonym młodzież Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej
w Bielsku Podlaskim. Tańce narodowe – polonez i mazur, deklamacje

poezji i pieśni wojskowe znakomicie
podkreśliły nastrój listopadowego
święta, przypominając także historię utraty wolności i okoliczności jej
odzyskania. Młodzi artyści i kierujący nimi nauczyciele w pełni zasłużyli na uznanie i brawa publiczności.
Podniosłym elementem uroczystości było złożenie wieńców

Przedstawiciele władz Powiatu Bielskiego składa wieniec pod pomnikiem
Niepodległości Polski
stało wybranych z ziemi bielskiej
4 posłów. Ta radość z odzyskanej
niepodległości i wolność została
zagospodarowania przez mieszkających i pracujących tutaj ludzi.
Obchodzona uroczystość
stała się okazją do odznaczenia
starosty srebrnym medalem za
zasługi dla obronności kraju. Medal przyznany przez Ministra Obrony Narodowej wręczył komendant
Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Bielsku Podlaskim ppłk Mirosław
Dąbrowski.
W pokazie artystycznym

pod pomnikiem, w hołdzie i pamięci
twórców niepodległości naszej Ojczyzny. Delegacjom towarzyszyły
werble młodzieżowej orkiestry dętej.
Po południu świętujący bielszczanie wzięli udział w pikniku
militarnym, gdzie mieli możliwość
skosztowania grochówki wojskowej,
oraz odwiedzili stoiska przygotowane przez wojsko i policję. Następnie
odbył się Koncert dla Niepodległej,
w którym wystąpiły Studio Piosenki
FART i Chór Polskiej Pieśni Narodowej.
pd
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Medal „Za zasługi dla obronności kraju” dla starosty bielskiego
Starosta bielski Sławomir
Jerzy Snarski został odznaczony
przez Ministra Obrony Narodowej
srebrnym medalem „Za zasługi
dla obronności kraju”. Wręczenia
odznaczenia dokonał komendant
Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Bielsku Podlaskim ppłk Mirosław Dąbrowski podczas uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br.
W uzasadnieniu decyzji

o przyznaniu medalu podano zasługi starosty położone w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest to kolejne wyróżnienie w tym
roku, bowiem 30 września odebrał on odznaczenie Bene Meritus Powiatom (Dobrze Zasłużony
Powiatom), nadane przez Zarząd
Związku Powiatów Polskich.
Serdecznie gratulujemy!
pd

Podsumowanie pracy bielskich szkół ponadpodstawowych
Radni Rady Powiatu podczas
obrad XI sesji w dniu 29 października
br. zapoznali się z informacją o realizacji zadań oświatowych za miniony
rok szkolny oraz o stanie przygotowań

którymi w przypadku szkół ponadpodstawowych są matury. W naszych
szkołach najlepsze wyniki mają w tym
zakresie oba licea ogólnokształcące –
I LO im. T. Kościuszki i II LO z BJN im.

Rada Powiatu podczas debaty na temat oświaty
szkół do bieżącego roku. Z przedstawionego sprawozdania wyłania się
pozytywny obraz powiatowej oświaty.
Jakość kształcenia w placówkach
oświatowych najłatwiej jest ocenić
przez pryzmat zdawanych egzaminów,

B. Taraszkiewicza. Zdawalność w tych
szkołach ustaliła się na poziomie (odpowiednio) 98,53% i 95,65%. Jest to
wynik zdecydowanie przewyższający
średnią wojewódzką w tej kategorii,
wynoszącą 93%.

Nieco słabiej przedstawia się
zdawalność matur w technikach –
79,17% w Technikum nr 1 w Zespole
Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego i 80% w Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej.
Średnia wojewódzka wynosi 82,7%.
Na dobrym poziomie natomiast pozostaje zdawalność egzaminów zawodowych.
Sukcesy liceów przełożyły się na
ich mocną pozycję w 21. finale Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy”. II Liceum Ogólnokształcące z BJN
im. B. Taraszkiewicza uplasowało się
na 346. pozycji, zdobywając srebrny
znak jakości. Zajęło ono 12. miejsce w województwie podlaskim oraz
w podrankingu olimpijskim 1. miejsce
w województwie i 22. miejsce w Polsce. I Liceum Ogólnokształcące im. T.
Kościuszki zajęło 944. miejsce z brązowym znakiem jakości.
Na uwagę i uznanie zasługuje

XI sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
29 października br. odbyła się
kolejna sesja rady powiatu. Radni
powiatowi sprawnie poradzili sobie
z dość szczupłym porządkiem obrad,
którego najważniejszym punktem
z pewnością była informacja o realizacji zadań oświatowych za miniony
rok szkolny oraz o stanie przygotowań szkół do bieżącego roku.
Ponadto program sesji przewidywał zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020
rok, podjęcie uchwały oddalającej
skargę mieszkańca powiatu na
działalność dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim
oraz zagadnienia finansowe, tj. dokonanie zmian w budżecie powiatu
i wieloletniej prognozie finansowej.
Smutnym wydarzeniem dla
społeczności powiatowej była

śmierć byłego radnego rady powiatu Jerzego Iwańczuka. Mandat
radnego wykonywał on przez 3 ka-

dencje w latach 1998-2010. Obecni
na sesji radni minutą ciszy uczcili
pamięć zmarłego Kolegi.
pd

Sprawozdanie z pracy zarządu powiatu przedstawia
starosta Sławomir Jerzy Snarski

Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Jerzego Iwańczuka
4

aktywność uczniów bielskich szkół
podległych powiatowi. W ogólnopolskich konkursach i olimpiadach dziesięcioro z nich zajęło czołowe miejsca,
w tym trzy zwycięskie. Ponadto po-

ki finansowe. Przygotowując się
do bieżącego roku szkolnego dokonano wielu prac remontowych
i modernizacyjnych o łącznej wartości
3,2 mln zł. Najbardziej znaczącą dla

W sesji Rady Powiatu uczestniczyli m.in. dyrektorzy szkół
ponadpodstawowych
chwalić się możemy posiadaniem 18
laureatów i 17 finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.
Samorząd powiatowy dba
o infrastrukturę oświatową, stale
inwestując w nią znaczące środ-

oświaty inwestycją było oddanie do
użytku hali sportowej przy I Liceum
Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki.
Koszt jej budowy zamknął się kwotą
9 mln zł.
pd

Nagroda główna
dla bielskiego Urzędu Pracy!
dach pracy”. Nagrodę główną otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. Statuetkę odebrała
wicedyrektor Alicja Pawluczuk.
Podczas konferencji dwóch
doradców zawodowych bielskiego
urzędu pracy – Iwona Skłodowska
oraz Danuta Busłowicz-Kozłowska – otrzymały dyplomy uznania
za działania na rzecz poradnictwa
zawodowego w województwie podlaskim.
Podczas wydarzenia bielski
PUP prezentował rezultaty projektu kompleksowego wsparcia osób
bezrobotnych organizowanego wiosną bieżącego roku.
Trzydziestego października
2019 roku w Hotelu Podlasie odbyła się konferencja „Doradztwo
zawodowe – pasja, profesja, powołanie” organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
z okazji 20-lecia Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
Celem przedsięwzięcia było
promowanie i rozwijanie usług
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz wspieranie
rozwoju osobistego. W spotkaniu
uczestniczyła między innymi Maria
Borek – naczelnik Wydziału Form
Wsparcia w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
Uroczystość była także okazją
do rozstrzygnięcia konkursu „Dobre
praktyki w zakresie poradnictwa
zawodowego i kształcenia w urzę-

ap

Statuetkę odebrała wicedyrektor
PUP Alicja Pawluczuk
Wieści Podlaskie

GMINA WYSZKI
Gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Wyszki dla uzdolnionych uczniów
24 października 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki
odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy
Wyszki za wybitne osiągnięcia
uczniów szkół z terenu gminy Wyszki w roku szkolnym 2018/2019
w ramach Gminnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych

dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów osiągających
indywidualne i drużynowe sukcesy
sportowe oraz indywidualne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Jego
celem jest promowanie uzdolnionych uczniów wśród społeczności
szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich
do reprezentowania Gminy Wyszki
na różnych szczeblach rywalizacji
oraz doprowadzenie do wzrostu
aspiracji edukacyjnych, sportowych
lub artystycznych.
Gościem specjalnym Gali była
Pani Kamila Lićwinko - halowa
mistrzyni świata w skoku wzwyż,
mistrzyni uniwersjady, olimpijka
z Igrzysk Olimpijskich w Rio de
Janeiro z 2016 oraz piąta zawodniczka mistrzostw świata w Katarze.
W uroczystości udział wzięli
również: Pan Jan Zalewski – prezes
Klubu Sportowego Podlasie Białystok, były zawodnik i trener w tym
klubie, a także współtwórca Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku, dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego i języka
angielskiego oraz dumni rodzice
stypendystów.
Galę prowadzili Tadeusz Wielanowski – z-ca Wójta i sekretarz
Gminy oraz Agnieszka Piotrowska
– inspektor ds. oświaty, którzy dokonali prezentacji uczniów – stypendystów.
Stypendia wręczali Wójt – Pan
Mariusz Korzeniewski, Pani Kamila
Lićwinko oraz Pan Jan Zalewski.
W roku szkolnym 2018/2019
nagrodzonych zostało 32 uczniów,
z czego 3 to stypendia naukowe
i 29 to stypendia za osiągnięcia
sportowe. Wśród wyróżnionych
znaleźli się:
• Karol Oksiuta - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach
• Klaudia Boguszewska – Szkoła Podstawowa im. księdza
Wieści Podlaskie

Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Mateusz Malowaniec – Szkoła
Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Zuzanna Olejnik - Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka
Jakuba Falkowskiego w Topczewie.

• Natalia Poniatowska - Szkoła
Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Jakub Wyszkowski - Szkoła
Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Julia Wyszkowska - Szkoła
Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Grzegorz Zdrojkowski - Szkoła
Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Karolina Dziemian - Szkoła
Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Aleksandra Wyszkowska –
Szkoła Podstawowa im. księdza
Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Miłosz Malowaniec - Szkoła
Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie.
• Wojciech Łuczaj - Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka

Jakuba Falkowskiego w Topczewie
• Natalia Trzeszczkowska
– Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Wyszkach
• Daria Olejnik - Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie
• Paulina Falkowska - Szkoła
Podstawowa im. księdza Fran-

ciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Weronika Jurczak – Szkoła
Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Małgorzata Kardaszewicz Szkoła Podstawowa im. księdza
Franciszka Jakuba Falkowskiego
Strabla

w Topczewie - IV miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej „
• Ines Matczenia - Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka
Jakuba Falkowskiego w Topczewie
• Karolina Trzeszczkowska Szkoła Podstawowa im. księdza
Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie

• Natalia Zakrzewska - Szkoła
Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Marcin Bazylewski - Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II
w Wyszkach
• Tomasz Łuczaj - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach

• Jacek Łuczaj - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach
• Kacper Młodzianowski - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Wyszkach
• Cezary Niewiński - Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II
w Wyszkach
• Przemysław Falkowski -

Szkoła Podstawowa im. księdza
Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Konrad Idźkowski – Szkoła
Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Michał Krysiuk – Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka
Jakuba Falkowskiego w Topczewie
• Kacper Łuczaj - Szkoła Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie
• Kacper Odachowski – Szkoła
Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
• Kacper Pruszyński - Szkoła
Podstawowa im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie
Wszystkim uczniom wręczono
dyplomy i drobne upominki, zaś ich
rodzicom listy gratulacyjne.
Gratulujemy naszym uczniom
i życzymy dalszych sukcesów.
(tw)
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Ślubowanie pierwszaków

30 października szóstka
uczniów klasy pierwszej Szkoły
Podstawowej w Strabli została
przyjęta w grono uczniów szkoły.
Na tą wzruszającą uroczystość
przybyli przedstawiciele władz gminy. Z-ca Wójta Tadeusz Wielanowski
i inspektor ds. oświaty Agnieszka
Piotrowska. Pierwszoklasiści celująco zdali egzamin z wiedzy o swojej
szkole i stali się pełnoprawnymi
jej uczniami. Po uroczystym ślubowaniu otrzymali upominki od
zaproszonych gości, rodziców i nauczycieli oraz zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek. Tą malutką
szkołę prowadzi Stowarzyszenie
Lokalne „Bona” w Strabli. (wss)
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Jesienne spotkania z folklorem

Cd. ze str. 1
towano podwójny jubileusz, bopublicznością zaprezentowały się wiem trzydziestolecie istnienia
takie zespoły, jak: Chutar z Gródka, obchodził też zespół „Czyżowianie”.
Grupa Wokalna z Morza, Malinki
W trakcie imprezy podsumoz Malinnik i Metro z Hajnówki, Ru- wano też konkurs plastyczny ph.
czajok z Białowieży, Trio z Maków- „Piękno białoruskiego folkloru na
ki, Wrzosy z Wilanowa, Żawaranki Podlasiu” a laureatom wręczono
z Mochnatego i Czyżowianie z Czyż. nagrody.
W tym dniu w Czyżach święWiesław Sokołowski

Wojewoda Podlaski
i Starosta Bielski nagrodzili

ZŁOTE GODY W GMINIE BRAŃSK

Jubileusz długoletniego Pożycia Małżeńskiego należy do uroczystości w których uczestniczymy
z wielkim wzruszeniem. Rocznica
ślubu to szczególna okazja, aby się
zatrzymać i spojrzeć wstecz, na to
co osiągnęliśmy w ciągu wspólnego
życia. Te razem przeżyte 50 lat to
symbol miłości, wierności i wzajemnego zrozumienia. Złote Gody to pół
wieku wspólnej wędrówki przez życie,
zmagania się z losem, problemami
i troskami a także chwile szczęścia
i sukcesów.
W niedzielę 20 października 2019 roku 10 par małżeńskich
z terenu Gminy Brańsk obchodziło
Jubileusz 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego.
Świętowanie rozpoczęto Mszą
Świętą w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy, od-

prawioną w intencji Jubilatów i ich
rodzin, podczas której małżonkowie
odnowili swoje ślubne przyrzeczenia.
Następnie Wójt Gminy Brańsk
Pan Andrzej Jankowski serdecznie powitał dostojnych Jubilatów
i wszystkich zgromadzonych na tej
uroczystości. Podkreślił jak wielką
wartość przedstawia rodzina, która
ma wpływ na kształtowanie młodego
pokolenia szczególnie w dzisiejszym
zaganianym świecie, gdzie wartości
takie jak zaufanie, zgoda, kompromis
i zrozumienie są wielu współczesnym
młodym ludziom obce. W swojej wypowiedzi Wójt Gminy Brańsk nadmienił, iż obecność Jubilatów dowodzi
że wbrew wszelkim przeciwnościom
dochowali przysięgi małżeńskiej,
przytaczając słowa Ojca Św. Jana
Pawła II - ,,Rodzina Bogiem silna
bierze początek w miłości’’

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie Jubilatom
medali za długoletnie pożycie małżeńskie przez pełniącego funkcję
Wójta Gminy Brańsk - Pana Andrzeja
Jankowskiego oraz Przewodniczącą
Rady Gminy Brańsk - Panią Grażynę
Płonowską. Wójt Gminy zasygnalizował iż otrzymane medale wyrażają
wielki szacunek i wdzięczność od całego polskiego społeczeństwa.
Po części oficjalnej były gratulacje, kwiaty, upominki, oraz tradycyjna lampka szampana, tort i odśpiewane sto lat.
Czas umilał Zespół Ludowy
,,MIANKA’’ pod przewodnictwem Pana
Wojciecha Ostrowskiego. Spotkanie
odbyło się w miłej i sympatycznej
atmosferze.
Małgorzata Zielińska
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Najpiękniejsze ogródki

