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Zgłoś swego kandydata do tytułu
sportowiec i trener 2016 roku w:
XII Plebiscycie
„Sportowiec Ziemi Bielskiej”
XIX Plebiscycie
„Sportowiec Ziemi Hajnowskiej”
więcej na www. wiescipodlaskie.eu

Zapraszamy maturzystów na XV Prezentacje edukacyjno-doradcze
„Uczelnie w Powiecie”
22 luty - Siemiatycze - Zespół Szkół przy ulicy Kościuszki 43
28 luty -Bielsk Podlaski - Gimnazjum nr 1 przy ulicy Kościuszki 21
1 marzec - Hajnówka - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego przy ulicy Piłsudskiego 3

KONCERT KOLĘDOWO-KARNAWAŁOWY
W NURCU - STACJI

VI PRZEGLĄD KOLĘDNICZY Białowieża 2017

22 stycznia 2017 roku w Nurcu-Stacji odbył się koncert „Kolędowo-Karnawałowy”, którego
organizatorem był Gminny Ośrodek
Upowszechniania Kultury.
Podczas koncertu zaprezentowały się zespoły: „Tęcza”, „Niezabudki”
oraz solistka Agata Wawrzyniak
z Nurca-Stacji; „Wrzosy” i „Nowina”
z gminy Mielnik. Po raz pierwszy
wystąpił zespół Pieśni i Tańca „Małe
Podlasie” z Siemiatycz i zespół „Marysieńki” ze Starych Szpak.
Dużym entuzjazmem wśród
odbiorców koncertu cieszył się zespół
Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” prezen-

tując tradycyjne tańce polskie. Każdy
ich występ był nagradzany gromkimi
brawami. Bardzo dobrze został też
odebrany występ pań z zespołu
„Marysieńki”. Licznie zgromadzona
publiczność mogła posłuchać kolęd,
obejrzeć tradycyjny zwyczaj kolędowania z gwiazdą w wykonaniu zespołu
Nowina z Moszczony Królewskiej oraz
wysłuchać karnawałowych melodii
w wykonaniu miejscowych artystów.
Organizatorzy koncertu dziękują
zespołom za uświetnienie imprezy
a gościom i publiczności za liczne
przybycie.
Irena Janoszuk

Festiwal Hajnowskie Spotkania
z Kolędą Prawosławną 2017
Okres świąteczno-noworoczny
w kulturze prawosławnej to czas
bardzo radosny. Atmosferę w tym
czasie budują kolędy. One są wyznacznikiem chrześcijańskich zwyczajów
i obrzędów związanych ze świętami
Bożego Narodzenia. Natomiast ich
treść pozwala ukazać duchowe piękno
oraz wartości religijne. W związku
z tym już po raz kolejny w Hajnowskim Domu Kultury przez kilka dni
rozbrzmiewała kolęda prawosławna.
W dniach 10-11 stycznia miały
miejsce przesłuchania konkursowe

kolejnej edycji Hajnowskich Spotkań
z Kolędą Prawosławną.
W tym roku do konkursu zgłosiło
się 40 zespołów kolędniczych (ok. 650
Cd. str. 6

LEĆ, KOLĘDO LEĆ..
„Las wokoło śpi,
Sypie biały śnieg,
Ziemia cicho drży,
Dzwonów słychać śpiew...
Noc otula świat,
Srebrem niebo lśni
Wieje dobry wiatr
I osusza łzy...”
Kolędowy czas - Anna Warecka
Dom Pomocy Społecznej„Rokitnik” wraz z Białowieskim Ośrodkiem
Kultury w Białowieży miał zaszczyt
gościć znakomite grupy kolędnicze
przybyłe na VI Przegląd Kolędniczy
Domów Pomocy Społecznej „ Leć,
kolędo leć... „
Gościnne progi Białowieskiego Ośrodka Kultury
w dniu 26 stycznia 2017 r.
udostępniły scenę licznie
przybyłym kolędnikom.
Spotkanie z kolędą
popularyzuje tradycję
bożonarodzeniowego kolędowania, umożliwia
prezentację dorobku artystycznego zespołów
i wymianę doświadczeń.
Przegląd utwierdził w przekonaniu jak silna jest tradycja kolędowania,
jak wielka jest potrzeba spotykania
się i wymiany doświadczeń. Dla
osób niepełnosprawnych wspólne
kolędowanie jest ogromnym przeżyciem i stanowi szczególną okazję do
zaprezentowania talentu :wokalnego,
instrumentalnego i teatralnego.
Na scenie mieliśmy przyjem-

