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Zbliża się kolejna rocznica 
wybuchu powstania styczniowego. 
Pewnie nie wywoła wielkiego zain-
teresowania, bo nie zaliczy się do 
tzw. okrągłych, a ponadto jesteśmy 
ogłuszeni doraźnymi problemami, 
waśniami i bojami, na szczęście 
bezkrwawymi. 

Powstanie styczniowe wy-
buchło albo za późno, bo zmar-
nowano szansę zdobycia jesienią 
1862 roku twierdzy modlińskiej. Ale 
i za wcześnie, bo skoro z góry było 
wiadomo, że będzie miało charak-
ter partyzancki, to nie powinno za-
czynać się w środku zimy. A jednak 
trwało najdłużej ze wszystkich pol-
skich zrywów niepodległościowych 
w XIX stuleciu, stoczono w nim oko-
ło 1200 bitew i potyczek, zdołano 
utworzyć pierwsze w naszych dzie-
jach państwo podziemne (konspira-
cyjne). Polacy raz jeszcze zadziwili 
świat, ponoć nawet uratowani nie-
podległość Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, gdzie trwała 
wojna secesyjna. Anglicy szykowali 
do wysłania za ocean znaczne siły, 
by przywrócić stary porządek, ale 

Styczniowe pytania
wskutek niespodziewanej wojny 
w Królestwie Polskim wstrzymali 
odpłynięcie okrętów, a potem było 
już za późno na interwencję. Przy-
pomniała sobie Europa, że „Polacy 
od śmierci zadawanej cal po calu 
wolą raczej zawisnąć na szubieni-
cy…”. 

Prawdą jest jednak, że po-
wstanie styczniowe jak żadne inne 
przysporzyło okrutnych strat. Jego 
żołnierze byli zabijani i dobijani 
w nierównych bojach, wieszani 
i rozstrzeliwani, pognano ich i po-
wieziono na Sybir. Do tego dodać 
trzeba zniszczenia materialne i re-
presje generała gubernatora M. Mu-
rawiowa „Wieszatiela” oraz innych 
okrutników carskich. Najbardziej 
ucierpiały ziemie wschodnie, więc 
w kręgach narodowych mówiono, że 
to powstanie wywołali: dzieci (mło-
dzi), socjaliści i masoni ku cichej 
radości cara Aleksandra II, który 
zyskał  pretekst dla zrusyfikowania 

„Kraju Nadwiślańskiego” i zduszenia 
polskości na Kresach.      

„Czerwoni” w 1863 roku nie 
Cd. str. 2

Mszę św. pod przewodnic-
twem ks. dziekana Ryszarda 
Zalewskiego współkoncele-
browali bielscy proboszczowie 
wraz z wikariuszami. Homilię 
wygłosił ks. proboszcz Dariusz 
Kujawa z  Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Bielsku Pod-
laskim. Bielszczanie, już po raz 
siódmy obchodzili święto Obja-
wienia Pańskiego uczestnicząc 
w Orszaku.

Już podczas mszy świętej 
w kościele w liturgię włączyli się  
w strojach Trzej Królowie. Pierwsza 
scenka rozegrała się na placu ko-
ścielnym, po czym trasa Orszaku  
wiodła ulicami Białowieską, Mic-
kiewicza, gdzie przed przybyciem 
na  plac Ratuszowy rozegrały się 
kolejne scenki, w których chciały 
dominować diabły. Paliły nawet 
ogień, zapraszając do ogrzania się. 
Na  scenie, na Placu św. Jana  Paw-
ła II przedstawione zostały scenki 
oparte na ewangelicznym przeka-
zie - o mędrcach ze Wschodu wyru-
szających w drogę za Betlejemską 

Organizatorem Orszaku Trzech Króli była parafia Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim

Barwny Orszak Trzech Króli
Gwiazdą, aby dotrzeć do ubogiej 
szopy gdzie narodził się Chrystus. 
Mędrcy oddali  Dzieciątku pokłon.

Do zebranych  przesłanie 
noworoczne skierowali Starosta 
Sławomir Jerzy Snarski, burmistrz 
Bielska Jarosław Borowski oraz 

wójt gminy Bielsk Podlaski - Raisa 
Rajecka. Złożyli mieszkańcom no-
woroczne oraz świąteczne życzenia 
w związku ze świętami w kościele 
prawosławnym.

- Tam gdzie jest Bóg, tam 
jest prawda, tam jest radość, 
tam jest serce. Im więcej dawać 
będziemy, tym sami bogaciej 

żyć będziemy. Dziękuję wszyst-
kim za ten nasz marsz kolędo-
wy – mówił ks. Zbigniew Karolak, 
proboszcz parafii Opatrzności Bożej 
i organizator Orszaku.

- W Orszaku uczestniczę od 
kilku lat z rodziną. W tym roku 

jest wyjątkowo duża  frekwen-
cja. Jest dobrze zorganizowany 

– mówił  Stanisław uczestniczący 
wraz z rodziną.

Już tradycyjnie była też możli-
wość skorzystania z postnego i nie-
postnego bigosu przygotowanego 
przez organizatorów. 

Tekst, foto Tadeusz Szereszewski

W czwartek 12 grudnia 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bia-
łowieży odbyła się piękna i wzru-
szająca uroczystość, a mianowicie 
jubileusz pięćdziesiątej rocznicy 
małżeństwa „Złote Gody”. Parom, 
obchodzącym ten jubileusz, zostały 
przyznane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej medale „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”, 
które wręczył Albert Litwinowicz, 

wójt Gminy Białowieża.
W tym roku w gronie szacow-

nych Jubilatów znaleźli się:
1. Maria i Jerzy Rabczuk.
2. Nadzieja i Michał Dulko.
3. Julia i Jan Krzemińscy.
4. Henryka i Tadeusz Przygodzki.
5. Nadzieja i Witalis Szpakowicz.
6. Grażyna i Teodor Iganowicz.
7. Jadwiga i Stanisław Banach.
8. Helena i Ireneusz Bochenko.

ZŁOTE GODY W BIAŁOWIEŻY
9. Anna i Ryszard Komarewscy.

Po części oficjalnej wszy-
scy przybyli zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek, który odbył 
się w nowo wyremontowanym 
Centrum Aktywności Lokalnej. Ser-
decznie gratulujemy wszystkim 
Jubilatom i życzymy długich oraz 
pogodnych lat życia w jak najlep-
szym zdrowiu.

Mateusz Gutowski

W miniony piątek (10 stycz-
nia) oficjalnie otwarto Klub “Senior+” 
w Rogawce. Jest to już trzecia świe-
tlica w gminie przekształcona na 
klub seniora. Wcześniej takie kluby 
powstały w Bacikach Dalszych i Kru-
picach.  W trakcie remontu  wyko-
nano m.in. nowe ściany wewnątrz 
budynku, na suficie wyeksponowa-
no bale sosnowe, wykonano nową 
instalację elektryczną i sanitarną, 
wybudowano dwa sanitariaty, w tym 
jeden przystosowany do wymogów 
osób niepełnosprawnych. Budynek 
wyposażono w nowe okna, drzwi 
i podłogi. Zainstalowano ogrzewanie 
elektryczne. Koszt wykonanych prac 
to kwota 522 750 zł, w tym otrzy-

Rogawka Klub “Senior+”

mane dofinansowanie 150 tys zł. 
Na uroczyste otwarcie Klubu 

przybył wojewoda podlaski Bohdan 
Paszkowski, władze samorządowe 
powiatu i gminy oraz duchowni: bp 
Dydycz  i  bp Warsonofiusz oraz pro-
boszczowie parafii prawosławnych 
w Rogawce i Siemiatyczach.  Gość-
mi specjalnymi na uroczystości byli 
uczestnicy Klubu Senior Plus z Bacik 
i Krupic.

Spotkanie było okazją do po-
dzielenia się opłatkiem i prosforą , 
złożenia sobie świątecznych życzeń 
oraz spróbowania potraw przygoto-
wanych przez miejscowe gospodynie.

(cec)
foto. UG Siemiatycze
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GRAND PRIX dla Studia Piosenki HDK  
w Międzynarodowym Festiwalu 

Piosenki w Białymstoku
W dniach 6-8 grudnia w Bia-

łymstoku odbył się Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki Radia Jard. Kilku-
dziesięciu wykonawców z Polski, Li-
twy i Białorusi rywalizowało ze sobą 
w różnych kategoriach wiekowych. 

Wszystkie reprezentantki Stu-
dia zostały docenione przez jury :
GRAND PRIX i I miejsce - zespół 
PULS 
I miejsce - Maria Sawicka  
II miejsce - Maja Szpilko 

III miejsce - Martyna Białowieżec 
III miejsce - zespół DOMINO 
III miejsce - zespół KWARTA  
Wyróżnienie - Marysia Boreczko  
Wyróżnienie- Oliwia Kozak 
Wyróżnienie- Hania Wołczyk 
Wyróżnienie- Aleksandra Wołczyk

Ponadto Maria Sawicka oraz 
zespół PULS otrzymali nominację 
do udziału w EUROFESTIWALACH :)

Gratulujemy !!!

Styczniowe pytania

chcieli czekać dłużej, dali w stycz-
niu sygnał do walki. „Biali” dołączyli 
później, by przejąć władzę i potrak-
tować powstanie jako demonstrację 
zbrojną, która spowoduje, że Fran-
cja i Anglia wymuszą na Rosji przy-
najmniej autonomię, a może nawet 
niepodległość dla Polski.  Przypo-
minamy bitwy „tych co poszli w bój 
bez broni” z wojskami carskimi. Wy-
kreślono natomiast z pamięci na-
rodowej walkę obu wymienionych 
obozów między sobą. Dopuszczano 
się w niej i czynów niecnych, cze-
go przykładem śmierć „czerwone-
go” naczelnika Warszawy Stefana 
Bobrowskiego, który jako krótkowidz 
zginął w pojedynku sprowokowa-
nym przez rodaków z przeciwnej 
opcji politycznej. Dużo było w la-
tach powstania sprzecznych racji, 
chaosu, zapiekłości po obu stronach.

Powraca pytanie o stosunek 
włościan do powstania. Rząd Na-
rodowy ogłosił ich uwłaszczenie, by 
spotęgować siłę ruchu zbrojnego. 
Część jednak właścicieli ziemskich 
zbojkotowała tę decyzję, co wy-
korzystał carat. I stało się tak, że 

w wielu regionach pańszczyźniani 
chłopi przynosili Moskalom głowy 
powstańców, by dostać kilka rubli. 
A Aleksander II chcąc przyspieszyć 
zwycięski finał walk z „miateżnikami” 
ogłosił w początkach marca 1864 
roku uwłaszczenie, co obiektywnie 
trzeba uznać za jedno z ważniej-
szych następstw tamtych zdarzeń.   

W okresie „nocy postyczniowej” 
górę na ziemiach polskich wzięli 
zwolennicy pracy organicznej, pozy-
tywiści. Wypominano powstańcom 
brak rozsądku politycznego i za-
lecano czekanie na korzystniejsze 
układy sojuszów w Europie. Lider 
obozu narodowego Roman Dmow-
ski „postawił” na Rosję, jako mniej 
groźną od Niemców, ale promował 
postawę „czynnego patriotyzmu”, 
podtrzymywania ducha i wzmacnia-
nia potencjału ekonomicznego oraz 
kultury. O konieczności przygotowa-
nia się do czynu niepodległościo-
wego przypomnieli socjaliści polscy 
a Józef Piłsudski stał się jednym 
z pierwszych badaczy 1863 roku. 
Ten syn komisarza powstańczego 
spod Wilna przeklął uległego refor-
matora hrabiego Wielopolskiego, 

kłaniał się nisko bohaterom, choć 
wytykał im liczne błędy, zwłaszcza 
brak zgody i małostkowość dowód-
ców, błąd zaniedbania w fazie przy-
gotowań do powstania, wspomnia-
ne waśnie. W II Rzeczypospolitej 
zwyciężyła opcja Marszałka, żyjący 
jeszcze weterani styczniowi zyskali 
status pierwszych obywateli pań-
stwa. „Biuletyn Informacyjny” Armii 
Krajowej widział w nich swych ide-
owych praojców walczących z Mo-
skalami. 

W PRL podtrzymano roczni-
cę styczniową, dokonano jednak 
w ujęciu propagandowym starannej 
selekcji bohaterów i faktów. „Dobry-
mi” okazali się działacze „postępowi” 
na czele z Jarosławem Dąbrowskim 
i Walerym Wróblewskim, później-
szymi dowódcami Komuny Pary-
skiej. Wyolbrzymiono udział Rosjan 
(czterystu?), postulowano patrzeć 
na styczeń 1863 roku nie przez 
pryzmat listopada 1918 roku lecz 
lipca 1944 roku, co oznaczało także 

„zgubienie” ziem kresowych. Prymat 
zyskały kwestie społeczne, fałszo-
wano biogramy i Romuald Traugutt 
stał się „czerwonym” (obecnie jest 

kandydatem do wyniesienia na oł-
tarze). Sprawiedliwie jednak  przy-
znać trzeba, że ukazały się latach 
późnego Gomułki i Gierka  bardzo 
cenne opracowania naukowe, w tym  
Stefana Kieniewicza i Eligiusza Ko-
złowskiego.  

Wątki regionalne
Przypomnę, że w 1863 roku 

pierwsze walki powstańcze w Bia-
łostockiem wybuchły za sprawą 
konspiratorów z Łomżyńskiego 
(Władysław Cichorski „Zameczek”), 
w początkach lutego pojawiły się 
oddziały zza Buga (doszło wówczas 
do największej bitwy o Siemiatycze), 
wielkie poruszenie wywołał Kon-
stanty Ramotowski „Wawer” swym 
marszem w  rejon Augustowa. Od-
działy miejscowe z byłego obwodu 
białostockiego dokonały koncentra-
cji dopiero w kwietniu 1863 roku, 
swój szlak bojowy zaczęły od klęski 
pod Waliłami, ale zdołały ponownie 
się zebrać (głównie dzięki wspo-
mnianemu Waleremu Wróblewskie-
mu) i odbyły podziwiany marsz ku 
Puszczy Białowieskiej a stąd aż na 
Wołyń. Pojawiały się i inne partie 
powstańcze, przybywało potyczek. 