Od lewej stoją: Andrzej Dłużewski, Ryszard Świerczewski, redaktor
Dziennikarskiego Portalu Interwencje oraz Mikołaj Turkowicz
27 października br. w bielskim Osiedlowym Domu Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej miała
miejsce miła uroczystość. Podczas
spotkania wręczone zostały puchary od dr Sławomira Snarskiego, starosty bielskiego i podziękowania od
Bohdana Paszkowskiego, wojewody
podlaskiego oraz Podlaskiego Stowarzyszenia na Rzecz Transplantologii. Odebrali je znani społecznicy
Ziemi Bielskiej – Mikołaj Turkowicz,
emerytowany pedagogi założyciel
„Podlaskich Kukułek”oraz Andrzej
Dłużewski, dyrektor ODK - SM.
Zawsze staram się wspierać

każdą inicjatywę, która zwłaszcza
ma na celu pomoc ludziom ciężko
chorym i będącym w ciężkiej sytuacji życiowej. Zazwyczaj robimy
to występując na akcjach charytatywnych – powiedział Mikołaj Turkowicz.
Od lat wspieram działalność
wspomnianego Stowarzyszenia, ale
Cd. ze str. 1
też i inicjatywy kulturalne. Dzisiejw kategorii: Ogród Wiejski
sze wyróżnienia są dla mnie, jak - za zachowanie starych odmian
i pewnie panu Mikołajowi miłym roślin i uprawę warzyw
zaskoczeniem, za co serdecznie I. Maryna Prokopowicz, Gródek
dziękujemy – powiedział Andrzej II . ex aeque :Ala Kozłowska, DoDłużewski.
(ars)
wniewo i Beata Bućko, Zarzeczany
foto. Andrzej Salnikow
w kategorii: Dekoracje
Powiat siemiatycki

16 listopada 2019 r w wieku 29 lat zmarła

Diana Wyszkowska
Wyrazy szczerego żalu i współczucia

Rodzinie i Najbliższym
składają
Iwona Szerszeń
Wiesłw Sokołowski
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z Charakterem - za pomysłowość
w stworzeniu indywidualnego ogrodu z charakterem
I. Sławomir Pawłowski, Mostowlany
II. ex aeque: Sławomir Lewczuk,
Chomontowce i Barbara i Zbigniew
Szymańscy, Grzybowce
w kategorii: Ogród Zgodny

z Naturą - za tradycyjne i proekologiczne rozwiązania w ogrodzie
oraz za różnorodność zastosowanych gatunków roślin
I. Lucja Orzechowska, Radunin
II. Tatiana Wawreniuk, Waliły-Stacja
III. Agata Gierasimiuk, Kołodno
(seb) (foto: UG Gródek)

Będą nowe drogi

Powiat siemiatycki otrzymał - rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B - remont nawierzchni bitumicznej na
5 162 107,55 zł z Funduszu Dróg Milejczyce – Rogacze – Miedwieży- drodze powiatowej nr 1718B Tołwin –
Samorządowych na przebudowę i mo- ki – droga nr 66, odcinek Miedwie- Wiercień Duży, 204 975,19 zł,
dernizację dróg samorządowych w po- żyki – granica powiatu hajnowskiego, - remont nawierzchni bitumicznej na
wiecie. Otrzymane dofinansowanie 1 704 396,28 zł,
drodze powiatowej nr 1785B Mielnik –
zostanie przeznaczone na realizację - przebudowa ul. Królewskiej w Mielniku
Mętna – Adamowo, 324 808,03 zł
następujących projektów:
w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Ra- - remont nawierzchni bitumicznej na
- przebudowa drogi powiatowej nr dziwiłówka – Mielnik, 1 363 199,27 zł, drodze powiatowej nr 1764B Boraty210018 na odcinku Pieczyski – Perle- - przebudowa drogi powiatowej nr niec Ruski – Szerszenie, 241 042,00 zł..
jewo, 1 026 638,98 zł,
1766B w Klukowiczach, 295 047,80 zł
(sok)
Wieści Podlaskie

SPORT
Mistrzostwa powiatu bielskiego w tenisie stołowym
28 października w Szkole Pod- 12 drużyn, które zajęły następujące
stawowej w Wyszkach odbyły się miejsca.
Igrzyska Dzieci Powiatu Bielskiego
dziewczęta
w drużynowym tenisie stołowym.
1. SP Domanowo
W zawodach uczestniczyły 2 zespo2. SP Augustowo
3. SP Holonki
ły dziewcząt i 4 zespoły chłopców.
4.
SP Chojewo
Grano systemem każdy z każdym.
5.
SP Łubin Kościelny
Ostateczna klasyfikacja przedstawia
6.
SP Wyszki
się następująco:
chłopcy
dziewczęta
1. SP Holonki
1. SP Wyszki
MASZYNY
2. SP Domanowo
2. SP Domanowo
3. SP Wyszki
chłopcy
Modernizacja
kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s
4.
SP Chojewo
1. SP Holonki
5.
SP Augustowo
2. SP Domanowo
6.
SP Łubin Kościelny
3. SP Wyszki
4. SP Augustowo.
Trzy najlepsze drużyny dziewW kolejnym dniu rywalizowali cząt i dwie chłopców awansowały
uczniowie klas VII - VIII. Startowało
do finału grupy południowej. Sędzią

ze spulchniaczeM
na szeroki pokos

Orla

VIII Mistrzostwa Hajnówki w pływaniu

głównym zawodów był Wiesław Tyszkiewicz, a nagrody dla uczestników
ufundował Urząd Gminy w Wyszkach.
Kilka dni później (5.11) rywalizowali uczniowie szkół średnich.
W hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego spotkało się 7 zespołów.
Wyniki Licealiady w tenisie stołowym przedstawiają się następująco:
dziewczęta
1. ZS 4 Bielsk Podlaski
2. II LO Bielsk Podlaski
3. I LO Bielsk Podlaski
chłopcy
1. ZS 1 Bielsk Podlaski
2. ZS 4 Bielsk Podlaski
3. II LO Bielsk Podlaski
4. I LO Bielsk Podlaski
(sok)

Mistrzowie unihokeja

Sprawdzone i solidne kosiarki z centralnym zawieszeniem z serii
5 listopada w Szkole PodstaKDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S
wowej w Orli odbyły się Mistrzoistwa
KDTC Grupy
301 S zostały
wyposażone w szeroki spulchniacz.
Południowej Igrzysk

Zawody pływackie przeprowadzane w Hajnówce mają już swoją
wieloletnią tradycję. Doświadczenia
zdobyte przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Park Wodny, pozwalają
na coraz lepszą organizację tego
typu zawodów. Uroczyste przedstawienie sędziów, uczestników oraz
rozpływanie, to podstawowe punkty
takiej imprezy bez względu na ich
rangę.
VIII Dziecięce zawody pływackie odbyły się 19 października
2019r. W rywalizacji wzięło udział
70 uczniów z powiatu hajnowskiego i Prużan (Białoruś) w przedziale
wiekowym 6-10 lat. Jako pierwsi startowali najstarsi uczniowie
z rocznika 2009 w stylu grzbietowym. Ogółem rozegrano 14 biegów
w 22 seriach stylem grzbietowym,
dowolnym i klasycznym na dystansach 50 i 25 metrów.