ność obejrzeć gwiazdy tradycyjne
i współczesne, jasełka, kolędy
i pastorałki, sceny obrzędowe oraz
mnóstwo aniołów, pasterzy i diabełków . Jeszcze raz powróciliśmy
do świątecznej, bożonarodzeniowej
atmosfery.
VI Przegląd Kolędniczy swoją
obecnością zaszczycili Wicestarosta
Powiatu Hajnowskiego Jadwiga
Dąbrowska, Kierownik PCPR w Hajnówce Paweł Szymaniuk, Wójt Gminy
Białowieża Grzegorz Kasprowicz,
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Białowieża Elżbieta Laprus, Dyrektor
Domu Dziecka w Białowieży Krystyna
Dackiewicz, Dyrektor Białowieskiego

Ośrodka Kultury Katarzyna MonikaTurosieńska-Durlik, Wikariusz
Parafii Prawosławnej w Białowieży
Ks. Walery Piotrowski, założyciel WTZ
w Hajnówce i wieloletni kierownik
Michał Bajko oraz przedstawiciel
Firmy Ipson Piotr Ruducha .
Zespół Ruczajok działający przy
BOK w Białowieży pod kierunkiem
Marka Zubryckiego wykonał kolędy

katolickie i prawosławne wprowadzając kolędniczy nastrój.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Rokitnik w Białowieży Mikołaj
Golonko przywitał licznie zebranych
gości. Przypomniał o krótkiej historii
przeglądu dodając, że z roku na rok
przybywa grup kolędniczych, więc
tradycja jest kultywowana, tym razem
w Ośrodku Kultury dla szerszego
grona odbiorców.
Uroczystego otwarcia dokonała
Jadwiga Dąbrowska i Grzegorz
Kasprowicz.
Na scenie zaprezentowało
się 12 grup kolędniczych z Domów
Pomocy Społecznej z: Brańska,
Siemiatycz, Jałówki,
Czerewek, Garbar,
Choroszczy, Łomży,
Grajewa, Mocieszy,
Białegostoku przy ul.
Świerkowej i Baranowickiej i Białowieży.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki ,dyplomy, słodycze oraz
pluszowego misia.
Zabawa karnawałowa dopełniła
całości spotkania.
Ogromne podziękowania składamy sponsorom:
Firmie Ipson, Aptece Melisa
w Hajnówce, PSS Społem w Hajnówce
i Przedsiębiorstwu Mango w Hajnówce
Anna Leoniuk

GMINA HAJNÓWKA
Razem dla Chytrej
W dniu 16
grudnia 2016 r. miało miejsce
uroczyste podsumowanie projektu
realizowanego przez Koło Gospodyń
i Gospodarzy Wiejskich w Chytrej w ramach Programu Działaj
Lokalnie IX 2016 realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Samorządów
Euroregionu Puszcza Białowieska
w Hajnówce. W ramach projektu
miały miejsce: warsztaty kuchni
regionalnej, konkurs oraz założenie

Karnawałowe spotkanie przy choince w Dubinach

Małej Izby Regionalnej. Zakupiono
również meble i rolety okienne, a na
elewacji świetlicy zamieszczono
poligrafię zawierającą przepisy kulinarne oraz mapkę najbliższej okolicy
sołectwa. Swą obecnością spotkanie
podsumowujące uświetnili patron
projektu - Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz oraz Radny
Gminy Hajnówka - Wiktor Grygoruk.
Podczas spotkania miało miejsce
wręczenie dyplomów oraz nagród dla
uczestników konkursu historyczno kulinarnego „Zaglądamy w kredens”.
Wszystkich zainteresowanych bieżącą
działalnością KGiGW
w Chytrej zapraszamy na oficjalny profil
grupy prowadzony
na portalu społecznościowym Facebook

Jednym z corocznych przedsięwzięć Zespołu Szkół w Dubinach jest zorganizowanie zabawy
choinkowej dla uczniów, rodziców,
dziadków i wszystkich ludzi, którym
na sercu leży dobro tej szkoły.
Dyrekcja, wspólnie z Radą Rodzi-

ców i nauczycielami przygotowują
zabawę tak, by nikt się nie nudził,
a każdy świetnie się bawił. W tym
roku, 21 stycznia, sala gimnastyczna rozbrzmiała karnawałowymi
rytmami. Pod wodzą wodzireja
wszyscy ruszyli do tańca. Nikt nie

podpierał ścian. Śmiech i ciekawe
zabawy integracyjne połączyły
w jednym korowodzie kilka pokoleń. Oczywiście zwieńczeniem tej
imprezy była wizyta św. Mikołaja.
Na wór pełen prezentów czekały
wszystkie dzieci.
(bn-g, nb)

Mały wieczór kolęd w Nowoberezowie

(m.b.)