Były to jednak działania rozproszo-
ne, wyjątkowo krwawo tłumione, 
a do dzisiaj słabo zbadane opisa-
ne, choć pozostały mogiły, pomniki, 
relacje. 

Czekamy na nową syntezę lat 
1863-1864 w naszym regionie. Jej 
napisanie powinny poprzedzić kwe-
rendy w archiwach rosyjskich. Przed 
pół roku przeglądałem materiały 
Muzeum Historii Wojskowej w Mo-
skwie, tysiące mikrofilmów trudnych 
do czytania, ale emocjonujących, bo 
zawierających raporty dowódców 
rosyjskich. Dotychczas opisywali-
śmy dzieje walk powstańczych tylko 
na podstawie źródeł polskich. Wciąż 
dowiadujemy się także o lokalnych 
wydarzeniach i upamiętnieniach. To 
wszystko trzeba starannie pozbie-
rać, odnieść się do nich krytycznie 
i skomentować. Amatorom lektur 
polecam – jeśli ktoś jeszcze go nie 
czytał – pamiętnik Adolfa Białokoza, 
naczelnika powstańczego miasta 
Białegostoku, zesłanego dwukrotnie 
na wschód. Zawiera on wiele bardzo 
interesujących faktów o życiu w na-
szym mieście w dniach burzliwych.  

Adam Cz. Dobroński

Cd. ze str. 1

Hajnowski kronikarz i autor 
wielu książek o Hajnówce Ryszard 
Pater kandyduje do tytułu Osobo-
wość Roku  2019. Ryszard od po-
czątku istnienia „Wieści Podlaskich” 
współpracuje  z nami przy organi-
zacji Plebiscytów Sportowych Wie-
ści, a w ubiegłym roku przygotował 
publikację z okazji dwudziestolecia 
ich organizacji. Zachęcamy do po-
parcia jego kandydatury. Głosowa-
nie na etapie powiatowym trwa do 
11 lutego 2020 r. 

Zespół Redakcyjny  
„Wieści Podlaskich”

Osobowość Roku 2019

Większość polityków mówiąc 
o PRL-u używa z uwielbieniem 
eufemizmu „czasy słusznie mi-
nione”. Tymczasem razem z tymi 
czasami minęło wiele rzeczy, wiele 
poczynań, które zlikwidowano bo 
decydentom źle się kojarzyły. Jed-
ną z nich była opieka lekarska nad 
uczniami w szkołach.  Większość 
szkół posiadała gabinety lekarskie 
i stomatologiczne, dziś jako relikt 
tej opieki pozostały nieliczne ga-
binety pielęgniarskie, w których 
pierwszą pomoc można uzyskać 
w wyznaczone dni i godziny.

Dlatego słowa pochwały na-
leży skierować do władz powiatu 

siemiatyckiego, które zawarły poro-
zumienie ze Szpitalem Powiatowym  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemia-
tyczach na świadczenie usług sto-
matologicznych dla uczniów  szkół, 
których organem prowadzącym 
jest Starostwo. Są to: Zespół Szkół 
w Siemiatyczach, Zespół Szkół 
Rolniczych w Ostrożanach, Zespół 
Szkół Technicznych  w Czartajewie 
i Zespół Szkół Specjalnych w Sie-
miatyczach.  Bezpłatna opieka sto-
matologiczna będzie świadczona 
od 1 stycznia br. w Poradni przy ul. 
11 listopada 26 (tel. 85 655 21 22). 
Uczniowie będą przyjmowani poza 
kolejnością.                               (sok)

Powiat Siemiatycze

Opieka stomatologiczna W gminie Milejczyce działa 
najwięcej Kół Gospodyń Wiejskich 
w powiecie siemiatyckim. Jedno 
z nich KGW w Pokaniewie zor-
ganizowało 13 grudnia ub. roku 
w świetlicy w Pokaniewie spotka-
nie opłatkowe. Oprócz mieszkańców 
uczestniczyli w nim zaproszeni go-
ście: wicemarszałek województwa 
podlaskiego Stanisław Derehajło, 
starosta siemiatycki Jan Zalewski 
i wicestarosta Marek Bobel oraz 
Wójt Gminy Jerzy Iwanowiec. Przy-
byli także harcerze, którzy zapre-

Pokaniewo Kolonia Spotkanie Opłatkowe

zentowali jasełka. Oczywiście nie 
zabrakło świątecznych potraw przy-
gotowanych przez członkinie Koła 

Gospodyń Wiejskich w Pokaniewie 
Koloni.

 (JI) foto: KGW Pokaniewo Kolonia  

„Aktywni Obywatele - Fundusz 
Krajowy” to nowe źródło finanso-
wania inicjatyw obywatelskich. 
Program o budżecie 30 milionów 
euro został stworzony ze środków 
pomocowych trzech krajów  Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego: 
Norwegii, Islandii i Liechtensteinu 
(tzw. Fundusz EOG).  Będzie on 
wspierać organizacje społeczne 

- stowarzyszenia, fundacje, spół-
dzielnie socjalne, koła gospodyń 
wiejskich - prowadzące działania 

na rzecz zwiększania udziału oby-
wateli i obywatelek w życiu publicz-
nym, ochrony praw człowieka i rów-
nego traktowania, ochrony środo-
wiska, przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym oraz wykluczeniu 
społecznemu.

Program będzie realizować 
konsorcjum trzech organizacji: 
Fundacja im. Stefana Batorego (li-
der programu), Fundacja Pracow-
nia Badań i Innowacji Społecznych 

„Stocznia” oraz Fundacja Akade- 

mia Organizacji Obywatelskich.
Fundusz będzie wspierać pro-

jekty zgłaszane przez organizację 
z całej Polski, a w szczególności te 
mniej doświadczone, spoza dużych 
aglomeracji i z terenów o ograni-
czonym dostępie  do programów 
pomocowych.

Pierwszy nabór wniosków już 
3 lutego,kolejny w kwietniu br.

Więcej informacji na  
www.wiescipodlaskie.eu  

i  www.aktywniobywatele.org.pl

Aktywni obywatele
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Szesnastego grudnia ub. roku 
na łamach „Rzeczpospolitej” uka-
zały się wyniki rankingu szpitali 
w Polsce na rok 2019 przygotowa-
nego przez Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia.

Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Bielsku 

Podlaskim uplasował się na 20. 
miejscu w kraju. Wśród szpitali 
w województwie kolejny rok z rzędu 
SPZOZ zajmuje pierwsze miejsce! 
Bez wątpienia przyczyniają się do 
tego inwestycje i wyzwania, które 
Zakład stale podejmuje.

We wrześniu br. w SPZOZ 
w Bielsku Podlaskim wykonano 

Bielski SPZOZ pierwszy 
w województwie!

zabieg udrażniania aorty metodą 
wewnątrznaczyniową u 70-letniej 
pacjentki, dla której tradycyjna 
operacja stanowiła poważne za-
grożenie. Pierwszy udany zabieg 
tą trudną techniką przekonał chi-
rurgów szpitala do podejmowania 
kolejnych wyzwań. W niedalekiej 

przyszłości planowane 
jest zaopatrywanie me-
todą wewnątrznaczy-
niową tętniaków aorty 
brzusznej.

Pod koniec czerw-
ca br. oddano do użytku 
nową centralną stery-
lizatornię. Jej przebu-
dowa to część projektu 
o łącznej wartości 5,8 
mln zł, który zakłada 
również zakup nowo-
czesnego wyposażenia 
do oddziału urazowo-

-ortopedycznego i od-
działu chirurgicznego 
z pododdziałem chi-
rurgii naczyniowej oraz 
poradni urazowo-orto-

pedycznej i chirurgicznej.
Wiele inwestycji szpitala zo-

stało zrealizowanych dzięki wspar-
ciu lokalnych firm. To dzięki nim 
m.in. zakupiono aparaty Holtera 
warte prawie 100 tys. zł, a przed 
szpitalem powstał parking na po-
nad 40 aut.

SP

Portal edukacyjny „Perspek-
tywy” ogłosił właśnie wyniki ran-
kingów szkół ponadpodstawowych. 
Bielskie licea utrzymały swoje 
dotychczasowe znaki jakości, tj. 
srebrny (II Liceum Ogólnokształ-
cące z BJN im. B. Taraszkiewicza) 
i brązowy (I Liceum Ogólnokształ-
cące im. T. Kościuszki). 

Bielskie szkoły ponadpodstawowe w rankingu Perspektyw

II LO w rankingu ogólnopol-
skim zajęło 341. miejsce, awansu-
jąc o 5. pozycji. W ubiegłym roku 
zajmowało 346. miejsce. Awan-
sowało także I LO, plasując się na 
940. miejscu (w ub. roku zajęło 944. 
pozycję).

II Liceum może poszczycić się 
znaczącym awansem w rankingu 

szkół olimpijskich. W roku 2019 
zajmowało 22. miejsce w kraju 
i 1. w województwie podlaskim. 
Obecnie zdobyło ono 16. pozycję 
w kraju, utrzymując status lidera 
wojewódzkiego.

W rankingu wojewódzkim II 
LO uplasowało się na 14. miejscu, 
zaś I LO na 39. 

W ogólnopolskim rankingu 
techników nasze szkoły znalazły 
się poza pierwszą pięćsetką. Za to 
bardzo dobrze wypadły w podran-
kingu wojewódzkim. Technikum nr 
4 przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi 
Podlaskiej zdobyło 17. miejsce, zaś 
Technikum nr 1 przy Zespole Szkół 
nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego 
zajęło 27. pozycję.

pd

Bielska policja ma nowe ra-
diowozy. Osiemnastego grudnia 
ub. roku zostały poświęcone oraz 
przekazane funkcjonariuszom. Trzy 
radiowozy hyundai i30 zakupiono 
w ramach programu modernizacji 
policji na lata 2017-2020, nato-
miast współfinansowano ze środków 
samorządów lokalnych.

Dzięki współpracy z samo-
rządami możliwe jest zapewnienie 
jak najwyższego poziomu bezpie-
czeństwa mieszkańcom powiatu 
bielskiego.

Uroczystość, z udziałem sta-
rosty bielskiego Sławomira Jerzego 

Nowe radiowozy w bielskiej policji

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski dokonuje przekazania  
nowych samochodów

Snarskiego, samorządowców z po-
wiatu bielskiego oraz duchownych, 
odbyła się na placu Komendy Po-

Uroczystość poświęcenia nowych radiowozów

wiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. 
Oznakowane radiowozy poświęcili 
ksiądz prałat Zbigniew Niemyjski, 
ksiądz kanonik Ryszard Zalewski, 
ksiądz mitrat Leoncjusz Tofiluk oraz 
ksiądz Aleksy Kuryłowicz.

Nowe radiowozy trafią do 
służb zewnętrznych – dwa z nich 
wspomogą Wydział Prewencji, trzeci 
trafi do policjantów Wydziału Ruchu 
Drogowego. Systematyczna mo-
dernizacja floty policyjnej poprawia 
warunki służby funkcjonariuszy, co 
przekłada się na zwiększenie sku-
teczności działań oraz wzmacnia po-

czucie bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu bielskiego.

KPP

Boże Narodzenie w starostwie powiatowym
W drugiej połowie grudnia 

ub. roku w bielskim starostwie 
powiatowym zapanował świątecz-
ny klimat. Przez korytarze urzędu 
niosły się gwar i śpiewy. To mło-
dzież i dzieci odwiedzili starostów, 
by złożyć im życzenia świąteczne 

Cd. str. 4

Otwarcie centrum kardiologii 
Już niebawem osoby dotknięte 

chorobami serca, zwłaszcza zawa-
łem, chorobą wieńcową czy ostrą 
niewydolnością krążenia, otrzymają 
szybką pomoc w bielskim centrum 
kardiologii. Uroczystego otwarcia 
placówki dokonano 20 grudnia ubie-
głego roku. Mieści się ona na terenie 
szpitala powiatowego, a jej właści-

cielem jest firma Scanmed. Bielskie 
centrum kardiologii zapewni ratunek 
i specjalistyczną opiekę medyczną 
przede wszystkim mieszkańcom 
południowej części województwa 
podlaskiego obejmującą powiaty: 
bielski, hajnowski, siemiatycki oraz 
część powiatu wysokomazowieckie-

Cd. str. 4
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Boże Narodzenie w starostwie powiatowym

i zaśpiewać kolędy. Gościli u nich 
uczniowie II Liceum Ogólnokształ-
cącego z BJN im. Bronisława Ta-
raszkiewicza, Szkoły Podstawowej 
nr 3 z DJNB im. J. Kostycewicza, 
harcerze oraz maluszki z Przed-
szkola na Hołowiesku. Przedszko-
laki uroczo wykonały utwór znany 
z repertuaru Arki Noego „Świeć 
gwiazdeczko”, zaś młodzież lice-
alna zaśpiewała kolędę „Dzisiaj 
w Betlejem”. Efektownie zapre-

zentowali się uczniowie bielskiej 
„trójki”, śpiewając kolędy w języku 
polskim i białoruskim. Starosto-
wie Sławomir Jerzy Snarski i Piotr 
Bożko częstowali sympatycznych 
gości słodyczami oraz wręczyli im 
drobne upominki. 

Łamanie się opłatkiem, śpie-
wanie kolęd, czytanie ewangelii 
i wspólna kolacja – tak 19 grudnia 
ub. r. pracownicy starostwa po-
wiatowego i jednostek organiza-
cyjnych powiatu spędzili wspólny 
przedświąteczny wieczór. Spotka-

Kolędują przedszkolaki i uczniowie bielskich szkół

go. Szybszy niż dotychczas dostęp 
do tego typu placówki medycznej 
pozwoli z pewnością uratować 
znacznie większą liczbę pacjentów, 
których dotychczas transportowa-
no do położonych dalej na północ 
ośrodków kardiologicznych w Bia-
łymstoku.

Centrum kardiologii w Biel-
sku Podlaskim będzie dysponowało 
pracowniami zabiegowymi, np. he-
modynamiczną, leczącą pacjentów 
z ostrymi zespołami wieńcowymi 
oraz elektroterapii i elektrofizjologii. 