Rys. SaMasz

Dzieci w unihokeju chłopców. RywaKosiarki sześć
KDTC znane
są ze
z idealnego
ko- pozwala na zwięklizowało
drużyn
szkół podpiowania
terenu,
czystości
uzyskanej
paszy
stawowych w: Boćkach, Goniądzu, s ze n i e w yda jn o i ochrony darni,Kościelnym,
a także łatwościKalinówce
obsługi oraz ści i przyśpieszenie
Juchnowcu
Kościelnej,
i Orli.Brakowało przesychania pokoniskich
kosztówMichałowie
eksploatacyjnych.
jednakPo
w tej trudnych
serii kosiarek zzmaganiach
szerokim spulch- su. Zmodernizowany
Zmodernizowana listwa KDTC 301 S umożliwia szeroki pokos.
zwyciężyli
reprezentanci
Orli,
dru- został również zespół
niaczem. Tak przynajmniej
było do
początku
gie miejsce
zajęła
drużyna z Bociek
ubiegłego
roku.
Po przeprowadzeniu
prac tnący, wyposażony teraz w przekładnię zinte- składowych z innych kosiarek (serii KT i KDD),
amodernizacyjnych
trzecie z Michałowa.
Dwie
pierww tym segmencie SaMasz growaną z możliwością wyboru obrotów spulch- takich jak rama główna, zespół tnący oraz
sze drużyny awansowały do finału
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ
foto:spulchniacz,
UG Orla to krok w kierunku unifikacji.
wojewódzkiego.
(s)
ze spulchniaczem na szeroki pokos.
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, Jest to celowy zabieg, który umożliwi jeszMichałowo
Wprowadzone zmiany konstrukcyjne objęły ramię ruchome, ramię nośne oraz odciążenie. cze prostszą obsługę i eksploatację maszyn
ramę główną kosiarek, która została dostoso- Wykorzystanie przy modernizacji, przez oraz łatwiejszy dostęp do części zamiennych.
producenta,
wana doWlistwy
na szeroki
pokos. To rozwiązanie
MaSz
sobotę,
9 listopada
2019r., podlaskiego
Gospodarzom
udało elementów
się wywalNa najniższym stopniu podium
na pływalni w Michałowie odbyły się czyć aż 8 medali. Wiktoria Filipczuk stawały również Amelka Grodzka i Ni- Dziadkowice
VIII Międzynarodowe Mistrzostwa zdobyła 2 medale srebrne na 50 m
kola Zastocka. Amelka za 50 m stylem
Michałowa w pływaniu. W zawodach stylem dowolnym i klasycznym i me- klasycznym, a Nikola za 50 m stylem
wzięło udział 365 zawodników z 21 dal brązowy na 100 m stylem dowol- grzbietowym, obie bijąc rekordy żyklubów z Gdańska, Augustowa, Bia- nym, pobiła 2 rekordy życiowe. Maciej ciowe. Świetne wyniki uzyskała także
łegostoku,
Grodna,
wywalczył 3 medale
NadiaToZastocka
50 mopona
stylemMichelin
dowolpracy operatora.
pierwsza w
rolnicza
RoadBib toŁomży,
interesująca
pozycjaHajnówki,
w gamie oponOstaszewski
rolniczych,
Suwałk, Bielska Podlaskiego, Lublina, brązowe na 50 m stylem dowolnym
nym, klasycznym i grzbietowym.
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku
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Kolejne miejsca zajęli:
2. Puszcza Mielnicka
3. Bażanty,
4. Banda Mazura,
LEASINGIEM
BANKIEM
KO M O R N I KI E M
5. Młodzież Dziadkowice
Na wyróżnienie indywidualne
zasłużyli: A. Wojtkowski (najlepszy
atakujący) i Waldemar Hryciuk (najRestrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych
lepszy rozgrywający).
Po moc prawna prz y Upa d ło śc i Kon su m e nc kiej
W drugim dniu turnieju rywa-
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Sukces pływaków

Za miejsca I-III w rocznikach
2009-2011 i wszyscy z rocznika
2012 i młodsi otrzymali pamiątkowe medale.
Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwała wykwalifikowana obsada sędziowska: Andrzej Dmitruk (starter); sędziowie
mierzący czas: Roman Sacharczuk,
Tomasz Dobosz, Roman Wnuczko;
sędziowie nawrotu: Mirosław Chilimoniuk, Marek Hanula, Dawid
Wojciuk; Małgorzata Muszkatel
(kierownik sędziów mierzących
czas); Mirosław Awksentiuk (sędzia
stylu + zdjęcia); Elżbieta Walesiuk
(sędzia wyprowadzający); Janusz
Ludwiczak (sędzia główny).
Organizatorem zawodów był
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Park Wodny w Hajnówce.
Więcej na hajnowka.pl
Janusz Ludwiczak

Grali dla papieża

Trwałość podniesiona o 25%

Najlepiej zachowany zabytek

|

ROLNIKU MASZ WYPOWIEDZIANĄ UMOWĘ LUB PROBLEM Z:
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lizowały zespoły dziewcząt ze szkół
podstawowych. Wygrała reprezentacja Kleszczel w składzie: Anita
Ambrożewicz, Amelia Derniewicz,
Maja Hubert, Aleksandra Misiuk,
Maja Noskowicz, Olga Pawłowicz,
Patrycja Polak, Natalia Rosa, Monika Sawicka, Natalia Sidorczuk
i Wiktoria Tatarczuk. Drugie miejsce
zajęła drużyna z SP Dziadkowice
a trzecie SP Białowieża.
W dniu 29 października na
parkiet wyszły drużyny chłopców.
Rywalizowało 4 drużyny:
1. Białowieża I
2. Dziadkowice I
3. Białowieża II
4. Dziadkowice II.
Nagrody dla uczestników turnieju ufundował Wójt Gminy Dziadkowiece i sklepik szkolny.
(źródło ug dziadkowice)
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dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok,
ul. Fabryczna 27
tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria
UROgowscy
gabinet urologiczny
Białystok, ul. Młynowa 38
rejestracja, tel: 668 555 707
Wtorek:
Bielsk Podlaski,
ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

Dr n. med. Krzysztof Rogowski
Specjalista urolog

PrywatnyGabinet
Ortopedyczny
drn.med.MariuszTomaszuk

ZOZ MSWiA Białystok, ul. Fabryczna 27
Tel. kom. 602 351 808

Hajnówka,ul.Zielona5

terminprzyjęć-poniedziałki
Siemiatycze,ul.11Listopada45

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria

terminprzyjęć-piątki

**************
-diagnostykaileczenie
choróbnarząduruchu
-badanieUSGstawów

Poniedziałek:
Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED"
Białystok, ul. Ogrodowa 19
Tel. 85 732 75 15
Wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31
tel. 85 730 71 38

-kwalifikacja
dozabiegów
operacyjnych
**************

rejestracjatel.882710395
www.mariusztomaszuk.pl

REKLAMA

ZAPRASZAMY
wszystkich uczniów
i ich rodziców
do księgarni
w Bielsku Podlaskim
przy ul. Mickiewicza 124
tel. 85 833 22 33

OFERUJEMY
w NAJLEPSZYCH
CENACH

- książki
- podręczniki
- artykuły
szkolne
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Obchody Święta Niepodległości
„Przeorana kilkakrotnie pługiem wszechświatowej wojny, wyciśnięta jak cytryna, wynędzniała, zdeptana stopami milionów kombatantów różnych państw i narodów wstaje jako odmłodzony feniks w 1918r. z popiołów”
Artykuł „20lecie niepodległości” z 11 listopada 1938r., „Gwiazdka Cieszyńska”

I wojna światowa zmieniła bieg
wielkiej historii. Krajobraz geopolityczny roku 1918 r. przypominał chaos – choć od zamachu w Sarajewie
po traktat wersalski minęło zaledwie
4 lata, były to najbardziej kosztowne
cztery lata w dziejach świata. I wojna
światowa pochłonęła 14 mln istnień
ludzkich, kolejne miliony ludzi zostało kalekami. Ale tragiczny bilans
miał się tylko powiększać – wycofujące się wojska stosowały taktykę
spalonej ziemi, co doprowadziło do
klęsk głodu i chorób. A splądrowane

gospodarczych, trudny okres wewnętrznych konfliktów politycznych,
zakończony przewrotem majowym
z 1926r.), Polakom udało się odzyskać podmiotowość swojej ojczyzny.
II Rzeczpospolita odrodziła się niczym feniks z popiołów.
Na pamiątkę tego wydarzenia
Polacy 11 listopada świętują Narodowe Święto Niepodległości. Święto

przez wojnę europejskie gospodarki
nie miały zasobów ani siły, by zapanować nad rozmiarem ludzkich
dramatów. Opadający z wolna wojenny kurz odsłaniał nową Europę
- nastąpił zmierzch imperialnych
monarchii, które ustąpiły miejsca
państwom narodowym. Ład należało
zbudować na nowo – tym razem stał
się on także udziałem Polski. Zielone
światło dał prezydent USA Woodrow
Wilson, który w słynnym czteropunktowym programie pokojowym,
w punkcie 13 zaznaczył, że wolnej
Europy nie będzie bez niepodległego państwa polskiego. W 1918 r.
z niemieckiego więzienia wraca Marszałek Józef Piłsudski – 11 listopada Rada Regencyjna przekazuje mu
zwierzchnią władzę wojskową oraz
naczelne dowództwo nad wojskiem
Polskim. 14 listopada Rada dokonuje
samorozwiązania, przekazują Piłsudskiemu całość władzy zwierzchniej.
Po 123 latach niewoli odradza się
państwo polskie. Walka pięciu pokoleń Polaków żyjących pod zaborami
nie odeszła w zapomnienie. I choć
przed młodziutką II Rzeczpospolitą wielka historia postawiła wiele
wyzwań (plebiscyty o Śląsk, wojna
polsko – bolszewicka, konflikt z Czechami o Zaolzie, konieczność reform