Wieczór Wigilijny w Szkole
Podstawowej w Nowokorninie odbył
się dnia 22 grudnia 2016 r.

Tradycyjnie jak co roku przy
wspólnym stole zasiedli nauczyciele,
pracownicy szkoły, przybyli rodzice
oraz uczniowie. Uroczystość rozpoczęła się krótką częścią artystyczną na
temat Narodzenia Jezusa Chrystusa,
którą przygotowali uczniowie kl. IV
i V. Po złożeniu życzeń, podzieleniu
się prosforą i opłatkiem wszyscy
zasiedli do wigilijnego stołu, który
został przygotowany wspólnie

przez rodziców i uczniów. W miłej,
rodzinnej atmosferze spożywając
pyszne wigilijne dania wszyscy
wspólnie śpiewali kolędy. Na koniec
uroczystości Pani Dyrektor Ewa Moroz
podziękowała wszystkim uczestnikom
spotkania a szczególnie rodzicom
za przygotowany przebogaty stół
wigilijny, wyraziła także nadzieję
na spotkanie za rok.
(bn-g, nb)

Wieczór kolęd w Starym Berezowie

Wieczór kolęd w Starym Berezowie odbył się w dniu 04 lutego
2017 r. w świetlicy wiejskiej. Zorganizowany został przez Wójta Gminy
Hajnówka - Lucynę Smoktunowicz
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Berezowie. Impreza zamknęła
cykl spotkań z kolędą i pieśnią,
które zostały przeprowadzone na
terenie Gminy Hajnówka w okresie
poświątecznym.
Wystąpiły zespoły:
- Żawaranki z Mochnatego
- Chór Leśników z Hajnówki
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- Chór parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego z Nowoberezowa
- Chór parafialny z Dubin
- Chór parafialny ze Starego Kornina

zorganizowany przez Ks. Jana
Kazimiruka – proboszcza parafii
w Nowoberezowie, Wójta Gminy
Hajnówka Lucynę Smoktunowicz
oraz radną Walentynę Biryłko odbył
się 21 stycznia 2017r. w świetlicy
wiejskiej w Nowoberezowie.
Wystąpili:
- Zespół wokalny szkoły podstawowej
w Nowokorninie;
- Kameralny Chór Muzyki Cerkiewnej
z Warszawy;
- Chór parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego z Nowoberezowa;
- Chór parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego z Orzeszkowa;
Wspólne śpiewanie kolęd było
świetną okazją do zapoznania się
z twórczością grup artystycznych
wykonywujących muzykę liturgiczną

i paraliturgiczną, a działających w najbliższym otoczeniu Nowoberezowa.
Śnieżna i mroźna pogoda nie odstraszyła entuzjastów muzyki cerkiewnej
przybyłych zarówno w charakterze
widzów jak i wykonawców. Miłą niespodzianką był przyjazd Kameralnego
Chóru z Warszawy, którym gościnnie
dyrygował ks. Rafał Dmitruk, w skład
którego wchodzą osoby zamieszkałe na terenie całej
Polski. Przybyli oni
specjalnie na zaproszenie mieszkańców
Nowoberezowa, a ich
występ na długo pozostanie w pamięci
uczestników Małego
Wieczoru Kolęd.
Wieczór kolęd

poprzedzony został choinką dla dzieci
w której uczestniczyły dzieci z Nowoberezowa, Nowokornina, Czyżyk
oraz okolicznych miejscowości. We
wspólnych zabawach udział wzięła
młodzież w różnym wieku. Najmłodsi
wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli w rozmaitych konkursach,
zgadywankach, zawodach i tańcach.
(bn-g, nb)