Wyposażone będzie w najlepszej 
jakości sprzęt i zaplecze diagno-
styczne. Zamiarem zarządu firmy 
Scanmed jest uczynienie z centrum 
ośrodka referencyjnego, a więc 
spełniającego najwyższe standardy 
medyczne. - W swojej działalności 
będziemy ściśle współpracować ze 
szpitalem, dokonaliśmy w tym za-

kresie szczegółowych ustaleń – in-
formowała dyrektor departamentu 
kardiologii Scanmed Marcelina 
Kostrakiewicz. – Będziemy mogli 
świadczyć najwyższej jakości usługi 
z najlepszą kadrą medyczną, lekar-

ską, pielęgniarską, techniczną oraz 
zapleczem administracyjnym. 

- Witamy w najlepszym szpitalu 
w województwie i jednym z najlep-
szych w kraju – przywitał wszystkich 
zgromadzonych starosta bielski Sła-
womir Jerzy Snarski odwołując się 
do znakomitych wyników placówki 
osiągniętych w ostatnich rankingach. 

– Od lat staramy się wspólnie z jego 
dyrekcją i radą powiatu prowadzić 
go na najlepszym poziomie dlatego, 
że czujemy potrzeby naszych miesz-
kańców, by pomagać im w trudnych 
momentach ich życia. To jest wła-
śnie istota naszej pracy. 

Starosta informował następnie 
o wszystkich prowadzonych ostat-
nio w bielskim szpitalu inwestycjach, 
podnoszących jakość leczenia i wpły-
wających na komfort pacjentów. Wy-
mienił tu budowę nowoczesnej kuch-
ni ze stołówką i salą konferencyjną, 
centralną sterylizatornię, remont 
oddziału zakaźnego i opiekuńczo-

-leczniczego.
- Dziękując naszym partnerom 

z firmy Scanmed życzymy, aby jak 
najlepiej wpisali się w naszą kon-
cepcję dobrego szpitala – zwracał 

się starosta do przedstawicieli firmy. 
- Deklarujemy współpracę partnerską 
przez duże „P”.

Uroczystość w szpitalu zgro-
madziła wielu znamienitych gości. 
Uczestniczyli w niej przedstawi-
ciele władz powiatu: starosta Sła-
womir Jerzy Snarski, wicestarosta 
Piotr Bożko, przewodniczący rady 
powiatu Andrzej Leszczyński oraz 
członek zarządu powiatu Zbigniew 
Jan Szpakowski. Dyrekcję szpitala 
reprezentowali dyrektor Bożena 
Grotowicz oraz zastępcy Arsalan 
Azzaddin i Patrycja Sarnacka. Obecni 
byli liczni kapłani, w tym drohiczyń-
ski biskup senior Antoni Dydycz oraz 
arcybiskup bielski Grzegorz, przybyli 
wraz z towarzyszącymi im kapła-
nami. Dość licznie stawili się przed-
stawiciele środowiska medycznego 
i firmy Scanmed: prezes Scanmed 

- Hubert Bojdo, Marcelina Kostrakie-
wicz - dyrektor departamentu kar-
diologii Scanmed, a także Marzena 
Juczewska - zastępca dyrektora ds. 
medycznych Podlaskiego Oddziału 
NFZ w Białymstoku, prof. Tomasz Hi-
rnle - kierownik kliniki kardiochirur-
gii WSK w Białymstoku oraz Renata 

Cd. ze str. 3

nie to miało wyjątkową oprawę. 
Rozpoczęto je kolędami i pasto-
rałkami wykonanymi przez zespół 
wokalno-instrumentalny z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Ko-
ściuszki. Śpiewające przy akom-
paniamencie skrzypiec dziewczęta 

wprowadziły podniosły nastrój. 
Przez chwilę skupiono się na re-
ligijnym wymiarze nadchodzących 
świąt, kiedy to fragment ewangelii 
dotyczący narodzin Jezusa Chry-
stusa odczytał sekretarz powiatu 
Ryszard Anusiewicz.

My wszyscy tu w pracy two-
rzymy pewną wspólnotę – mówił 
starosta Sławomir Jerzy Snarski 
do zgromadzonych pracowników. 

– Jest ona silna wówczas, gdy nie-
sie dobro i potrafi nim się dzielić. 
Warto nie tylko przy okazji świąt 
Bożego Narodzenia, ale i na co 
dzień mieć świadomość, że oto ro-
dzi się dobro i to dobro się opłaca. 
Że warto być dobrym i życzliwym. 
Życzę wam, żebyście tym dobrem 
emanowali i przekazywali je współ-
pracownikom, rodzinom, dzieciom. 
Przekazujcie je tak, aby ten świat 
stał się lepszy i wolny od proble-
mów.

pd 

 Opłatek w starostwie powiatowym

Otwarcie centrum kardiologii 
Omilianowicz – przedstawiciel firmy 
NECOR. Ponadto obecni byli liczni 
przedstawiciele samorządów, służb 
mundurowych oraz lekarze i pracow-
nicy bielskiego szpitala.

Główną częścią ceremonii 
otwarcia było symboliczne przecię-
cie wstęgi, dokonane przez obu bi-
skupów, dyrektora szpitala, prezesa 
Scanmedu i starostów. Następnie 
kapłani dokonali poświęcenia ikon 
wręczonych przedstawicielom nowo 
otwartego ośrodka oraz poświęcili 
jego pomieszczenia i aparaturę.

Bielskie Centrum Kardiologii 
rozpocznie leczenie pacjentów nie-
zwłocznie po zawarciu kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
W chwili obecnej trwa proces kon-
traktowania. 

Do przedstawicieli dyrekcji 
szpitala i władz powiatu ciepłe słowa 
skierowała dyrektor departamentu 
kardiologii Marcelina Kostrakiewicz. 

- Jest mi niezmiernie miło być na 
ziemi podlaskiej, bo ludzi których tu 
spotkałam, chciałabym spotykać do 
końca swoich dni. Centrum kardiolo-
gii na Podlasiu powstało tylko z tego 
względu, że są tu tacy ludzie.     pd

Cd. ze str. 3
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„Jest taki dzień” – tą  pio-
senką rozpoczęli niedzielny kon-
cert „Z kolędą przez Podlasie” 
w wykonaniu Zespołu Podlaskie 
Kukułki w Bazylice Narodzenia 
NMP i św. Mikołaja w Bielsku  
Podlaskim. Przede Mszą św. ja-
sełka zaprezentowali uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 i. 
Szarych Szeregów.

- Niezwykły i tajemniczy był 
wigilijny dzień, niezwykła i magicz-
na noc wigilijna, niecodzienne też 
były zachowania ludzi. Już o świ-
cie w dzień Wigilii wszyscy zrywali 
się z łóżek i czym prędzej biegli do 
pobliskiej rzeki lub źródełka, aby 
umyć się w lodowatej wodzie. Przez 
cały dzień wszyscy pracowali ile 
sił. Mężczyźni łowili ryby, polowa-
li na zwierzynę, przynosili zielone 
drzewka z lasu i pilnowali gospo-
darstwa. Kobiety sprzątały, piekły, 
gotowały i przyrządzały świątecz-
ne jadło. W tym wyjątkowym dniu 
nikt od nikogo niczego nie pożyczał, 
nikt w ciągu dnia nie kładł się spać, 
nikt nie wszczynał kłótni ani bijatyk. 
Wszyscy starali się wigilijny dzień 
przeżyć w zgodzie i pracy, bowiem 
pamiętali, że jaki dzień, taki cały 
rok -  tym wprowadzeniem rozpo-
częli Małgorzata Zabrocka i Mariusz 
Kraśko, uczniowie prowadzący kon-
cert. 

Po chwili  zabrzmiała piosenka 
„Wigilii czas”.

- Zanim zaświeciła pierwsza 
gwiazdka na niebie, świąteczna izba 
lśniła czystością i zmieniała swój 
wygląd nie do poznania. Na podło-
dze i ławach rozścielona była słoma, 
a w czterech kątach izby ustawione 

Jasełka i koncert kolęd w bielskiej Bazylice
„Z kolędą przez Podlasie”

snopy zbóż.   Ściany i święte obrazy 
udekorowane słomianymi krzyżami 
i gwiazdami. Okna i drzwi najczę-
ściej zdobiły świeże, zielone gałęzie 
świerkowe. Nad stołem wigilijnym 
wisiał udekorowany jabłkami, orze-
chami i ozdobami z kolorowych 

opłatków zwanych wilijkami lub 
światami – rozwidlony wierzchołek 
świerku. Ta niezwykle piękna deko-
racja to podłaźniczka, jutka, lub wie-
cha – różnie bowiem ją nazywano 

– to  kolejny fragment wprowadzenia.
Po  recytacji wiersza „Wigi-

lia”  zespół wykonał piosenkę „Białe 
święta”.

Zanim zaśpiewano piosenkę 
„Święta, święta” – prowadzący przy-

pomnieli: – Na środku stał stół po-
kryty grubą warstwą siana, na nim 
rozłożona lniana płachta, na której 
w centralnym miejscu leżał świeżo 
upieczony bochen chleba z opłat-
kiem na wierzchu. Nieco dalej znaj-
dowały się miski z potrawami, które 

zawsze były postne i przyrządzano 
je z tego co  w polu, ogrodzie, sadzie, 
lesie i w wodzie, czyli ze zbóż, kasz, 
maku, miodu, groch, kiszonej kapu-
sty, suszonych owoców, orzechów, 
grzybów i ryb.  

Według tradycji autorem 
pierwszej kolędy był święty Fran-
ciszek  z Asyżu, a ich ojczyzną 
były Włochy. W czternastym wieku, 
głównie za pośrednictwem fran-

ciszkanów, kolędy dotarły do Polski. 
Wywodziły się z hymnów łacińskich 
o Bożym Narodzeniu i komponowa-
ne były we Włoszech. Te pierwsze 
pochodziły ze śpiewników  braci cze-
skich, które przełożono na język pol-
ski. W skarbnicy naszej narodowej 

kultury mamy wiele wspaniałych 
kolęd, którymi szczycimy się przed 
światem. 

„Gdy śliczna panna”, „Gdy się 
Chrystus rodzi” , „Mario czy ty wiesz” 

-  to blok kolęd w wykonaniu Zespołu 
nagrodzony po wykonaniu wielkimi 
brawami.

Przypomnijmy, w osiemnastym 
wieku  Franciszek Karpiński napisał 
kolędę „Bóg się rodzi”, w dziewiętna-

stym wieku śpiewano „Wśród nocnej 
ciszy”, a podczas II wojny światowej 
w obozie koncentracyjnym w Gusen 
powstała najsmutniejsza z kolęd – 

„Nie było miejsca dla Ciebie”. Przy-
bliżyli też historię powstania kolędy 

„Cicha noc” przetłumaczonej na 80 
języków, W kościele zabrzmiała ona 
po polsku, niemiecku, rosyjsku, an-
gielsku.  Obok polskich kolęd Zespół 
zaśpiewał też kolędy w języku rosyj-
skim i angielskim.

Niezwykle rytmiczną, porywa-
jącą serce i ciało jest pastorałka  „Od 
serca do ucha”. 

Małgorzata i Mariusz zaprosili 
wiernych do wspólnego kolędowania: 

„Przybieżeli do Betlejem pasterze” 
i „Dzisiaj w Betlejem”. Na koniec jak 
obyczaj nakazuje  popłynęły  życze-
nia staropolskie. 

Zespół Podlaskie Kukułki, 
działający od 1972 r. jest  wciąż ze-
społem szkolnym, dziś działa przy 
Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podla-
skiej – przypomina dyrektor szkoły 
Bolesław Hryniewicki.

 W przygotowanie trwające-
go ponad półtorej godziny koncer-
tu zaangażowali się  nauczyciele 
Aneta Hryniewicka i  Barbara Żurek, 
w obsadzie instrumentalnej wystąpi-
li Wiesław Doliński, Magda Włodar-
czyk i  i Sylwia Sarosiek w scenogra-
fii Magdaleny Sokólskiej.

Za piękny koncert oraz Jaseł-
ka, przygotowane przez siostrę Zofię 
i Reginę Rzepniewską podziękował 
ks. dziekan Ryszard Zalewski.

W uroczystość Trzech Króli 
młodzież koncertowała w sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego

Foto tekst Tadeusz Szereszewski

Na ostatniej Sesji Rady Gminy 
Siemiatycze zebrali się 27 grudnia 
gminni rajcowie. Główny punkt ob-
rad dotyczył przyjęcia budżetu gmi-
ny na 2020 r.  Budżet został przy-
jęty jednomyślnie. Przewiduje on 
dochody w wysokości 29  07 936 
zł i wydatki w wysokości 29 698 
210 zł. Główne inwestycje zaplano-
wane na bieżący rok to m.in.: konty-
nuowanie przebudowy budynku by-
łego gimnazjum gminnego z prze-

Siemiatycze
Ostatnia Sesja

znaczeniem na żłobek i przedszkole 
oraz jego termomodernizacja, mo-
dernizacja stacji uzdatniania wody 
w Kłopotach Stanisławach, rozbudo-
wa sieci wodociągowej w Czartaje-
wie i Wólce Nadbużnej, przebudowa 
drogi gminnej od drogi wojewódz-
kiej do Kułyg w ciągu drogi gmin-
nej Kułygi - Krasewicze.  Odrębną  
pozycję w budżecie stanowi Fun-
dusz Sołecki. na który zaplanowano  
569 152,08 zł.                               (cec)

Od 1 września 2018r. do 15 
grudnia 2019r. w Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym w Białowieży reali-
zowany był Projekt pt.: „80 hours 
round the school year with a book” 
(„W 80 godzin dookoła roku szkol-
nego z książką”). Wartość projektu 
13000zł . Projekt został sfinanso-
wany w ramach  Programu English 
Teaching, finansowanego ze środ-
ków Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności , którego krajowym 
operatorem jest Nidzicka Fundacja 
Rozwoju NIDA.