zostało ustanowione ustawą z dnia
23 kwietnia 1937. Do polskiego kalendarza powróciło w 1989r. Tego
dnia w całej Polsce odbywa się wiele patriotycznych wydarzeń – także
Hajnowianie tłumnie uczestniczyli
w miejskich obchodach Odzyskania
Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły Msza Święta za Ojczyznę w Kościele p.w. Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce oraz Modlitwa
w Intencji Ojczyzny w Soborze
Świętej Trójcy w Hajnówce.
Poczucie jedności, które towarzyszyły nam tego dnia,
spotęgowało wspólne śpiewanie hymnu narodowego –
w ramach wyjątkowej, ogólnopolskiej akcji: „Niepodległa
do Hymnu”. Echo Mazura Dąbrowskiego inaugurujące uroczystości objęło opustoszałe
ulice miasteczka. Po wspólnym przemarszu ulicą 3 Maja
z udziałem Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Hajnówce, w skwerze imienia dr Dymitra Wasilewskiego,
przy Pomniku „Ofiarom Wojen,
Przemocy i Represji „91”, odbyły się
główne uroczystości. Wszystkich zebranych – oficjalne delegacje oraz
mieszkańców przywitał Burmistrz

Miasta Hajnówka Jerzy Sirak. W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślił
ogromną wartość wolności, wartość
możliwości życia w granicach swojej
niepodległej Ojczyzny. Cieszę się, że
wszyscy razem możemy w tak godny i uroczysty sposób przypomnieć
okoliczności odzyskania przez Polskę
niepodległości. W tym szczególnym
dniu dziękujemy Opatrzności za odzyskanie niepodległości, prosimy
o błogosławieństwo na kolejne lata,
aby ta wolność 101 lat wywalczona
przez naszych przodków, była z nami
zawsze. Dziś zastanawiamy się na
czym polega patriotyzm. Powszechne powiedzenie: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje” zawiera uniwersalną
prawdę – zgoda, wspólna praca są
gwarantem wolności, niepodległości.
Dziś na naszych barkach spoczywa
obowiązek, by Rzeczpospolita pozostała wolna i niepodległa, oby historyczna tragedia nigdy się nie powtórzyła – mówił podczas ceremonii Burmistrz Jerzy Sirak. Burmistrz
przypomniał kontekst historyczny
odzyskania niepodległości przez
Polskę, przywołał nazwiska polskich
patriotów – bohaterów ówczesnych
wydarzeń oraz podkreślił ragę wydarzenia dla kolejnych pokoleń
Polaków. Wyraził radość, że w tak
licznym gronie, wspólnie mogliśmy
uczcić tę niezwykłą rocznicę, przypominał jednocześnie, że wraz z hi-

bitwę hajnowską oraz w powstaniu
styczniowym – śladem po walkach
powstańczych są groby w Orzeszkowie. Nasze miasteczko wiąże swoją
historię z niepodległą Ojczyzną – po
1918 r. zaczął się intensywny rozwój Hajnówki – mówił burmistrz Jerzy Sirak. List w imieniu Jarosława
Zielińskiego - Wiceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-

storią Rzeczypospolitej, ściśle wiąże się historia naszego miasteczka:
Hajnówka ma swojej historii epizod
w powstaniu listopadowym – tzw.

Romaniuka, podczas którego Hajnowianie wspólnie śpiewali patriotyczne piosenki. Uroczyste obchody
zwieńczył koncert pod hasłem Co to

ministracji odczytał radny Miasta
Hajnówka Mieczysław Gmiter.
Po wystąpieniach okolicznościowych duchowni kościoła katolickiego i prawosławnego zmówili
Modlitwę za Ojczyznę. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty. Uroczystość wzbogacił koncert
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej pod batutą Krzysztofa

jest niepodległość? Odpowiedzi na
pytanie udzielili mali artyści z Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka,
Niepubliczna Przedszkola Red Bus
Kids, Społecznej Szkoły Muzycznej,
Studia Piosenki Estradowej a także
Młodzi pianiści HDK, Chór Kameralny
Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Zespół Tańca Ludowego
„Przepiórka”.
***
Historia naszego kraju to
ponad tysięczna, kręta ścieżka
wyłożona kostkami bogatej trady-

cji, sukcesów, ale też gorzkich porażek. Ostatecznie jednak zawiły
szlak wiedzie ku zwycięstwu – ku
wolnej, niepodległej Polsce, która
w tym roku świętuje 100lecie niepodległości. Niepodległość to dla
nas – kolejnych pokoleń Polaków
coś oczywistego. Fakt, że żyjemy
w wolnym kraju, mówimy swoim
ojczystym językiem, dumnie kibicujemy swoim rodakom
(nie tylko podczas zmagań
sportowych) a w szkole poznajemy historię Polski, traktujemy jako coś naturalnego.
Tymczasem historia naszej
ojczyzny przypomina nam,
że niepodległość to wartość,
którą trzeba pielęgnować, to
efekt starań wielu pokoleń,
wielu istnień, które za ukochaną ojczyznę nie wahali się
oddać tego co najcenniejsze –
osobistego szczęścia a nawet
życia. W dni takie jak Narodowe Święto Niepodległości
uzmysławiamy sobie, że mówiąc dom mamy na myśli nie
tylko swoje prywatne M, ale
coś więcej – naszym domem jest
ojczyzna: POLSKA.
Katarzyna Miszczuk
fot. Emilia Rynkowska

Motyw graficzny dla produktu regionalnego z Hajnówki
– konkurs rozstrzygnięty!
Nowa propozycja znaku
graficznego dla Hajnówki to próba wyrażenia istniejącego logo
promocyjnego Marki Hajnówka
- HAJNÓWKA. DUCHOWA WITALNOŚĆ na szczególnie ważnych dla
miasta polach eksploatacji – produktach regionalnych i usługach
społecznych, głównie wpisujących
się w kontekst rewitalizacji. Co
ważne – Hajnówka nie zmienia istniejącego znaku, który odwołując
się do przyrodniczego-kulturowego
potencjału oraz dziedzictwa miasta
i regionu właściwie oddaje charakter
Hajnówki. Znak HAJNÓWKA. DUCHOWA WITALNOŚC pozostaje oficjalnym
znakiem promocyjnym miasta. Nowa
propozycja jest uzupełnieniem marki
(subbrandem), w jasny sposób nawiązującym do idei marki głównej, a jednocześnie podkreślającym szczególne
obszary i sfery działalności miasta
oraz jego społeczności.
Nowa propozycja oznakowania wybranych produktów i usług
z jednej strony ma podkreślać ich
znaczenie, a z drugiej ma być ułatwieniem i wsparciem kierowanym ze strony samorządu miasta
głównie do lokalnych organizacji
pozarządowych. To próba zasygnalizowania istotnego znaczenia dla rozwoju Hajnówki i jej wizerunku produktów stąd, wysokiej jakości, wytwarzanych w oparciu o tradycyjne metody,
lokalne zasoby i surowce, które są doceniane na zewnątrz i wymagają dodatkowego wsparcia promocyjnego,
jak również to zachęta do włączania
się partnerów prywatnych i społecznych w proces rewitalizacji Hajnówki. Produktami takimi mogą być np.
Marcinek Hajnowski, wpisany na Listę
Produktów Tradycyjnych, wytwarzany
na bazie tradycyjnej receptury, inne
produkty wpisane na tę listę, sery,
twaróg, czy masło wytwarzane na
bazie mleka pochodzącego z Regionu Puszczy Białowieskiej, tradycyjne
pieczywo oraz wyroby cukiernicze
oparte na lokalnych składnikach, wyroby rzemieślnicze itp. W przypadku
usług znakiem wyróżnione będą takie,
które wykażą oddziaływanie na popularyzację i wzmocnienie lokalnych potencjałów, np. produkcja przedmiotów