WIECZÓR Z KOLĘDĄ W BORYSÓWCE
W dniu 28 stycznia 2017 r.
w świetlicy w Borysówce odbył się
WIECZÓR Z KOLĘDĄ zorganizowany
wspólnym staraniem Wójta Gminy
Hajnówka oraz Koła Gospodyń i GoLicznie przybyli mieszkańcy
Starego Berezowa i Mochnatego
potwierdzili istnienie dużego, społecznego zapotrzebowania na organizację
wieczorów kolędniczych. Uczestnicy
spotkania bynajmniej nie ograniczyli
się do roli widza, ale chętnie akompaniowali wykonawcom – czyżby
nosili się z zamiarem utworzenia
własnej grupy wokalnej?
(bn-g, nb)

spodarzy Wiejskich w Borysówce.
Wystąpiły:
- Zespół Harmoń;
- Chór parafii p.w. Zaśnięcia Matki Bożej w Dubinach;
- Julita Kiczkajło i Tomasz Sa-

dowski (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce);
„Wieczór z Kolędą” został
zakończony wspólnym śpiewaniem kolęd przez mieszkańców, co
stworzyło miłą, rodzinną atmosferę.
Było to wydarzenie podsumowujące rok 2016 jak i otwierające
rok w działalności Koła Gospodyń
i Gospodarzy Wiejskich w Borysówce. Serdecznie zapraszamy
do zapoznania się z prężną działalnością Koła (facebook.com/
KGiGwBorysowce) i oczywiście do
uczestnictwa w realizowanych przez
grupę wydarzeniach. (bn-g, nb)

Wieści Podlaskie

GMINA CZEREMCHA
Wystawa malarstwa, pasteli i batiku Tamary Kierdelewicz

Ukraińska choinka

21 stycznia br. 38 uczniów
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Czeremsze uczęstniczyło w „Choince ukraińskiej” zorganizowanej
w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza
w Bielsku Podlaskim. Nie było to

pierwsze spotkanie uczniów tych szkół.
Od kilku lat spotykają się podczas
„choinek”, wycieczek i koncertów. Jak
tradycja każe był oczywiście Mikołaj
z prezentami i wspaniała zabawa.
(w)

I marsz nordic walking słuchaczy UTW
wspierający WOŚP
15 stycznia o godz. 1300 odbył
się I marsz nordic walking słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce wspierający WOŚP. Przybyło
28. osób, miłośników chodzenia
z kijkami, którzy przemaszerowali
około 2-kilometrową trasę ulicami
miasta wraz z kwestującą młodzieżą.
Podczas 25. finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy uczestniczyło
osiem wolontariuszek z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Hajnówce. Panie
opiekowały się młodzieżą zbierającą datki na sprzęt medyczny
dla dzieci i seniorów.

Wieści Podlaskie

Ponadto wspieraliśmy Orkiestrę
przynosząc książki na kiermasz do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce oraz przedmioty na licytację,
której dochód będzie przekazany
na WOŚP.
Autor: Anna TELENTEJUK
Foto-galeria: Irena SIDORUK,
Zbigniew ANGIELCZYK

W Muzeum i Ośrodku Kultury
Białoruskiej w Hajnówce 28 grudnia
2016 r. otwarto wystawę Tamary
Kierdelewicz z Czeremchy. Jest to
pierwsza indywidualna wystawa tej
artystki, choć twórczością artystyczną
zajmuje się od dziesięcioleci. Ukończyła
Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim
Językiem Nauczania w Hajnówce oraz
Uniwersytet Ludowy w Radawnicy.
Pracowała w przedszkolu, Klubie
Kultury Kolejarza a od 1993 została
zatrudniona w Gminnym Ośrodku
Kultury w Czeremsze, początkowo
jako instruktor kulturalno-oświatowy.
Awansowała na dyrektora, którego
funkcję pełniła przez 10 lat. Pierwszym jej nauczycielem w dziedzinie
malarstwa był czeremchowski malarz
Sergiusz Smyk, obecnie emerytowany
nauczyciel plastyki. Teraz Tamara
prowadzi edukacją artystyczną wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych prowadząc
pracownię plastyczno- rękodzielniczą
przy GOK. W sumie od 40 lat zajmuje
się szerzeniem kultury w Czeremsze.
W roku 2016 zorganizowała pierwszy
plener malarski w Czeremsze. Od wielu
lat bierze czynny udział w Przeglądach Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi
Hajnowskiej zdobywając wiele nagród
i wyróżnień. Chętnie uczestniczy
w plenerach malarskich, na które
jest chętnie zapraszana. Od 2013
r. uczestniczy w zajęciach Pracowni
Technik Plastycznych działającej przy
Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej
w Hajnówce. Od 17 lat jest również
aktywnym członkiem Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej
w Czeremsze, współorganizatorem
festiwalu ,, Z wiejskiego podwórza”
i wielu innych imprez.