Harmonogram  zajęć projekto-
wych obejmował cykliczne czytanie 
książek w języku angielskim połą-
czone z ćwiczeniami leksykalnymi 

oraz  zabawami z językiem an-
gielskim. W spotkaniach brali rów-
nież udział rodzice, uczniowie klas 
starszych oraz nauczyciele innych 
przedmiotów, którzy czytali frag-
menty książek w języku angielskim. 
Uczniowie klas IV-VI biorący udział 
w projekcie uczestniczyli również 
w zajęciach plastycznych z Panią 
Barbarą Bańką oraz maratonie fil-
mowym. Sami również przygotowali 
przedstawienie teatralne „Little Red 
Riding Hood”, zaprezentowane spo-
łeczności szkolnej i lokalnej.

Realizacja projektu zakładała 
stwarzanie jak najwięcej okazji, aby 
uczniowie wzbogacali swój język 
(zarówno słownictwo w języku an-

gielskim, jak również w języku pol-
skim). Dlatego też w ramach Projek-
tu jego uczestnicy mieli okazję wziąć 
udział w warsztatach językowych 
Easter Time Fun and Games oraz 
obejrzeli przedstawienie teatralne 

„Into the woods”  w American School 
of Warsaw w Konstancinie.

W ramach Projektu do bi-
blioteki szkolnej zakupiono wiele 
książek w języku angielskim oraz 
gry dydaktyczne i materiały edu-
kacyjne. Biblioteka szkolna została 
również doposażona w wygodne 
pufy, dzięki którym czytanie ksią-
żek w języku angielskim stało się 
bardzo atrakcyjną formą spędzania 
czasu w trakcie przerw , jak również 
po zakończonych lekcjach. 

Mimo zakończenia projektu, 
czytanie książek w języku angiel-
skim na stałe wpisało się w harmo-
nogram spotkań pozalekcyjnych.

Mariola Glencner-szkolny 
koordynator projektu

„W 80 godzin dookoła roku szkolnego z książką”

„Estetyczna wieś gminy Gró-
dek” to drugi z konkursów realizo-
wanych w gminie w minionym roku.  

Do udziału zgłoszono siedem 
wsi: Chomontowce, Gródek I, Gró-
dek II, Kołodno, Królowy Most, Wa-
liły, Waliły Stacja.

Konkurs odbywał się w dwóch 
kategoriach. W pierwszej „Naj-
piękniejsza Wieś Gminy Gródek”, 
powołana przez Wójta komisja 
konkursowa przy ocenie brała pod 
uwagę przede wszystkim ogólną 
czystość i estetykę wsi. Najlepiej 

w tej rywalizacji wypadła wieś Ko-
łodno. W drugiej kategorii oceniano 
aktywność sołtysów. Tytuł „Aktywny 
sołtys Gminy Gródek” zdobyła Anna 
Kulesza sołtys Kołodna. Pozostali 
uczestnicy konkursu otrzymali po-
dziękowania.                            (WK)

Gródek Kołodno – Najpiękniejszą wsią

Warto przeczytać

Niezależna, konkretna, uparta. 
Kochanka Leopolda Staffa, przyja-
ciółka Władysława Reymonta, nie-
doszła żona młodszego o kilkanaście 
lat Raymonda Lefebvre’a. Na obra-
zie „Gra w szachy” pokazała 
męża Michała Mutermilcha 
i ukochanego Leopolda 
Staffa. Zachwycony dzie-
łem żony Mutermilch nie 
miał pojęcia, że jego sza-
chowy rywal, to wielka mi-
łość jego wybranki. „Każdy 
z nas ma emocje, coś w nas buzuje. 
W Meli Muter buzowało bardzo dużo, 
ale potrafiła to umiejętnie skrywać”. 
Miała do tego swoje własne narzę-

Karolina Prewęcka  
- W oczach zawiera się prawda

dzie – obrazy, które po latach mo-
żemy uznać za swoisty pamiętnik 
malarki.  „Burzliwe życie osobiste 
malarki było usłane tragediami, ale 
to ono było gwarantem, źródłem in-

spiracji, postawy twórczej” 
uważa Karolina Prewęcka, 
która przez ostatnie dwa 
lata „przyglądała się” nie-
wątpliwie elektryzującej 
egzystencji Meli Muter. 
Opisała ją w książce „Mela 
Muter. Gorączka życia”. 

Pierwsza biografia malarki przeło-
mu XIX i XX wieku trafiła na rynek 
17 października nakładem wydaw-
nictwa Fabuła Fraza.      Anna Jadaś 
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GMINA HAJNÓWKA

Okres Świąt Bożego Naro-
dzenia to czas miłości, radości, 
refleksji i spotkań. Ten szczególny 
okres jest okazją do pojednania się 
z bliźnim, spędzenia więcej czasu 

z rodziną. Każdy z nas chciałby 
być obdarowany i tym samym  
powinien obdarować drugą osobę 
ciepłym i dobrym słowem. Wigilia 
jest niepowtarzalnym wieczorem 
w ciągu roku, dlatego też 20 grud-
nia 2019 r. odbyła się I Wigilia dla 
osób samotnych, schorowanych 
oraz w podeszłym wieku z terenu 
gminy Hajnówka, która została 

I Wigilia dla osób samotnych, schorowanych oraz w podeszłym wieku z terenu gminy Hajnówka
zorganizowana przez Wójta Gminy 
Hajnówka Lucynę Smoktunowicz 
oraz Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Hajnówce 
Mirosławę Gawryluk.

 Uroczystość odbyła się 
w Świetlicy Wiejskiej w Nowobe-
rezowie. Niech optymizm, nadzie-
ja i serdeczność nie gaśnie nigdy 
w naszych sercach, czyniąc nas 
coraz lepszymi, wspaniałomyślny-
mi wobec innych. W każdej chwili 
bądźmy pomocni, gdy ktoś w po-
bliżu będzie potrzebował wsparcia.

 Wójt Lucyna Smoktunowicz 

w swojej wypowiedzi powiedziała, 
że w ten świąteczny czas pragnie 
wnieść w życie osobom chorym 
i samotnym odrobinę radości, ży-
cząc wszystkim zebranym dużo 

zdrowia i pomyślności w nadcho-
dzącym 2020 roku. Ks.  prot. mgr 
Jan Kazimiruk - proboszcz nowo-
berezowskiej parafii przeczytał 
Ewangelię również życząc wszyst-
kim wesołych i spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia spędzonych 
w rodzinnej atmosferze.

W tegorocznym spotkaniu 
uczestniczyło łącznie 90 osób. 

Uczestnicy I Wigilii Gminnej

Wśród zaproszonych gości przy 
Wigilijnym stole zasiedli również:
•  prot. mgr Jan Kazimiruk proboszcz 

nowoberezowskiej parafii wraz 
z matuszką Eugenią Kazimiruk,

•  Walentyna Biryłko wiceprzewod-
nicząca Rady Gminy Hajnówka,

•  Mikołaj Golonko wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Hajnówka,

•  Marek Litwiniuk wikariusz parafii 
p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej 
Bogurodzicy w Dubinach,

•  mgr Mariusz Janusz Woltański 
wikariusz parafii rzymskokato-
lickiej p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego i Św. Stanisława BPA 
i M w Hajnówce.

W atmosferze zadumy i rado-
ści podzielono się prosforą, opłat-

kiem, grzybowym barszczem i kutią. 
Przy stołach zastawionych wigilij-
nymi potrawami mieszkańcy mogli 
posłuchać bożonarodzeniowych 
kolęd w wykonaniu:
•  Chóru dziecięcego ze Szkoły Pod-

stawowej w Nowokorninie,
•  Chóru dziecięcego z Przedszko-

la Nr 2 w Hajnówce im. Kubusia 
Puchatka,

•  Chóru Parafii Prawosławnej pw. 
Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Nowoberezowie.

Na koniec wszyscy uczestnicy 
spotkania otrzymali drobne upo-
minki - stroiki bożonarodzeniowe, 
kalendarze prawosławne, artykuły 
sponsorowane przez Lucynę Smok-
tunowicz i OSM w Hajnówce.

Uroczystego otwarcia wigilii dokonała Wójt Gminy Hajnówka  
– Lucyna Smoktunowicz

Świąteczne Retrospekcje
„Święta, święta i … po świętach” jak głosi popularne współczesne porzekadło. Poniżej zebraliśmy dla Państwa najciekawsze relacje z wydarzeń społeczno – kultural-

nych, które miały miejsce na terenie naszej gminy w okresie świątecznym.

6 grudnia – świetlica wiejska 
w Nowosadach

W mikołajkowy pią-
tek, w świetlicy wiejskiej w No-
wosadach, odbyły się warsztaty, 
podczas których tworzono de-
koracje na nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia. Inicjatorem 
tego przedsięwzięcia było Koło 
Gospodyń Wiejskich NOWOSADKI, 
które we współpracy z Gminnym 
Centrum Kultury w Dubinach zor-
ganizowało świąteczne spotkanie 
dla miejscowej społeczności. Miła 
atmosfera, towarzysząca spotkaniu, 
zaowocowała powstaniem szeregu 
przepięknych stroików świątecz-
nych, których motyw przewodni 
stanowiła filiżanka.

Okazało się, że właśnie taki 
prosty rekwizyt oraz towarzyszący 
mu spodeczek, mogą posłużyć za 
idealną bazę do tworzenia świą-
tecznych cudeniek, które następ-
nie przyozdobią wnętrza miesz-
kań ich utalentowanych twórców. 
Zapraszamy zatem do obejrzenia 
efektów prac uczestników warsz-
tatów. A Kołu Gospodyń Wiejskich 
NOWOSADKI dziękujemy za wspar-
cie organizacyjne oraz zabezpiecze-
nie artykułów dekoracyjnych !

13 grudnia – Kartki 
świąteczne – warsztaty 

w Dubinach
W przysłowiowy „piątek trzy-

nastego” - w Gminnym Centrum 
Kultury w Dubinach odbyły się 
świąteczne warsztaty dla dzieci 

i młodzieży, i jak się okazało, nie 
był to wcale taki pechowy dzień.

Sprzyjała bowiem zarówno 
twórcza wena uczestników zajęć, 
jak i świąteczny nastrój, panujący 
w Centrum, w którym to zagościła 
już choinka i inne zimowe dekora-
cje. Kreatywność młodych artystów 
nie zawiodła! W ramach warsz-
tatów stworzyli oni przepiękne 
kartki świąteczne, ozdabiane róż-
norodnymi koralikami, cekinkami, 
brokatami i bożonarodzeniowymi 
wycinankami. Każda z powstałych 
pocztówek była wyjątkowa i jedyna 
w swoim rodzaju, a co najważniej-
sze - bezcenna, bo wykonana wła-
snymi siłami oraz wedle osobistej 
wizji artystycznej.

Rękodzielnicze zabawy 
z pocztówkami zakończyła zabawa 
we wspólne ubieranie świąteczne-
go drzewka. 

14 grudnia – Warsztaty 
świąteczne w Lipinach

Sobota 14 grudnia okazała się 
dniem wyjątkowo pracowitym dla 
uczestników warsztatów renowacji 
gwiazdy kolędniczej, którzy kilka 
dobrych godzin spędzili na inten-
sywnych działaniach artystyczno-

-rękodzielniczych w świetlicy wiej-
skiej w Lipinach. Ich efektem było 
powstanie „nowej starej gwiazdy 

5 minut do początku warsztatów…

Święta zaklęte w filiżankach  
(… i ich spodkach) Dubińska młodzież w działaniu!

Dubińska Choinka!

Cd. str. 7
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Modernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s

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

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

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

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

Wykorzystanie przy modernizacji, przez 
podlask iego producenta , e lementów 

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

MaSz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
MaSz

 | Zmodernizowana listwa KDTC 301 S umożliwia szeroki pokos.
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Świąteczne Retrospekcje

Cd. ze str. 6
betlejemskiej”, którą można zoba-
czyć na zdjęciach poniżej.  Entuzja-
ści prac restauracyjnych z zapałem 
podeszli do zadania i poświęcili 
mnóstwo swojego zaangażowania 
oraz pomysłów na potrzeby tego 
przedsięwzięcia. Wydarzenie oka-
zało się atrakcyjne nie tylko dla 
samych „restauratorów”, ale i dla 
dziennikarki radiowej - Anny Petro-
vskiej, która odwiedziła miejscową 
świetlicę i zrealizowała materiał 
radiowy poświęcony warsztatom.

Szczególne podziękowania 
za pomoc w organizacji ww. wyda-
rzenia kierujemy w stronę sołtysa 
wsi Lipiny - pani Olimpii Bołtromiuk, 
która była głównym pomysłodawcą 
i inicjatorem przedsięwzięcia.

„Nowa – stara” Gwiazda Betlejemska

Pod czujnym okiem Pani Irenki…

Uczestnicy warsztatów i efekty ich pracy

W minioną sobotę z pracy 
nad najnowszym numerem „Wie-
ści”  wyrwał mnie telefon. Nazwisko 
dzwoniącego nic mi początkowo nie 
mówiło, dopiero po dłuższej chwili 
zaczęły mi się układać oderwa-
ne fakty w pewien ciąg logiczny. 
Dzwonił były uczeń Szkoły Pod-
stawowej w Zalesiu w gminie 
Wyszki Edmund (Edek) Godlew-
ski. W tej szkole i ja się przez sześć 
lat uczyłem, a nauczycielami byli 
przez jedenaście lat moi rodzice. 

Na starej fotografii

Wspominaliśmy przez kilkadziesiąt 
minut, umówiliśmy się na ich kon-
tynuację w redakcji.  W trakcie roz-
mowy kilkakrotnie odwoływaliśmy 
się do zdjęcia uczniów tej szkoły, 
wykonanego - jak mi się wydaje 
jesienią  - 1959 roku. To zdjęcie 
zamieszczam poniżej z apelem 
aby się odezwali uwiecznieni na 
nim - jeśli żyją, bo upływ czasu jest 
nieubłagany - ówcześni uczniowie 
malutkiej szkoły w Zalesiu.