użytkowych bazujących na lokalnym
wzornictwie i designie, świadczenie
usług kulinarnych w oparciu o tradycyjne, regionalne receptury i produkty.
System wdrożenia znaku będzie zakładał m.in. opracowanie
oraz nieodpłatne udostępnianie
gotowych szablonów graficznych
np. etykiet, opakowań, plakatów, elementów nowego oznakowania do
wykorzystywania na innych polach
eksploatacji związanych z realizacją

spróbować i zakupić na pamiątkę
z Hajnówki czy Regionu Puszczy Białowieskiej. W najbliższych miesiącach
nowy system oznakowanie będzie
poddany testowaniu.
Nad nową propozycją systemu
oznakowania pracowało 64 osoby
z całej Polski, które zgłosiły 90 propozycji. Komisja w składzie: dr hab.
Jarosław Perszko, prof. Politechniki
Białostockiej, Barbara Bańka, dr Tomasz Samojlik, Katarzyna Łotowska

usługi czy wytwarzaniem produktu,
wskazanych przez zainteresowany
podmiot czy lokalnego wytwórcę.
Udostępnianie będzie następowało każdorazowo indywidualnie, po
poświadczeniu przez dany podmiot
spełniania określonych kryteriów
i warunków udostępniania. W efekcie zakłada się spójne oznakowanie
grupy produktów regionalnych z Hajnówki (np. wyrobów, przedmiotów,
usług) o szczególnych walorach, jakości, które stworzą pakiet produktów
z naszego miasta, a poprzez spójne
oznakowanie graficzne będą łatwiej
rozpoznawalne przez odbiorców, np.
turystów poszukujących wyjątkowych,
lokalnych produktów, które mogą

i Magdalena Chirko nagrodziła pracę
Agaty Łukszy (Hajnówka) oraz zdecydowała o przyznaniu dwóch wyróżnień (Błażej Krzepina – Szczecin, Maciej Burda Poznań). Rozstrzygnięcie
wraz z ogłoszeniem wyników nastąpiło 28 października 2019 r. Nagrodzone prace oraz relację z przeprowadzonego konkursu, wraz z protokołem
komisji można zobaczyć na stronie
www Urzędu Miasta w zakładce REWITALIZACJA.
Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Hajnówka OdNowa.
Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia w Reggio Emilia”.
Magdalena Chirko

Zmiany w ruchu bezwizowym na Białoruś
Fakt ten ucieszy przede
wszystkim turystów, chcących poznawać kulturę naszych wschodnich
sąsiadów, a także operatorów turystyki i biur turystycznych. Białoruś
stała się w ostatnim czasie ważną
destynacją turystyczną. Według
danych statystycznych największą
popularnością cieszy się Grodno.
W 2017 r. bez wizy odwiedziło je
53 tys. turystów, w 2018 r. 80 tys.,
a do połowy bieżącego roku już
50 tys. osób. W październiku tego
roku pobito już rekord frekwencji
- 100-tysieczny „bezwizowy” gość
w Grodnie przyjechał z Biurem
Usług turystycznych „Dyliżans”.
Od niespełna trzech lat możemy poruszać się w dwóch strefach
bezwizowych: wokół Grodna (teren
turystyczno-rekreacyjny parku „Kanał Augustowski” i tereny przyległe,
w tym Grodno) oraz Turystyczno-Rekreacyjnej Strefy „Brześć” (obejmuje Brześć i Rejon Brzeski, Rejon
Kamieniecki, Rejon Prużański, Rejon
Żabinkowski, Rejon Swisłocki).
Granicę państwową Republiki
Białoruś możemy przekraczać przez
następujące przejścia graniczne:
- do strefy wokół Grodna: Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica
Białostocka), z Republiką Litewską
w przejściach granicznych Privalka
(Švendubrė), Privalka (Raigardas);
- do strefy turystycznej
„Brześć”: drogowe przejście graniczne Terespol (Brześć), Sławatycze
(Domaczewo), Połowce (Pieszczatka); kolejowe przejście graniczne
Terespol-Brześć; pieszo-rowerowe
przejście graniczne Białowieża
(Piererow); przejście graniczne na
lotnisku w Brześciu.
Do tej pory bez wizy na obszarze bezwizowym mogliśmy
przebywać do 10 dób. Od 10 listopada br. uległo to zmianie. Zgodnie
z dekretem prezydenta Republiki
Białoruś Aleksandra Łukaszenki
z sierpnia 2019 r. (wchodzi on w życie trzy miesiące po jego ogłoszeniu) strefa bezwizowa zostanie rozszerzona. W myśl tego dokumentu
nastąpiło połączenie dwóch dotychczas funkcjonujących stref w jedną,
o nazwie „Grodno-Brześć”. Dodatkowo wzbogacił się o pięć nowych

rejonów: berestowicki, wołkowyski,
werenowski, lidzki i szczuczyński.
Wydłuża on czas przebywania na
terenie Białorusi bez wizy do 15 dni.
Wymagania formalne turysty
pozostają bez zmian. Nadal będzie
konieczny aktualny paszport (ważny co najmniej przez trzy miesiące),
przepustka oraz polisa ubezpieczeniowa. Istnieje także konieczność
posiadania środków pieniężnych
w gotówce na każdy dzień pobytu
- nie mniej niż 22 euro dziennie.
Aktualne informacje o ruchu
bezwizowym z Białorusią można
znaleźć na: https://www.gov.pl/web/
dyplomacja/bialorus.
Wykup przepustek możliwy
jest w biurze Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej”, ul. 3 Maja 45, 17-200
Hajnówka. Pomocy w organizacji
wyjazdów na Białoruś, w ruchu
bezwizowym udzielają:
- Biuro Podróży „Junior” s.c.
z Białegostoku, ul. Stołeczna 25, tel.
+48 85 744 43 26, e-mail: biuro@
junior.bialystok.pl,
- PTTK w Białowieży, ul. Kolejowa 17, tel. +48 85 681 22 95,
+48 85 681 26 24, e-mail: pttk@
pttk.bialowieza.pl,
- Nina Zin, Hajnówka, tel. +48
721 591 353, e-mail: ninazin@
op.pl.
Usługi touroperatora białoruskiego można znaleźć na stronach
https://npbp.by/ oraz http://tour.
brest.by/.
Dodatkowo w najbliższym
czasie zostanie zawarta umowa
wizowa między Unia Europejską
a Białorusią. Przewiduje ona korzyści dla obywateli obu stron.
Obywatele Białorusi zapłacą mniej
za wjazd do strefy Schengen nie
60 euro tylko 35 euro. Ułatwione
zostaną procedury uzyskania wizy.
Dla osób z państw Unii Europejskiej
czas przebywania po stronie białoruskiej wydłuży się z 90 do 180
dni. Cena wizy ma być utrzymana
na tym samym poziomie jak dla
Białorusinów, jednak porozumienie
przewiduje wiele możliwości uzyskania bezpłatnych wiz.
Emilia Korolczuk