Wiesław Sokołowski 

W organizowanym przez ga-
zety koncernu prasowego Polska 
Press - w naszym województwie 
wydaje on Kurier Poranny i Gazetę 
Współczesną - plebiscycie „Nauczy-
ciel na medal”  jednym z laureatów 
została nauczycielka z Czartajewa. 

Czartajew Nauczyciel na medal

Młodzież z Zespołu Szkół 
Rolniczych im. Wincentego Witosa 
w Ostrożanach we wrześniu odbyła 
dwutygodniowe praktyki zawodowe 
w greckich hotelach oraz przedsię-
biorstwach branży gastronomicznej 
i rolniczej. Dzięki środkom unijnym 
na staż wyjechało 80 uczniów.  
Uczniowie byli podzieleni na dwie 
tury mobilności wg. swoich profili 
kształcenia.

Oficjalnie podsumowanie za-
granicznych praktyk odbyło się 9 
listopada w Ostrożanach. Starosta 
Jan Zalewski, Wicestarosta Marek 
Bobel wspólnie z dyrektorem pla-
cówki Janem Kobusem wręczyli cer-
tyfikaty uczniom, którzy uczestniczy-

li w zagranicznej praktyce w Grecji.
W spotkaniu uczestniczyli 

również przedstawiciele greckiej 
organizacji partnerskiej Golden Sun 
Mobility Center - Stavros Georgiadis 
i Jorgos Chaltoupis.

Uczniowie wrócili z praktyk 
zachwycenie poznanym krajem, 
zdobytymi doświadczeniami i umie-
jętnościami. Jak podkreślają organi-
zatorzy najważniejszym aspektem 
projektu, było poszerzenie wśród 
uczestników wiedzy i kompeten-
cji zawodowych wg swoich profili 
kształcenia, pogłębienie znajomości 
języków obcych oraz poznanie no-
wej kultury europejskiej i adaptacja 
w zagranicznym środowisku.

UCZNIOWIE Z OSTROŻAN Z EUROPEJSKIMI 
CERTYFIKATAMI „ERASMUS+”

Zespół „Kalina” z Żurobic 
już od 32 lat wykonuje pieśni lu-
dowe podlaskie i polskie chroniąc 
je od zapomnienia. Nie tylko pie-
śnią zespół żyje. Od lat w okresie 
świątecznym organizuje spotkanie 
opłatkowe dla mieszkańców Żurobic 
i sympatyków zespołu. Tak też było 
i w tym roku. Spotkaniu towarzy-
szyły staropolskie i współczesne 
kolędy. 

(seb)
foto.Kalina

16 grudnia – Warsztaty 
świąteczne w Chytrej

Również mieszkańcy Chytrej 
mieli okazję do zgłębienia wiedzy 
z zakresu samodzielnego przygoto-
wania bożonarodzeniowych ozdób. 
Cuda i cudeńka powstające pod 
czujnym okiem pani Irenki opieku-
jącej się świetlicą przyozdobiły sto-
ły i domy sołectwa wprowadzając 
niepowtarzalny, świąteczny klimat. 
Każdy z uczestników warsztatów 
przyniósł coś od siebie i każdy za-
brał piękny wianuszek ze sobą.

autorzy tekstów: Mariola German 
– Pietruczuk (Gminne Centrum 

Kultury w Dubinach),  
Dorota Wiewiórka

Uczniom udało się też posze-
rzyć wiedzę teoretyczną i praktycz-
ną z zakresu gastronomii  i rolnic-
twa, a tym samym podnieść jakość 
kształcenia zawodowego w szkole.

Poza codziennymi praktyka-
mi, podczas weekendów i po pracy 
młodzież uczestniczyła w przygo-
towanym programie kulturowym 
w ramach, którego mieli możliwość 
zwiedzenia przepięknych miejsc tu-
rystycznych Grecji.

Z Grecji zostały nie tylko 
wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia. 
Uczniowie przywieźli niecodzienną 
wiedzę i umiejętności, które będą 
mogli wykorzystać w swoim rozwoju 
zawodowym.           (sp siemiatycze)

Żurobice Opłatkowa Kalina

Pani Iwona Kłopotowska. Tytuł 
zdobyła w kategorii „Nauczyciel 
Wychowania Przedszkolnego”.  
Wręczenie nagród i tytułów odbyło 
się 12 grudnia ubr. w Niepaństwo-
wej Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Białymstoku.                        (cz)

PRZECZYTANE
Postkomunizm, to jest pewna 

struktura, nieczytelność roli służb spe-
cjalnych. Jak najbardziej mamy z tym 
dzisiaj do czynienia. To nie muszą być 
ludzie z komunizmu. Wystarczą mecha-
nizmy, takie jak brak przejrzystości wła-
dzy, jej fasadowość, kapitalizm polityczny, 
posługiwanie się strachem w rządzeniu, 
polityczne czystki w mediach. To jest 
właśnie komunizm. To dalej trwa. 

Jadwiga Staniszkis
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W niedzielę 15 grudnia w świątecznej 
stolicy Regionu Puszczy Białowieskiej pano-
wał szczególny przedświąteczny klimat. Skwer 
im. plut. Bierwiaczonka w Hajnówce ożył za 
sprawą wspaniałych, pięknie przystrojonych 
stoisk i muzycznych akcentów! Wiele lokalnych 
podmiotów z regionu pokazało swój potencjał, 
jaki ma na Święta Bożego Narodzenia. Pięknie 
prezentowały się świątecznie dekoracje, wspa-
niale wybrzmiewały kolędy i pastorałki. Zainte-
resowanie jarmarkiem kupujących i odwiedza-
jących przerosło oczekiwania organizatorów. 

Wydarzenie to pokazało także, jak moż-
na ożywić hajnowskie przestrzenie publiczne 
i je zrewitalizować, czyli społecznie zagospo-
darować poprzez organizację tego typu inicja-
tyw. Oto skwer zyskał nową funkcję. Realizacja 
tej inicjatywy pokazała także, jak duża jest 
siła potencjału mieszkańców naszego regio-
nu – i wystawców, i grup wokalnych i organi-
zatorów. Tylko dzięki tym wszystkim, którzy 
włączyli się w to działanie było to możliwe. 

Stowarzyszenie PUSZCZYKÓW GŁOS – 

Świąteczna atmosfera  
na I Jarmarku Bożonarodzeniowym w Hajnówce

W dniu 19 grudnia 2019 roku utworzo-
no system pomiaru zanieczyszczeń powietrza 
w mieście Hajnówka, składający się z 5 szt. 
czujników pomiaru jakości powietrza  wraz 
z dostępem do aplikacji mobilnej umożliwiając 
informowanie mieszkańców o wynikach po-
miarów na stronie www.hajnowka.pl w ramach 
zadania pn. „Stacja pomiaru zanieczyszczeń 
powietrza”.

Miejsca montażu czujników: 
1. ul. Marmurowa 
2. ul. Tamary Sołoniewicz 
3. ul. Działowa 

4. ul. Mikołaja Reja
5. ul. Aleksego Zina

Zadanie zrealizowano w ramach projek-
tu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej 
i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta 
Hajnówka”  dofinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka ni-
skoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemi-
syjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemi-
syjne z wyłączeniem BOF.  Dariusz Gorustowicz

System pomiaru czystości powietrza

dziękujemy i liczymy na kolejne wspólne re-
alizacje w Hajnówce.

Magdalena Chirko

W trosce o szeroko rozumiany roz-
wój regionu we wszystkich dziedzinach 
życia i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
samorząd powiatu hajnowskiego inicjuje 
działania  budowy i przebudowy dróg po-
wiatowych, aktywnie współpracuje z sa-
morządami gminnymi w tym zakresie jak 
też zabiega o wsparcie z zewnątrz. 

W zakresie modernizacji infrastruktury 
technicznej, 2019 rok Powiat Hajnowski za-
kończył  na inwestycyjnym plusie. Wspólnym 
wysiłkiem Zarządu Powiatu Hajnowskiego ze 
Starostą Hajnowskim Andrzejem Skiepko jako 
Przewodniczącym oraz Zarządu Dróg Powia-
towych na czele z Dyrektorem Mikołajem Ja-
nowskim, udało się pozyskać kolejne fundusze 
dla rozwoju samorządu. Efekty są już widoczne 
- z początkiem listopada 2019 r. dokonano od-
bioru dwóch inwestycji – przebudowy odcinka 
drogi powiatowej nr 1602B w Czyżach oraz 
remontu odcinka drogi powiatowej nr 1628B 
w miejscowości Kutowa.

Inwestycje drogowe 
Przypomnijmy -  wartość inwestycji 

w miejscowości Czyże to 1 251 827,49 zł, 
w tym: w ramach Fundusz Dróg Samorządo-
wych – nabór z 2018 r., otrzymano dofinan-
sowanie na poziomie 50% w wysokości  615 
458, 74; wkład własny Powiatu Hajnowskiego 
to 321 155,56 zł, zaś 315 213,19 zł to środki 
z budżetu gminy Czyże. Zakres prac na dro-
dze powiatowej nr 1602B ulicy w miejscowo-
ści Czyże dotyczył przebudowy odcinka ulicy 
o długości 260,81 mb. Przebudowa polega-
ła na poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej 

Prace na drogach powiatowych
nawierzchni bitumicznej, budowie ciągów 
pieszych i pieszo-rowerowych, przebudowie 
zjazdów gospodarczych, przebudowie skrzy-
żowania z drogą powiatową nr 1616B oraz 
udrożnieniu istniejących rowów przydrożnych 
wraz z przepustami pod zjazdami, przebudo-
wie hydrantu oraz robotach towarzyszących.

Z kolei remont drogi powiatowej nr 
1628B w miejscowości Kutowa to koszt 704 
624,86 zł, z czego uzyskane dofinansowanie 
na poziomie 50% z Funduszu Dróg Samo-
rządowych to 331 510,76 zł; wkład własny 
Powiatu Hajnowskiego wyniósł 186 557,05 
zł, a drugie tyle dołożyła gmina Narew, któ-
ra wsparła inwestycję. Zakres remontu obej-
mował wzmocnienie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej, odtworzenie zjazdów gospodar-
czych i na drogi boczne oraz odtworzenie po-
boczy na długości 650 mb. W efekcie fragment 
drogi w miejscowości Kutowa wygląda zupeł-
nie inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu 
temu – dziury na drodze i rozbite pobocza to 
już przeszłość. Inwestycja poprawi komfort 
jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu drogowe-
go (ręka do góry, kto nie decydował się na 
jazdę środkiem drogi, byleby tylko uniknąć 
dziurawych turbulencji :)). Chcemy dążyć do 
zapewnienia mieszkańcom dróg dojazdowych, 
stąd mając na uwadze płynność ruchu także 
w wymiarze ponadregionalnym zdecydowali-
śmy się aplikować o fundusze na remont drogi 
w miejscowości Kutowa – która do 2020 r. 
posłuży jako objazd przebudowywanej dro-
gi wojewódzkiej w kierunku Białegostoku  

Cd. str. 4

Powiat Hajnowski przystępuje do realiza-
cji kolejnego projektu – tym razem w roli part-
nera. „Przyrodnicze skarby ponad granicami” 
to nowy projekt edukacyjny realizowany w ra-
mach „Programu Polska – Białoruś – Ukraina  
2014-2020” przez Białowieski Park Narodo-
wy oraz partnerów: po stronie polskiej – II LO 
z DNJB w Hajnówce oraz Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce, po stronie białoruskiej: Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta Pińsk, Szkołę Średnią 
Nr 3 w Pińsku oraz Rezerwat Przyrody Obwodu 
Brzeskiego.  

O co w tym chodzi?  
Główne cele projektu

Projekt zakłada realizację zadań z zakre-
su etnobotaniki, ochrony przyrody a także pro-
mocji dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego 
po obu stronach granicy Puszczy Białowieskiej. 
Ideą projektu jest uświadomienie uczestnikom, 
jak ważna w życiu człowieka jest przyroda, od-
działywująca nie tylko na warunki środowisko-
we, w których żyjemy ale również na kulturę. 
Z ogromnego bogactwa puszczańskiej bioróż-
norodności jako przykład takiego oddziaływa-

nia wybrano rośliny zielarskie. Świadomość 
symbiozy kultury i przyrody, nierozłączności 
tych elementów ma wzmocnić poczucie od-
powiedzialności za ochronę środowiska – za 
sprawą realizacji palety działań przewidzianych 
w projekcie. Jednocześnie przedsięwzięcie sta-
nowi próbę zaniechania procesu zaniku tradycji 
ludowych związanych z rodzimymi roślinami 
poprzez ich dokumentowanie oraz budowę 
więzi międzypokoleniowych - bo wiedza o ro-
ślinach umiera wraz kolejnymi pokoleniami 
mieszkańców, ocalić ją od zapomnienia może 
tylko budowa pomostu międzypokoleniowego. 
Tym pomostem jest niejako projekt - a zakres 
działań, mających urzeczywistnić wszystkie 
powyższe idee jest bardzo rozbudowany, an-
gażuje wszystkich beneficjentów, szczególnie 
młodzież i nauczycieli po obu stronach granicy. 

Krok po kroku…  
Opis czynności w projekcie

Na początek – zdobycie wiedzy. W ra-
mach przedsięwzięcia uczniowie z obu szkół 
pod okiem nauczycieli – liderów (oczywiście 

Przyrodnicze skarby ponad granicami 
Powiat Hajnowski parterem w kolejnym projekcie – tym razem edukacyjnym
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Tytuł projektu: „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki 
inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

Ośrodek  Wspierania Organiza-
cji Pozarządowych w partnerstwie z:
• Gminą Miejską Hajnówka
• Miejską Biblioteką Publiczną im.
• Tadeusza Rakowieckiego w Haj-

nówce
• Hajnowskim Domem Kultury
• Stowarzyszeniem Kulturalnym 

Pocztówka 
• partnerem ponadnarodowym: Pro 

Loco Matera (Włochy), 
od 1 grudnia 2019 r. realizuje pro-
jekt „Hajnówka dostępna - program 
dostępności miasta w sferach kul-
tury i turystyki inspirowany rozwią-
zaniami włoskimi z miasta Matera” 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój.

Projekt zakłada poprawę 
funkcjonowania Miasta Hajnówka 
w obszarze dostępności dla osób 
o szczególnych potrzebach poprzez 
wypracowanie i wdrożenie nowego 
standardu świadczenia usług wraz 

ze zmianami w przestrzeni publicz-
nej w obszarze kultury i turystyki we 
współpracy z partnerem włoskim. 
Rozwiązanie wypracowywane przez 
międzysektorową Grupę Inicjatywną 
z partnerem ponadnarodowym, bę-
dzie wdrażane przy szerokiej współ-
pracy partnerów lokalnych.

Nowe rozwiązanie ujęte w Pro-
gramie Dostępna Hajnówka Kultura 
i Turystyka, będzie składać się z na-
stępujących komponentów:
a) modelowy audyt dostępności dla 
osób o specyficznych potrzebach 
obiektów kultury i związanych z tu-
rystyką
b) standard świadczenia usług kul-
turalnych dostosowanych do potrzeb 
osób o szczególnych potrzebach
c) standard świadczenia usług tu-
rystycznych dostosowanych do po-
trzeb osób o szczególnych potrze-
bach, uwzględniający uniwersalne 
projektowanie w przestrzeni
d) standard dostępności urzędu, 
w tym obsługi klientów dostosowa-

ny do potrzeb osób o szczególnych 
potrzebach w Hajnówce

Program będzie realizował 
cele rządowego programu Dostęp-
ność + i będzie zgodny z Lokalnym 
Programem Rewitalizacji. Realizato-
rom projektu zależy na wypracowa-
niu rozwiązań, które:
• wprowadzą nowe rozwiązania na 

terenie miasta Hajnówka w ob-
szarze dostępności kultury i tu-
rystyki dla osób o specyficznych 
potrzebach

• będą bazowały na trwałej, sys-
tematycznej współpracy sektora 
publicznego i społecznego

• będą dążyły do realizacji usług 
publicznych z uwzględnieniem 
uniwersalnego projektowania 
i specyficznych potrzeb odbiorców 
o utrudnionym dostępie

• uwzględnią lokalny potencjał oraz 
zasoby kulturowe

• uwzględnią rozwiązania w sferze 
dostępności fizycznej oraz zmy-
słowej (słuch, wzrok, dotyk, za-

pach) na przykładzie rozwiązań 
w mieście Matera

• będą możliwe do implementacji 
w innych miastach o wielkości do 
30 000 mieszkańców.

W celu zdiagnozowania i roz-
wiązania istniejących problemów 
w zakresie dostępności  zostaną 
przeprowadzone następujące ak-
tywności: 
- określenie deficytów miasta Haj-
nówka w obszarze dostępności dla 
różnych grup odbiorców poprzez 
przeprowadzenie audytu dostępno-
ści oraz zaplanowanie konkretnych 
działań systemowych dotyczących 
zwiększenia dostępności dla zróżni-
cowanych grup odbiorców,
- pogłębienie wiedzy o potrzebach 
osób o szczególnych potrzebach, 
w szczególności osób z różnymi ro-
dzajami niepełnosprawności,

- przygotowanie pracowników do ob-
sługi ww. osób jako klientów urzędu, 
instytucji kultury, uczestników wyda-
rzeń i turystów,
- przygotowanie pracowników jst, in-
stytucji kultury i innych do tworzenia 
oferty kierowanej do osób o różno-
rodnych potrzebach,
- poprawa zdolności komunikacyj-
nych, w tym związanych z językiem 
migowym, językiem angielskim (do 
Hajnówki przyjeżdża wielu turystów 
a instytucje kultury oraz związane 
z rozwojem turystyki podmioty np. 
IT mają często problem z efektywną 
komunikacją w języku angielskim).

Okres realizacji projektu: od 
1 grudnia 2019 roku do 31 maja 
2022 roku.

Wartość projektu: 1 916 
416,80zł, w tym dofinansowanie 
z UE: 1 850 416,80zł

Emilia Korolczuk 

„Bo dostępność zaczyna się od drugiego człowieka…”. Kilka słów o dostępności.
Zagadnienie „dostępności” coraz 

częściej pojawia się w przestrzeni pu-
blicznej. Stało się to przede wszyst-
kim za sprawą pojawienia się dwóch 
kluczowych dokumentów regulujących 
kwestie związane z osobami o szcze-
gólnych potrzebach tj. osoby niepełno-
sprawne, niewidome, starsze, rodzice 
z dziećmi. Jakość ich funkcjonowania 
w świecie zależy od warunków, jakie 
zapewnia im system. W tym przypadku 
mowa przede wszystkim o barierach 
architektonicznych, komunikacyjnych, 
informacyjnych a także cyfrowych. 

Z dniem 19 lipca 2019 r. w życie 

weszła ustawa o zapewnieniu dostęp-
ności osobom ze szczególnymi potrze-
bami. Określa ona minimalne wymaga-
nia służące zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami 
w zakresie:
a) dostępności architektonicznej,
b) dostępności komunikacyjno-infor-

macyjnej,
c) dostępności cyfrowej. 

Wskazuje ona także na obowiąz-
ki podmiotów (m.in. samorządów), ma-
jące na celu wypełnianie zapisów usta-
wy. Należą do nich m.in. raport o stanie 
dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w danym podmiocie (przy-
gotowywany co 4 lata do 31 marca), 
powołanie w jednostce koordynatora 
ds. dostępności (od 30 września 2020 
r.). Uzupełnieniem niniejszej ustawy 
są przepisy zawarte w ustawie z dnia 
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cy-
frowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych. 

Na lata 2018-2025 opraco-
wano rządowy Program Dostępność 
PLUS. Jego celem jest zapewnienie 
swobodnego dostępu do dóbr, usług 
oraz możliwości udziału w życiu spo-
łecznym i publicznym osób o szczegól-

nych potrzebach. Koncentruje się na 
dostosowaniu przestrzeni publicznej, 
architektury, transportu i produktów do 
wymagań wszystkich obywateli. 

Więcej na: https://www.fundu-
szeeuropejskie.gov.pl/strony/o-fundu-
szach/fundusze-europejskie-bez-ba-
rier/dostepnosc-plus/. 

Odpowiedzią na wskazaną po-
wyżej kwestię w Mieście Hajnówka jest 
realizacja projektu pn. „Hajnówka Do-
stępna - program dostępności miasta 
w sferach kultury i turystyki inspirowa-
ny rozwiązaniami włoskimi z miasta 
Matera” w partnerstwie z Ośrodkiem 

Wspierania Organizacji Pozarządowych 
w Białymstoku, Hajnowskim Domem 
Kultury, Miejską Biblioteką Publicz-
ną im. dr. T. Rakowieckiego , Stowa-
rzyszeniem Kulturalnym Pocztówka, 
partnerem ponadnarodowym: Pro Loco 
Matera (Włochy).. Projekt jest dofinan-
sowany w ramach Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV, 
działanie 4.3 Współpraca ponadnaro-
dowa. Okres realizacji: 1 grudnia 2019 
r. do 31 maja 2020 r. Szczegółowe in-
formacje o projekcie w artykule poniżej 
i na stronie www.hajnowka.pl. 

Emilia Korolczuk

12 grudnia 2019r. w Haj-
nowskim Domu Kultury odbyło się 
spotkanie zawodników Jagiellonii 
z miejscowymi fanami. Klub piłkar-
ski reprezentowali: Emil Kamiński – 
działacz, Kamil Świrydowicz - rzecz-
nik prasowy oraz piłkarze Ivan Runje, 
Guilherme Haubert Sitya  i Aleks 
Stawas. 

Podczas spotkania zawodni-
cy Jagi odpowiedzieli na wile py-
tań zadanych przez hajnowskich 
kibiców, a także podziękowali za 

„Na Jagiellońskim szlaku” – przystanek Hajnówka
doping i wsparcie. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się konkurs dla 
publiczności. Nagrodą były bilety na 
mecz Jagiellonii z Lechią Gdańsk (15 
grudnia 2019r.). Ponadto została 
przeprowadzona licytacja koszulki 
podpisanej przez  drużynę. Wylicy-
towane 260 zł zostanie przekazane 
na rehabilitację 22-letniego Patryka 
z Hajnówki, który uległ wypadkowi 
na stadionie w Gliwicach. 

Podczas spotkania przedstawi-
ciele Jagiellonii przekazali również 

koszulkę dla Burmistrza Miasta 
Hajnówka. Odebrał ją Janusz Puch 
– Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Hajnówka. Jerzy Sirak dziękując za 
organizację spotkania przekazał 
koszulkę z podpisami piłkarzy Ja-
giellonii Aleksandrowi Bujnowskie-
mu - prezesowi Puszczy Hajnówka. 
Następnie koszulka została wy-
stawiona na licytację. Cały dochód 
przeznaczony zostanie na leczenie 
Patryka.

Emilia Rynkowska
 

Sukcesy Pawła Pruszyńskiego w wyciskaniu sztangi leżąc
MISTRZOSTWA EUROPY WPA
W dniach 21-24 Listopada 

2019r. w Pabianicach odbyły się 
Mistrzostwa Europy WPA w Trójboju 
Siłowym. W zawodach wzięło udział 
450 zawodników z 20 krajów Europy, 
z czego ponad 200 Polaków. Strażak 
z KP PSP w Hajnówce st. sekc. Paweł 
Pruszyński startował w 3 konkuren-
cjach w wyciskaniu sztangi leżąc. 
Zdobył 2 srebrne medale w tym jeden 
w klasyfikacji służb mundurowych 
(Millitary/Police/Fire) reprezentując 
Państwową Straż Pożarną. Dodatko-
wo uzyskał 1 miejsce w klasyfikacji 
OPEN do 90 kg BENCH PRESS EQ 
z wynikiem 200 kg. 

PUCHAR ŚWIATA XPC
W dniach 29 listopada – 1 

grudnia w Skórcu k/ Siedlec odbył 
się PUCHAR ŚWIATA XPC w Trójboju 
Siłowym. W zawodach wzięło udział 
kilkaset zawodników z 19 krajów. Były 
to jedyne Europejskie eliminacje do 
Mistrzostw Świata federacji XPC, 
które odbędą się podczas najwięk-
szej imprezy sportowej na świecie 
Arnold Sports Festival w stolicy stanu 
Ohio w mieście Columbus w Stanach 
Zjednoczonych organizowanych przez 
samego Arnolda Schwarzeneggera. 

St. sekc. Paweł Pruszyński z KP 
PSP w Hajnówce na mistrzostwa 
wyjechał ze strażakami z JRG Mię-

dzyrzec Podlaski i KP PSP Siemiaty-
cze. Wystartował w 4 kwalifikacjach, 
z każdej udało mu się wyjść zwycię-
sko wracając z 4 medalami (1 złoty, 2 
srebrne i 1 brązowy) oraz ustanowie-
niem nowego rekordu Polski federacji 
XPC w kat. do 90 kg Bench Press EQ 
z wynikiem 205 kg. W klasyfikacji 
służb mundurowych Bench Press RAW 
zajął 2 miejsce.

Serdeczne podziękowania należą 
się  Komendantowi Powiatowemu Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Hajnówce 
bryg. mgr inż. Piotrowi Koszczukowi, 
który zawsze okazuje nieocenione 
wsparcie w przygotowaniach jak i sa-
mym udziale w zawodach.
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uprzednio przeszkolonych – szkole-
nia są pierwszym etapem realizacji 
projektu) wezmą udział w dwóch 
warsztatach edukacyjnych po pol-
skiej i białoruskiej stronie a także 
5dniowym transgranicznym obozie 
pod hasłem „Żyj mądrze z przyro-
dą” (trzy dni na Białousi, dwa dni 
w regionie puszczy Białowieskiej). 
Podczas wykładów, paneli dysku-
syjnych i zajęć w terenie młodzież 
nabędzie wiedzę z zakresu ochrony 
przyrody i etnobotaniki.  Uczniowie 
poznają bioróżnorodność florystycz-
ną Puszczy Białowieskiej i Rezerwatu 
Obwodu Brzeskiego, zagrożenia dla 
rozwoju roślin oraz sposoby ochro-
ny. Poza wiedzą przyrodniczą, mło-
dzież zapozna się z bogatą  tradycją 
wykorzystywania roślin zielarskich 
w regionach po obu stronach granicy 
– temu ma służyć obóz transgranicz-
ny, w ramach którego zaplanowa-
no wizyty m.in. w gospodarstwach 
agroturystycznych, specjalizujących 
się w hodowli ziół oraz rezerwatach 
po obu stronach granicy. Szeroki 
katalog działań przewiduje także 
organizację spotkań w swoich re-
gionach –  z osobami trudniącymi 
się zbieractwem oraz prowadzący-
mi uprawy roślin zielarskich, a tak-
że przedsiębiorstwami oferujących 
produkty na bazie naturalnych ziół.  
Równolegle uczniowie będą przy-
gotowywać i realizować wywiady 
z mieszkańcami, poznając w ten spo-
sób bogatą obrzędowość i tradycje 
z wykorzystaniem roślin – w projek-
cie zaplanowano 5 takich wyjazdów. 
Powyższe inicjatywy mają zwrócić 
uwagę uczniów na problemy zani-
kania roślin użytkowych oraz tradycji 
ludowych, a także na pilną potrzebę 

ochrony dziedzictwa przyrodniczo – 
kulturowego. Projekt ma także swo-
je „społeczne” plusy – bo młodzież, 
poza wiedzą, nabędzie także takie 
umiejętności jak praca w grupie 
i praca indywidualna: obie oparte na 
dyscyplinie, staranności i samodziel-
ności w zakresie realizacji, planowa-
nia i wdrażania działań.

Kolejny krok to rozpowszech-
nienie zdobytej wiedzy. Uczniowie 
pod kierunkiem nauczycieli przepro-
wadzą szereg działań w szkole oraz 
regionach zamieszkania. Przygotują 
ich do tego spotkania konsultacyj-
ne zaplanowane w ramach projektu 
w obu szkołach. Konsultacje pomo-
gą utrwalić zebraną wiedzę – pod-
czas dyskusji nt. ochrony przyrody, 
świadomości ekologicznej, a także 
ją usystematyzować i skatalogować 
m.in. w formie zielnika, prezentacji 
multimedialnych, dekalogu właści-
wego korzystania z zasobów przy-
rody a także kulturowej. 