Obchody uroczystości 100-lecia więziennictwa
W dniu 25.10.2019r.,
w Areszcie Śledczym w Hajnówce odbyły się Obchody
100-lecia Polskiego Więziennictwa w niepodległej
Polsce.
Na pamiątkę historycznych wydarzeń ważnych
dla Polski, Służby Więziennej oraz Aresztu Śledczego
w Hajnówce, odsłoniliśmy
pamiątkowe tablice przy dębach zasadzonych na terenie aresztu. Dąb od wieków
był znany i ceniony w kulturze wielu krajów, w tym
Polski. Sadzono go głównie
w parkach, przy dworach,
świątyniach i innych ważnych miejscach. Upamiętniał
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w ten sposób wydarzenia rodzinne, kulturowe
i społeczne. Według
wierzeń ludów dąb, ze
względu na swoje rozmiary, był symbolem
siły, potęgi oraz trwałości.
Po krótkiej prezentacji dotyczącej historii
oraz działalności jednostki, zebrani goście
wygłosili okolicznościowe przemówienia, a także mieli okazję poznać
infrastrukturę jednostki,
w tym miejsca zakwaterowania i zatrudnienia osadzonych, cele
i pawilony mieszkalne,

salę widzeń oraz place spacerowe.
W dalszej części uroczystości Jego
Ekscelencja Najprzewielebniejszy
Paweł - Biskup Hajnowski oraz Jego
Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr
Sawczuk - Ordynariusz Diecezji
Drohiczyńskiej poświęcili dęby, a następnie wraz z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotrem Kondraciukiem,
Dyrektorem Aresztu Śledczego
w Hajnówce płk Romanem Paszko,
funkcjonariuszami jednostki, przedstawicielami służb mundurowych,
samorządu oraz innych instytucji,
przecięli symboliczne wstęgi.
Więcej na www.hajnowka.pl
Rzecznik Prasowy Dyrektora
Aresztu Śledczego w Hajnówce
mł. chor. Bartosz Godlewski
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Poznaliśmy stypendystów im. prof. 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.
11 października br. w I LO
w Hajnówce odbyła się uroczystość
przyznania stypendium z udziałem
Starosty Hajnowskiego Andrzeja Skiepko. Głównymi bohaterami
ceremonii byli przede wszystkim
tegoroczni stypendyści – nagrody
z rąk odebrało 75 stypendystów: 35
uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych, 33 z II LO z Dodatkową Nauką

Języka Białoruskiego oraz 7z I LO im.
Marii Skłodowskiej – Curie. Cieszę
się, że pierwszą uroczystość wręczenia nagród stypendystom w roli Starosty Hajnowskiego mogłem spędzić
w murach I LO w Hajnówce – bo
sam jestem absolwentem tej szkoły. Sentencja Arystotelesa, widoczna tuż przy wejściu do sali, w której
odbyła się uroczystość –„Korzenie
nauki są gorzkie, ale owoce słodkie”, oddawała ideę uroczystości
– spotkaliśmy się, by zebrać pierwsze owoce ubiegłorocznej pracy
zdolnych młodych ludzi – mówi
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. - Powiatowy Fundusz im. prof.
Simony Kossak upamiętnia dziedzictwo, jakie prof. Kossak po sobie
zostawiła. Z ogromną satysfakcją
wręczyłem promesy aż 75 stypendystom – miło mi podkreślić, że
w dwunastoletniej historii funduszu
liczba nagrodzonych uczniów jest
najwyższa. To znak, że szkoły, dla

których organem prowadzącym jest
powiat hajnowski trzymają wysoki
poziom nauczania. Każda z naszych
szkół może pochwalić się sukcesami
– II LO z DNJB plasuje się w czo-

Katarzyna Miszczuk

W służbie uczniom – Zespół Szkół Zawodowych
w Hajnówce ma 95 lat!
Nauka zawodów gwarantujących zatrudnienie, możliwość wyjazdu na zagraniczne
praktyki, zarobek pierwszych pieniędzy, przyjazna atmosfera – taki jest Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce. Szkoła kończy właśnie 95
lat. Piękny jubileusz odbył się 11 października
br. A że obchody zostały przygotowane przez
uczniów – było więc merytorycznie, ale też
przyjaźnie i z „przymrużeniem oka”.
Zespół Szkół Zawodowych już 95 lat
kształci rzemieślników i techników. Szkoła jest częścią historii regionu, rozwijała się
wraz z miasteczkiem. Z sukcesami – w okresie
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łówce liceów w województwie, odnotowuje też dobre wyniki na poziomie
kraju. Zespół Szkół Zawodowych natomiast od kilku lat aktywnie pozyskuje unijne fundusze na realizację

projektów, w ramach których
młodzież może uczyć się
zawodu podczas płatnych
staży w kraju i za granicą
oraz podnosić kompetencje
uczestnicząc w profesjonalnych kursach. Za I LO natomiast przemawia ponad 80
lat doświadczenia.
Stypendium w wysokości 200 zł i 150 zł (w zależności od wyników w nauce,
osiągnięć sportowych i artystycznych) 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.
Od początku istnienia
funduszu stypendialnego
sięgającego 2007 r., wsparcie otrzymało 572 uczniów
w kwocie 1 044 500,00 zł.
Nauka to klucz do przyszłego sukcesu zawodowego,
możliwość spotkania z tak
zdolną, ambitną i pracowitą,
młodzieżą to był prawdziwy
zaszczyt. Cieszę się, że dzięki
stypendium zdolna młodzież
może realizować swoje małe
marzenia – podsumowuje uroczystość Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko.

międzywojennym placówka współpracowała
z projektantami mebli, a efekty prac wykonane
przez uczniów prezentowano na wystawach
w Polsce i zagranicą m.in. w słynącym z szyku
i mody Mediolanie!
Dziś Zespół Szkół Zawodowych kontynuuje dawne, chlubne tradycje edukacyjne - to
placówka, która nadal kształci przyszłe kadry
na wysokim poziomie, aktywnie wykorzystując
fundusze unijne. Więcej o uroczystości i samej
szkole na www.powiat.hajnowka.pl
Katarzyna Miszczuk

Polak ma 80 lat
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Curie – Skłodowskiej obchodziło 80-lecie
działalności edukacyjnej. Zjazd absolwentów zgromadził blisko 420 osób.
Podniosła uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości: swoją obecnością zaszczycili Minister Edukacji Narodowej Dariusz
Piontkowski, Podlaski Kurator Oświaty Beata
Pietruszka, Przewodnicząca Sekcji Oświaty
Związku Zawodowego Solidarność w Białymstoku Agnieszka Małgorzata Rzeszewska,
a także Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
Centralną częścią ceremonii był uroczysty moment poświęcenia nowego sztandaru, wykonanego w pracowni Sióstr Mniszek
Klarysek od Wieczystej Adoracji w Hajnówce.

Obchody były okazją do przypomnienia historii placówki; dzieje liceum to integralna część
historii Hajnówki. Szkoła rozwijała się wraz
z miasteczkiem, dzieliła z nim blaski przemysłowego boomu okresu międzywojennego oraz
cienie wojny, w trakcie której nie zaprzestała
działalności – tajne nauczanie u prof. Pelagii
Ponieckiej, w ogóle postać pani profesor urosły
to rangi chwalebnego symbolu.
Na uroczystości nie zabrakło także
współczesnych nowinek – prezentacja szkoły
„dziś” uświadomiła, jak wiele się zmieniło. Ale
o tym przeczytacie już na stronie www.powiat.
hajnowka.pl, zakładka „Oświata” (by odnaleźć
artykuł należy kliknąć polecenie „czytaj więcej”).
Katarzyna Miszczuk
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Spektakl muzyczny „Ocalić od zapomnienia”

3 oraz 4 listopada 2019 r. w Hajnowskim
Domu Kultury odbył się spektakl muzyczny
„Ocalić od zapomnienia” w wykonaniu uczestników Studia Piosenki HDK .
Wydarzenie muzyczne upamiętniające
twórczość nieżyjących artystów (piosenkarzy, kompozytorów i autorów tekstów) było
połączeniem „żywej” muzyki, słowa i teatru.
Spektakl opowiadał o życiu, wartościach i emocjach towarzyszących nam każdego dnia. Radość, smutek, miłość, nadzieja, wiara, a jednocześnie wielka niewiadoma odnośnie naszej
przyszłości i ostatecznie refleksja by cieszyć się
życiem, bo ono tak szybko przemija – wszystko
to znaleźliśmy w widowisku muzycznym „Ocalić
od zapomnienia”.
Utwory takich artystów jak m.in. Anna
German, Agnieszka Osiecka, Marek Grechuta,
Czesław Niemen, Jarosław Kukulski, Maanam
czy Republika zabrzmiały w bardzo ciekawych
aranżacjach zespołu instrumentalnego pod kierownictwem Przemysława Zalewskiego.
Wystąpiły zespoły wokalne Studia Piosenki
HDK oraz soliści: Julita Wawreszuk, Marlena Biegluk, Gabriela Wróbel, Izabela Karczewska, Ka-

tarzyna Drużba, Dorota Sztyler, Maria Sawicka,
Martyna Białowieżec, Zofia Filipiuk, Aleksandra
Wołczyk, Izabela Pietroczuk i Maja Targosz.
Zespół instrumentalny w składzie:
kierownictwo muzyczne oraz instrumenty klawiszowe – Przemysław Zalewski
gitara – Paweł Biderman
gitara basowa – Maciej Magnuski
perkusja – Damian Szajkowski
skrzypce – Marcin Drabik
scenariusz: Marta Gredel – Iwaniuk & Julita
Wawreszuk
przygotowanie wokalne: Marta Gredel – Iwaniuk
opieka teatralna: Julita Wawreszuk
narrator: Karol Kacprzak
dźwięk & światło: Hajnowski Dom Kultury
fryzury: Agnieszka Drużba
zdjęcia: Zbigniew Dzwonkowski
Wydarzenie dofinansowane przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce,
Fabryki Mebli FORTE, firmę PRONAR z Narwi
oraz Centro-Met Stefan Bedkowski z Hajnówki.
Patronat medialny: TV PODLASIE
Marta Gredel-Iwaniuk

„Żubr Pompik. Polinka zaginęła!” – promocja najnowszej
książki Tomasza Samojlika w hajnowskiej bibliotece
25 października 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce miała przyjemność
zorganizować promocję najnowszej 20 książki
z serii przygód sympatycznego i ciekawskiego
żubra pt. „Żubr Pompik. Polinka zaginęła!”. Autorem cyklu jest znany wszystkim hajnowskim
dzieciom Tomasz Samojlik – pracownik naukowy Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, pisarz i komiksiarz, który w swoich
książkach dla najmłodszych próbuje przekazać

niesamowicie ważne informacje na temat otaczającej nas przyrody i ekologii. Na spotkanie z Tomaszem Samojlikiem przybyły dzieci
z klas pierwszych, ciekawe nowych przygód
żubrzej rodziny. Autor przypomniał, że ukazała
się już nowa seria „Żubr Pompik – wyprawy”,
w której to rodzina Pompika wyrusza z Puszczy Białowieskiej, aby zwiedzić wszystkie parki narodowe w Polsce. Nową książkę „Polinka
zaginęła!” wyróżnia format i szata graficzna
– jest to książeczka
z 50 otwieranymi
okienkami, w których
ukrywają się gatunki zwierząt zamieszkujące lasy Puszczy
Białowieskiej. Popularna seria o Pompiku doczekała się
również adaptacji
telewizyjnej, dotychczas nakręcono
13 odcinków serialu
animowanego emitowanego w TVP
ABC.
więcej na
www.hajnowka.pl
Joanna Kisielewicz

Jak zwiększyć mobilność regionu?
Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas warsztatów, które odbyły się 21
października i 4 listopada 2019 r. w siedzibie
Starostwa Powiatowego. Spotkania odbyły się
w ramach realizacji projektu MARA – Mobility
and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in
remote areas. Do dyskusji 21.10 zaprosiliśmy
przedstawicieli samorządów z terenu Powiatu
Hajnowskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych,
natomiast w listopadzie rozmawialiśmy na
ten temat z mieszkańcami, przedstawicielami przedsiębiorstw transportowych i branży
turystycznej.
Grupy warsztatowe pracowały pod okiem
Zespołu MARA z Politechniki Białostockiej: spotkanie poprowadziły dr hab. Ewa Glińska, prof.
PB, dr inż. Halina Kiryluk, dr Urszula Ryciuk
oraz dr Ewa Rollnik-Sadowska.
Uczestnicy zostali zapoznani z głównymi
celami projektu MARA, następnie przeszli do
dyskusji nad rozwojem transportu i problemami związanymi z mobilnością mieszkańców
i turystów na obszarze powiatu hajnowskiego. Podczas spotkania dokonano diagnozy
problemów mobilności i dostępności komunikacyjnej powiatu hajnowskiego. Uczestnicy
dokonali oceny dostępności komunikacyjnej
w regionie, wskazali źródła problemów oraz
ich potencjalne rozwiązania. Podczas dyskusji padło wiele ważnych postulatów mających
na uwadze poprawę istniejących modeli mobilności oraz propozycji nowych rozwiązań.
W wyniku dyskusji i prac w grupach dokonano
diagnozy mobilności, wskazując w szczególności na: brak zintegrowanego i uaktualnionego
źródła kompleksowej informacji o usługach
transportowych – stacjonarnie i on-line, brak

węzła przesiadkowego w Hajnówce, niedostateczne wykorzystanie proekologicznych środków transportu (np. system miejskich rowerów,
elektryczna hulajnoga) oraz niedostateczną
ilość połączeń pasażerskich, której skutkiem są
komunikacyjne „białe plamy” na mapie regionu
oraz brak skomunikowania turystycznych miejscowości. Zgodnie potwierdzono konieczność
zaangażowania innych grup interesariuszy:
mieszkańców, turystów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw transportowych
w projektowaniu rozwiązań zmierzających
do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu. Wnioski płynące ze spotkania zostaną
uwzględnione w Strategii Partycypacji. Społeczność lokalna zostanie zapoznana z dokumentem podczas serii spotkań organizowanych w przyszłym roku, zapisy strategii
posłużą jako kierunek działań projektowanych
oraz wdrażanych przez lokalnych decydentów
w przyszłości.
Choć formuła bezpośrednich spotkań
w ramach identyfikacji potrzeb w zakresie
mobilności została wyczerpana, wszystkich
chętnych, którzy chcieliby zabrać głos i tym
samym przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym
regionie, zachęcamy do wypełnienia ankiety
przygotowanej przez Politechnikę Białostocką.
Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami,
każdy głos jest dla nas ważny!!! Ankiety są
dostępne na stronie powiatu, zakładka „komunikacja w regionie” w aktualnościach.
Kontakt:
Zespół MARA – Powiat Hajnowski
mara@powiat.hajnowka.pl
85 682 27 18
Katarzyna Miszczuk

Powiat zakończył realizację kolejnego projektu
Projekt pn. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu
Hajnowskiego został zakończony.
Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania
słonecznego na czterech budynkach należących do Starostwa Powiatowego w Hajnówce: Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK
w Białowieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce. Odbioru
i uruchomienia technicznego dokonano w końcu września br.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się
do poprawy sytuacji gospodarczej i środowiskowej Powiatu Hajnowskiego - zamontowane
instalacje umożliwią produkcję energii elektrycznej w wysokości ok. 85,46 MWh, co z kolei przełoży się na redukcję emisji gazów cieplarnianych o ok. 69,39 ton w skali roku! A to
oznacza oszczędności w budżecie i poprawę
kondycji środowiska naturalnego. Dlaczego?
Produkcja energii z zasobów naturalnych, jakim jest słońce spowoduje zwiększenie czystości powietrza oraz zahamuje niekorzystne
procesy degradacji ekosystemu, powstające
w wyniku odprowadzania do niego zanieczyszczeń pyłowych. Mniej CO2 w powietrzu to także
realne oszczędności w budżecie Powiatu, bo
wyprodukowana energia elektryczna wykorzystana zostanie na potrzeby własne placówek.

Całkowita wartość po realizacji projektu to 558
200,00 zł z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 wynosi 294
983,74 zł. Pozostała część - 263 216,26 zł
to wkład własny samorządu.
Zrealizowany projekt oddaje założenia
„Planu energetycznego dla Powiatu Hajnowskiego”, ujmującego m.in. analizę zasobów,
perspektyw i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie.
Energia odnawialna w kontekście globalnych zmian klimatycznych oraz gospodarczych to bezpieczna przyszłość. Rozumiejąc
światowe trendy oraz wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców regionu, Powiat
Hajnowski podejmuje działania zmierzające ku
popularyzacji OZE w regionie. Przypominamy –
w wyniku współpracy samorządu z niemieckim
Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald
e.V. w Kronach w regionie powstało Centrum
Kompetencji  w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności Energetycznej w Powiecie
Hajnowskim i Powiecie Białostockim. Przedsiębiorco, mieszkańcu, przedstawicielu gminy
- chciałbyś skorzystać z technologii OZE ale nie
wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z bezpłatnej
pomocy nowoutworzonego Centrum ds. OZE!
Zachęcamy do skorzystania z pomocy:
Adres Centrum Energii Odnawialnej
3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 2169
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