Zebrane materiały zostaną 
szeroko rozpowszechnione: w po-
staci  broszur, ulotek oraz gotowych 
konspektów zajęć, nieodpłatnie prze-
kazanych do szkół z regionu Puszczy 
Białowieskiej i Polesia (BY), a także 
dostępnych do pobrania na stronach 
partnerskich szkół; w postaci wysta-
wy mobilnej – bannerów i rollapów 
prezentujących zgromadzoną i usys-
tematyzowaną wiedzę – o treści 
całkowicie wykonanej przez uczniów 
i nauczycieli z obu szkół. Ekspozycja 
mobilna prezentować więc będzie 
zbiory zielnikowe, wydruki roślin 
zielarskich zagrożonych wyginięciem 
oraz nazwy miejscowe roślin wyko-
rzystywanych w kulturze i tradycji, 
przykłady roślin zielarskich z instruk-
cją hodowli, które można spokojnie 

uprawiać samodzielnie, bez koniecz-
ności eksploatacji ze środowiska na-
turalnego.  Wystawy po zakończeniu 
projektu będą dostępne w obiektach 
Białowieskiego Parku Narodowego 
i Rezerwatu Przyrody Obwodu Brze-
skiego, swym zasięgiem obejmą tak-
że turystów i mieszkańców. 

Przede wszystkim jednak ze-
brane materiały posłużą do opra-
cowania merytorycznego wyposa-
żenia Centrum Edukacyjnych w obu 
szkołach (dwa z II LO z DNJB i jedno 
w Szkole Średniej Nr 3 w Pińsku). 
Centra stanowić będą kompendium 
wiedzy zgromadzonej przez uczniów 
– będą to miejsca popularyzacji 
wiedzy o przyrodzie i kulturze obu 
partnerskich regionów, przygotowane 
nie tylko na czas trwania projektu 
– w zamiarze będzie to ekspozycja 
stała w obu szkołach, służąca ko-
lejnym pokoleniom uczniów. Centra 
zostaną wyposażone z nowoczesny 
sprzęt, tym samym wyposażenie II 
LO wzbogaci się m.in. laptop z opro-
gramowaniem, projektor, kamerę do 
mikroskopu, przenośny mikroskop 
inspekcyjny, wskaźniki laserowe, 
szklarnię z przyborami ogrodniczymi.

Nowoczesne wyposażenie 
centrum pozwoli na ciekawe po-
prowadzenie zajęć edukacyjnych 
– kolejnego działania w bogatym 
harmonogramie projektu. Nauczy-
cielom i uczniom przypadnie rola 
edukatorów – nabytą wiedzę będą 
rozpowszechniać w swoich społecz-
nościach lokalnych. Na początek 
w ramach edukacji rówieśniczej – 
uczniowie wystąpią w roli nauczycieli 
podczas godzin lekcyjnych ze swoimi 
kolegami i koleżankami. Z zasobów 
Centrów skorzystają także uczniowie 
z innych szkół z partnerskich regio-

nów. Każda ze szkół przeprowadzi 
10 takich lekcji, zajęcia będą adre-
sowane do uczniów różnych grup 
wiekowych.  Niekonwencjonalny 
scenariusz lekcji biologii, daleki od 
„przynudzania” nad książką w ław-
ce, w sposób ciekawy zaprezentuje 
tematykę a tym samym wzbudzi za-
interesowanie. Ekspozycja stworzona 
w ramach Centrów będzie mieć cha-
rakter stały,  posłuży więc kolejnym 
pokoleniom uczniów. Tym samym 
wiedza z zakresu kulturotwórczej 
roli bioróżnorodności biologicznej 
w partnerskich regionach obejmie 
kolejne roczniki.

Realizację projektu zwieńczy 
organizacja Transgranicznego Festi-
walu „Przyrodnicza skarbnica ponad 
granicami”. To otwarte wydarzenie 
edukacyjne będzie miało miejsce 
w Białowieskim Parku Narodowym, 
będzie adresowane do społeczności 
lokalnej, placówek oświatowych, in-
stytucji, turystów.  Jako że projekt 
jeszcze stoi w realizacyjnych cu-
glach, nie chcemy za dużo zdradzać 
– dopowiemy jedynie, że jeśli chcecie 
poznać PRZYRODNICZE SKARBY PO-
NAD GRANICAMI, ich miejsce w lokal-
nej kulturze i obrzędowości,  a także 
zdobyć wiedzę nt. dobrych praktyk 
sprzyjających ochronie środowiska 
i zasobów naturalnych Puszczy Bia-
łowieskiej po obu stronach granicy 
– śledźcie stronę powiatu hajnow-
skiego oraz II LO z DNJB. Będziemy 
systematycznie informować o postę-
pach z realizacji kolejnych przedsię-
wzięć w ramach projektu.  

Przedsięwzięcie potrwa 12 
miesięcy, wartość projektu to 
66 768,00 euro, w tym dofinanso-
wanie: 59 557,12. Po stronie polskiej 
wkład własny w projekcie zapewnia 

Białowieski Park Narodowy - benefi-
cjent główny. 

Rolą Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce będzie realizacja pro-
cedur związanych z zakupem ma-
teriałów, usług i sprzętu na rzecz 
realizacji projektu (ze środków po-
chodzących z funduszy unijnych), 
a w porozumieniu z innymi part-
nerami – bieżąca koordynacja nad 
projektem (poprzez udział w spotka-
niach roboczych).

Katarzyna Miszczuk
Post scriptum:
Lista projektów, jakie będą re-

alizowane na terenie Powiatu Haj-
nowskiego w ramach Programu Pol-
ska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 
wraz z dofinansowaniem:
1. Powiat Hajnowski – „Transgranicz-

ne dziedzictwo  Puszczy Białowie-
skiej”: wartość dofinansowania 59 
560,00 euro

2. Stowarzyszenie Samorządów Eu-
roregionu Puszcza Białowieska – 
„Rzemieślnicze tradycje na pogra-
niczu polsko-białoruskim” : war-
tość dofinansowania 60 000,00 
euro

3. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Hajnówce – „Spotkanie i sza-
cunek - dziedzictwo historyczne, 
literackie i kulturowe dla promocji 
miast transgranicznych Hajnówka 
– Słonim”:  wartość dofinansowa-
nia  53 500,00 euro

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Haj-
nówce – „Transgraniczne tradycje 
weselne w kontekście historycz-
nego i współczesnego przekazu 
dla młodego pokolenia”, wartość 
dofinansowania 50 310,00 euro

5. Białowieski Park Narodowy –„Przy-
rodnicze skarby ponad granicami” 
- 59 968,00 euro.

„Polak” potrafi! – dzięki zaanga-
żowaniu dyrekcji i nauczycieli, ucznio-
wie I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnów-
ce poznają inne kraje, podszlifują 
język angielski oraz poszerzą swoją 
wiedzę z zakresu ekologii, ekonomii 
i przyrody. Szkoła po raz czwarty 
przystępuje do realizacji programu 
Erasmus+ - z początkiem listopada 
2019 r. w LO realizowany jest pro-
jekt „Równowaga między ekologią 
a ekonomią - globalne wyzwanie” 
(„Balancing Ecology and Economy 
- A Global Challenge”).  Międzyna-
rodowymi partnerami w projekcie 
są szkoły z Niemiec, Holandii, Danii, 
Hiszpanii i Rumunii. W ramach pro-
jektu odbędzie się pięć spotkań robo-
czych, w których udział wezmą udział 
uczniowie i nauczyciele z wszystkich 
państw partnerskich. Pierwsze warsz-
taty odbyły się na początku grudnia 
2019 r. w Ede, w Holandii. Następnie 
uczniowie wraz opiekunami wyjadą 
do Danii i Hiszpanii. Gospodarza-
mi czwartego spotkania będzie 
z kolei I LO w Hajnówce, a na pod-
sumowanie projektu nasi uczniowie 
pojadą do Niemiec. Ostateczny raport 
z projektu zastanie napisany podczas 
spotkania nauczycieli w Rumunii.

W trakcie spotkań uczniowie 

zastanowią się nad rolą przyrody 
w życiu człowieka, podejmą się próby 
zdefiniowania konfliktów interesów 
pomiędzy potrzebami ekonomiczny-
mi człowieka a potrzebami przyrody 
– uwzględniając uwarunkowania re-
gionu pochodzenia oraz w kontekście 
globalnych przemian; zastanowią się 
nad pomysłami na ich rozwiązanie 
oraz spróbują odnaleźć równowagę 
między tymi dwoma światami. Zdo-
bytą wiedzą oraz wynikami swoich 
prac partnerzy projektu będą się 
dzielić na forum społeczności lo-
kalnych – za pośrednictwem portali 
społecznościowych oraz strony inter-
netowej stworzonej na potrzeby pro-
jektu. Ponadto efekty prac zostaną 
zaprezentowane w postaci plakatów, 
prezentacji, filmów, fotoreportaży, 
ulotek; przewidziano także opraco-
wanie dwóch publikacji. 

Udział w projekcie Erasmus+ to 
unikatowa okazja do podszlifowania 
języka,  poszerzenia wiedzy, poznania 
kultury innych krajów, a także szansa 
na zawarcie przyjaźni – a wszystko 
to za darmo. Wszelkie wydatki zwią-
zane z pobytem pokrywane są bo-
wiem z funduszy europejskich.  To 
także lekcja samodzielności i trening 
możliwości adaptacyjnych – pod-
czas wyjazdów na spotkania robo-

cze uczniowie zamieszkają u rodzin 
rówieśników z krajów partnerskich, 
które otoczą ich opieką i pomogą 
poznać realia życia codziennego da-
nego kraju. Ponadto młodzież będzie 
aktywnie uczestniczyć w życiu od-
wiedzanej szkoły, a w czasie wolnym 
– pozna historię, kulturę i atrakcje 
turystyczne odwiedzanych regionów 
poprzez udział w ciekawych zajęciach 
i wyjazdach integracyjnych.

I LO dba o wszechstronny roz-
wój uczniów – otwiera ich na świat, 
umożliwia zdobywanie nowych, prak-
tycznych umiejętności oraz wiedzy. 
Program Erasmus+ idealnie wpisuje 
się w tę misję - realizacja projektu to 
cenna lekcja życia, praktyczna nauką 
języka i możliwość poszerzenia hory-
zontów myślowych. To także nieza-
pomniane wrażenia i wspomnienia 
na całe życie. Przedsięwzięcie potrwa 
do października 2021, jego wartość 
to 23.414 euro. Dofinansowanie 
otrzymano w ramach programu 
Unii Europejskiej Erasmus+ na lata 
2014 - 2020, prowadzonego przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 
Więcej informacji szukacie na stronie  
https://zsohajnowka.pl/oraz www 
Urzędu: będziemy systematycznie 
informować o postępach naszych 
uczniów!              Katarzyna Miszczuk

Erasmus+ w I LO w Hajnówce

Partnerstwo ponad granicami
Zespół Szkół Zawodowych 

w Hajnówce stawia na nowoczesny 
model nauczania, kompleksowo 
przygotowując uczniów do życia 
zawodowego. 

Płatne staże, kursy 
podnoszące kwalifikacje, 

zagraniczne wyjazdy  
– szkoła inwestuje  

w doświadczenie ucznia
Pierwszy plus nauki w ZSZ to 

bogata oferta edukacyjna szkoły, 
odpowiadająca realiom rynku pra-
cy. Drugi – to możliwość uzupełnie-
nia CV już na etapie nauki w szkole. 
Od 2000 r. w szkoły funkcjonuje 
Centrum Kształcenia Zawodowe-
go. W dobrze przygotowanych sa-
lach uczniowie poznają praktyczne 
tajniki wybranego zawodu oraz są 
przygotowywani do zdawania egza-
minów zawodowych w poszczegól-
nych kwalifikacjach. To w Centrum 
podczas praktyk uczniowie z Tech-
nikum Żywienia eksperymentują ze 
swoimi przepisami, przyszli mecha-
nicy kładą swoje pierwsze spawy, 
dokonują obórki frezarskiej i tokar-
skiej, a budowlańcy poznają nowe  
technologie  i  techniki wykonywania 
prac budowlanych. Choć praktyczna 
nauka zawodu to część podstawy 
programowej, szkoła w przygoto-

Doświadczenie w parze z wiedzą
wywaniu swoich uczniów wychodzi 
daleko poza ustawiczne kształcenie. 
Szkoła realizuje kilka kluczowych 
projektów: „Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego w Zespo-
le Szkół Zawodowych w Hajnówce 
poprzez realizację Kompleksowego 
Programu Rozwoju Szkoły” – ucznio-
wie uczestniczą w kursach zawodo-
wych (np. spawacza, obsługi żurawi 
budowalnych, obsługi wózków jez-
dniowych), dodatkowych zajęciach 
przedmiotowych, ponadto szkoła 
zakupiła nowoczesny sprzęt - dwie 
obrabiarki CNC: tokarkę uniwersalną 
oraz frezarkę uniwersalną do meta-
lu.  W ramach projektu z możliwości 
zdobycia dodatkowych kwalifikacji 
skorzystało dotąd 123 uczniów, do-
celowo w projekcie udział weźmie  
160 uczestników. Kolejna inicjatywa 
to „Szkoła otwarta na Europę” - już 
w marcu 2020 r. kolejni uczniowie 
z technikum budowlanego i mecha-
nicznego pojadą do Niemiec na płat-
ne kursy doszkalające.  Organizacja 
praktyk w Niemczech to wieloletnia 
tradycja szkoły. 

Więcej na temat możliwości, 
jakie szkoła oferuje uczniom w peł-
nym artykule dostępnym na stronie 
www.powiat.hajnowka.pl, zakładka 
„Oświata”.

Katarzyna Miszczuk
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12 grudnia w Domu Nauczyciela w Haj-
nówce odbyło się spotkanie z Leonardem Kul-
wanowskim, autorem książki „Żegnaj piątko”. 
Wydawcą tej publikacji  jest Urząd Miasta 
Hajnówka, a wieczór autorski odbył się pod 
patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej, któ-
ra wspiera autora w promowaniu publikacji.

Wydarzenie to przyciągnęło wielu zna-
nych gości, obecni byli m.in. burmistrz Hajnów-
ki Jerzy Sirak, dyrektor Hajnowskiego Domu 
Kultury Rościsław Kuncewicz, dyrektor Parku 
Wodnego Mirosław Chilimoniuk, Dyrektor OSiR 
–u Mirosław Awksentiuk oraz liczne grono na-
uczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 5 i nie tyl-
ko.  Na spotkanie przybyli również absolwenci 
„piątki” oraz czytelnicy biblioteki.

Gości  powitała dyrektor Miejskiej Biblio-
teki  Publicznej pani Maria Skwarczyńska, która 
przedstawiła sylwetkę autora i powiedziała 
kilka słów o książce. 

Autor to emerytowany nauczyciel, dłu-
goletni dyrektor szkoły (1965-1991) i działacz 
społeczny (m.in. kurator II wydziału Rodzinne-
go i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bielsku 
Podlaskim). Za działalność społeczną oraz 
efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej wy-
różniony Nagrodą Ministra Oświaty i Wycho-
wania II Stopnia i Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej.  Był Przewodniczącym Rady Miasta 
w latach 2006-2010. Prywatnie jest pasjo-
natem piłki siatkowej, wieloletnim kapitanem 
zespołu „Kolorowi” Hajnówka,  propagatorem 
czynnego życia sportowo-rekreacyjnego na 
emeryturze oraz  inicjatorem powstania Uni-
wersytetu III Wieku w Hajnówce.

Publikacja  jest monografią nie istnieją-
cej już Szkoły Podstawowej nr 5 w Hajnówce,  
w której autor opisał nie tylko suche fakty 
z życia szkoły, ale również ludzi, którzy tę 
szkołę tworzyli. Autor podkreślił, że książka  
to sentymentalna podróż w przeszłość.  Wspo-
minał wspaniałą atmosferę panującą w szkole, 
serdecznych i otwartych ludzi. 

W historii szkoły były też trudne momen-
ty. W  pierwszym okresie swojego funkcjono-
wania (tj.  1959-1970) szkoła miała bardzo 
skromne warunki lokalowe - zajęcia  dydak-
tyczno-wychowawcze odbywały się w budyn-
ku I Liceum Ogólnokształcącego  przy ul. Wy-
zwolenia oraz przy ul. Warszawskiej. Dopiero 
w 1970 roku szkoła otrzymała budynek po 
szkole nr 1. Szkoła była bardzo  przepełniona 
- oddziały liczyły nawet 48 uczniów.

Autor na spotkaniu wspominał kolej-
nych  kierowników i dyrektorów szkoły, m.in. : 
E. Jańczuka, J. Kirchner, A. Downarowicza oraz  
M. Fedoruk. Zaprezentował również  portre-

ty  tychże osób, narysowane przez znanego 
hajnowskiego malarza Piotra Gagana, który 
również jest absolwentem Szkoły Podstawo-
wej nr 5.

Pan Kulwanowski przytoczył różne aneg-
doty z  życia szkoły, np. o ucieczce uczniów  
przez okna sali lekcyjnej, gdy ustawiano czołg 
na pobliskim skwerze.

Pani Maria Skwarczyńska wspomniała 
czas, gdy zaczynała pracę zawodową jako 
młody nauczyciel chemii w szkole nr 5 i za-
padły jej w pamięć skrzypiące schody pro-
wadzące do pracowni biologicznej i fizyczno-
-chemicznej. Przy tym wspomnieniu niejed-
nemu z obecnych gości zakręciła się  w oku 
łza wzruszenia, ponieważ właśnie te schody 
i  pracownie zlokalizowane na poddaszu to 
najbardziej charakterystyczna cecha naszej 
poczciwej „piątki”.

Burmistrz Hajnówki pan Jerzy Sirak, po-
dziękował autorowi za trud jaki włożył w opi-
sanie dziejów szkoły nr 5 i podkreślił, że cie-
szy się z każdej książki, w której opisany jest 
kawałek historii Hajnówki.  Książka „Żegnaj 
piątko”  ma szczególne znaczenie dla tych, 
którzy swoje losy związali  z tą szkołą i jest to 
niezwykła pamiątka.

Na zakończenie spotkania głos zabrali 
goście. Pani Irena Jurczuk, emerytowana na-
uczycielka matematyki z „piątki”, wspominała 
ogromne zaangażowanie rodziców w remont 
sali matematycznej.

Z kolei pani Alla Gryc, emerytowana dy-
rektor Miejskiej Biblioteki  Publicznej, w cie-
płych słowach opowiedziała o czasach, gdy jej 
dzieci uczęszczały do szkoły nr 5.

Również  pan Zbigniew Budzyński, któ-
ry zaprojektował okładkę książki,  wspomniał 
czasy kiedy jego syn był uczniem „piątki”.

Na zakończenie autor przekazał zebra-
nym gościom niezwykle cenną myśl, zapoży-
czoną od Philipa Wylie:

„Nie zastanawiaj się zbyt długo, w jaki 
sposób ludzie organizują swoje życie, jakie kie-
rują nimi cele, religie, ideologie – żyj w zgodzie 
z przepisami prawa tak, aby tobie było dobrze 
z  ludźmi, a ludziom żyło się dobrze z Tobą. 
Marząc o sukcesach, przez całe życie pamiętaj,  
że to drabina po której nie można wspiąć się 
trzymając ręce w kieszeniach”. 

Po spotkaniu można było zakupić książkę 
i otrzymać autograf autora oraz przy kawie 
i ciastku powspominać szkolne czasy.

Książkę „Żegnaj piątko” można nabyć 
w Domu Nauczyciela przy ul. Marsz. J. Piłsud-
skiego 6.                       Tekst: Maria Zalewska

Zdjęcia: Alicja Karczewska

Spotkanie autorskie
„Żegnaj piątko”

Prace na drogach powiatowych

 – mówi Starosta Andrzej Skiepko.
A od 2020 r. pełną parą rusza rozbudowa 

ulicy Pałacowej w Białowieży (droga powia-
towa nr 1649B) – to trzecia inwestycja, jaka 
zostanie zrealizowana w ramach Programu 
Funduszu Dróg Samorządowych, a zarazem 
największa ze wszystkich trzech przedsię-
wzięć, na jakie udało się pozyskać fundusze 
w 2019 r. Całkowita wartość inwestycji za-
mknie się w kwocie 6 365 838, 29 zł,  z czego 
3 119 006,37 zł to dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych, pozostałą część po 
1 623 415, 96 zł pokryją Powiat Hajnowski 
i gmina Białowieża. Zakres inwestycji obejmuje 
kompleksową rozbudowę drogi na długości 
1040,0 m., w tym budowę nowej konstrukcji 
jezdni i kanalizacji deszczowej, budowę no-
wych i przebudowę istniejących chodników 
oraz zjazdów do nieruchomości, budowę ścież-
ki rowerowej, przebudowę zatoki autobusowej, 
budowę oświetlenia chodnika oraz przejść dla 
pieszych, a także niezbędne przebudowy kolizji 
energetycznych i telekomunikacyjnych. Ulica 
Pałacowa w Białowieży to nasz priorytet na 
2020 r. – to główna ulica miejscowości rok-
rocznie odwiedzanej przez tysiące turystów, 
będąca wizytówką turystyczną regionu, stąd 
o konieczności rozbudowy odcinka tej drogi 
nie trzeba nikogo przekonywać. Jest to zara-
zem pracochłonna inwestycja – zarówno pod 
względem finansowym oraz ilościowym, jeśli 
chodzi o planowane zadania w ramach tej in-
westycji – podkreśla Dyrektor Zarządu Dróg 
w Hajnówce Mikołaj Janowski.

Zrealizowany plan inwestycji drogowych 
to wynik ścisłej współpracy z samorządami 
gminnymi: Gdy otrzymaliśmy sygnał o uru-
chomieniu naboru w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, zabiegałem o spotkanie 
z przedstawicielami samorządów gminnych 
celem opracowania mapy potrzeb. Wspólnie 
z Wójtami oraz Dyrektorem Zarządu Dróg, 
Panem Mikołajem Janowskim, dokonaliśmy 
przeglądu stanu dróg powiatowych. Mierni-
kiem wspólnej pracy na rzecz poprawy za-
plecza infrastrukturalnego jest 7,5 mln zł, 
które w 2019 r. trafiło do gmin i Powiatu Haj-
nowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. 
W ramach tego 3,5 mln zł pozyskaliśmy do 
budżetu powiatu - to suma trzech inwestycji 
na drogach powiatowych w gminach Czyże, 
Białowieża i Narew. Jestem wdzięczny wój-
tom za finansowe wsparcie naszych działań 
oraz pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych, 
w szczególności Panu Dyrektorowi Mikołajowi 
Janowskiemu za wsparcie w inicjowaniu dzia-
łań i nadzór nad realizacją inwestycji – konty-
nuuje Starosta Andrzej Skiepko.

Bieżące utrzymanie dróg – mikroinwe-
stycje o dużym znaczeniu

Inwestycje drogowe – choć ważne dla 
rozwoju regionu, nie są jednymi działaniami 
jakie realizuje samorząd w zakresie infra-
struktury technicznej. Istotnym zadaniem 
jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych, 
do realizacji którego powołano Zarząd Dróg 
Powiatowych – jednostkę budżetową samo-
rządu. Działania ZDP skupiają się na  utrzy-
maniu dróg powiatowych w należytym stanie 
technicznym, zapewniającym bezpieczny prze-
jazd. W ramach bieżącego utrzymania dróg 
Zarząd Dróg Powiatowych realizuje obszerny 
katalog zadań polegających m.in. na: regene-
racji nawierzchni bitumicznych, uzupełnianiu 
ubytków w nawierzchniach, remontów cząst-
kowych nawierzchni bitumicznych, profilowaniu 
dróg o nawierzchni żwirowej, likwidacji wyrw 

przy przepustach w poboczach dróg i likwida-
cji zakrzaczenia pasów drogowych. Ponadto 
ZDP czuwa nad prawidłowym oznakowaniem 
dróg, utrzymaniem oraz usuwaniem drzew 
rosnących w pasie drogowym, zagrażających 
bezpieczeństwu ruchu, a także oczyszczaniem 
i remontem przepustów oraz studzienek ście-
kowych. Na tym nie koniec - Zarząd realizuje 
zadania administracyjne związane z wydawa-
niem decyzji i pozwoleń na realizację inwe-
stycji na drogach powiatowych, przeprowadza 
kontrolę stanu dróg i mostów oraz wykonuje 
szereg prac interwencyjnych na drogach po-
wiatowych. Choć te codzienne zadania ZDP 
nie mają tak wielkiego rozmachu, co duże 
inwestycje drogowe, przez co wydawać się 
mogą niemal niezauważalne – dla każdego 
z nas, uczestnika ruchu drogowego, mają ol-
brzymie znaczenie. Każda „załatana” dziura, 
odpowiednio umiejscowione znaki czy syste-
matyczne obkaszanie i odkrzaczanie poboczy 
– te wszystkie, z pozoru drobne, interwencje 
decydują o bezpieczeństwie ruchu drogowego 
na co dzień oraz o utrzymaniu dróg w pra-
widłowym standardzie. W celu podniesienia 
standardu usług świadczonych przez Zarząd 
Dróg Powiatowych, w miarę możliwości finan-
sowych z budżetu powiatu wydatkowane są 
środki na zakup niezbędnego sprzętu. W 2019 
r. z budżetu powiatu hajnowskiego zakupiono 
nowy ciągnik oraz sprzęt tj. ładowacz czołowy, 
dwie kosiarki oraz dwa pługi do odśnieżania, 
o łącznej wartości 283.080,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg 
samorząd powiatu hajnowskiego stawia na 
współpracę z gminami. W wyniku zawartych 
porozumień: z gminą Narewka, gminą Czyże 
i gminą miejską w Kleszczelach wspólnym 
finansowym wysiłkiem w 2019 r. dokonano 
modernizacji wybranych odcinków dróg powia-
towych: 1646B Olchówka – Siemianówka (war-
tość inwestycji: 57 716,70 zł, z czego dotacja 
z budżetu gminy to: 20 000 tys. zł, pozostałe 
środki pochodzą z budżetu powiatu), 1616B 
Czyże (wartość inwestycji: 16 416,81 zł, z cze-
go dotacja z budżetu gminy to: 10 000 tys. zł, 
pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu), 
1748B Suchowolce - Saki - Toporki (wartość 
inwestycji: 58 161, 66 zł,  z czego dotacja 
z budżetu gminy to: 40 000 tys. zł, pozosta-
łe środki pochodzą z budżetu powiatu). Model 
współpracy oparty na partycypacji kosztów to 
rozwiązanie korzystne dla obu stron – pozwala 
efektowniej i więcej zrobić, niż zakłada wyjścio-
wy plan wydatków inwestycyjnych, a jednocze-
śnie uniknąć znaczących obciążeń finansowych 
budżetu. Razem można zrobić więcej, ponadto 
przyświeca nam ten sam cel – zaspokojenie 
potrzeb społeczności lokalnej. Bieżące utrzy-
manie dróg to ważne działanie inwestycyj-
ne - stan dróg powiatowych, jaki zastaliśmy 
w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oraz 
potrzeby, jakie zgłaszają mieszkańcy wskazują, 
że to na tym zadaniu będziemy musieli skon-
centrować się w nadchodzącej przyszłości – 
tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Powiat Hajnowski sprawuje nadzór nad 
81 drogami o statusie powiatowych. To ponad 
476,471 km dróg. Sieć dróg powiatowych, sta-
nowiących uzupełnienie wojewódzkiej i krajo-
wej sieci dróg, wpływa decydująco na spójność 
przestrzenną i rozwój regionu – drogi stanowią 
bowiem podstawową obsługę komunikacyjną 
w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

O wszelkich działaniach inwestycyjnych, 
realizowalnych na drogach powiatowych bę-
dziemy systematycznie informować.

 Katarzyna Miszczuk
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