Tamara Kieredelewicz jest twórcą
nieprofesjonalnym, zajmującym się
jednak sztuką od dziesięcioleci. Jak
pisał Aleksander Jackowski znawca
sztuki nieprofesjonalnej - Twórczość

Stosuje przede wszystkim techniki
malarskie: olej, akryl, akwarelę, jak
i technikę pastelu łączącą walory
rysunkowe i malarskie. Stała się również specjalistą w dziedzinie batiku,

nieprofesjonalna wypełnia czas,
staje się po prostu istotą życia. Tacy
artyści tworzą uwolnieni spod presji
wyznaczników dyktowanych przez
modę, kulturę i tradycję, niejako intuicyjnie dając wyraz swemu talentowi
i potrzebie wyrazu artystycznego. Tak
i w twórczości Tamary przebija pasja
do naturalnego piękna wyrażonego
w sztuce. Piękna przetworzonego przez
wrażliwą kobiecą naturę, którą widać
w delikatnym kształtowaniu formy
obrazów, tematyką, czy wyczuciem
i subtelnością w kolorystyce.
Tamara maluje głównie pejzaże,
portrety, martwą naturę oraz kwiaty.

czyli sztuce woskiem malowanej. Jej
batiki urzekają niesamowitym nasyceniem barw i prostotą. Gdy światło
lub promyki słońca przenikają przez
tkaninę dopiero wtedy można odkryć
prawdziwe piękno batiku.
Do wystawy został wydany
katalog, który będzie dostępny w bibliotekach Województwa Podlaskiego
oraz bibliotekach w Polsce, jako część
segregatora- „Słownika Białoruskich
Artystów”.
Agnieszka Tichoniuk

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego.
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ZŁOTE GODY W MILEJCZYCACH

Lidia i Włodzimierz Wieremiejewiczowie
z Pokaniewa

Nina i Eugeniusz Baranowie z Rogacz

Zofia i Włodzimierz Bakunowiczowie
z Grabarki (Pani na zdjęciu jest z wnuczkiem,
gdyż mąż ze względu na stan zdrowia
nie mógł przybyć)

Maria i Jakub Mironczukowie z Grabarki

Barbara i Stanisław Marczukowie
z Milejczyc

Nina i Aleksander Romaniukowie z Mikulicz
(Pani była sama gdyż mąż ze względu na
stan zdrowia nie mógł przybyć)

W piątek, 3 lutego, w świetlicy w Milejczycach spotkały się pary obchodzące w bieżącym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę
medale wręczył Wójt Gminy Jerzy Iwanowiec.
W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący
Rady Gminy Mikołaj Koczuk i jego zastępca

Jan Pawluczuk oraz duchowni: ks. Zbigniew
Bolewski - proboszcz parafii św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Milejczycach, ks.
Mirosław Awksietijuk - proboszcz parafii
Narodzenia NMP w Rogaczach i ks. Michał
Siemieniuk - wikary parafii św, Barbary w Milejczycach. Po życzeniach od przybyłych gości

jubilaci obejrzeli występ zespołu „Polne maki”
z Dołubowa.

Nina i Eugeniusz Baran z Rogacz
Walentyna i Michał Słokotowicz z Milejczyc
Zofia i Włodzimierz Bakunowicz z Grabarki
Maria i Jakub Mirończuk z Grabarki
Barbara i Stanisław Marczuk z Milejczyc
Nina i Aleksander Romaniuk z Mikulicz.

Karnawałowy koncert

Nie próżnowali w czasie ferii harcerze
i zuchy ze 104 WŚDH „Buki”. W dniach 27 -28
stycznia uczęstniczyli w „Śniegowisku na grancy”
w Czeremsze. Głównymi celami wyjazdu była
intergracja poprzez zabawę i podsumowanie
- oraz świętowanie - trzynastolecia istnienia
drużyny. Nie zabrakło oczywiście spotkania
ze strażnikami z placówki Straży Granicznej
w Czeremsze.
(b)

Narew
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Siemiatycze

o wartości całkowitej 14 950zł rozpocznie się
w marcu i potrwa do czerwca 2017 r..
W ramach projektu uczniowie m.in. wyjadą na wycieczki do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie, Narwiańskiego Parku Narodowego, wezmą udział w czterech konkursach
o tematyce ekologicznej.
(se)

Zostań jeśli kochasz
języków, a na jego podstawie powstał wzruszajacy film. Książka opowiada o potędze
miłosci i wyborach, których każdy z nas
musi dokonać. Ta poruszająca książka
to lektura nie tylko dla młodych ludzi.
Zachęcamy do jej przeczytania.
(as)

Walentyna i Michał Słokotowiczowie
z Milejczyc

Suraż

zdjęcia portal gminy Milejczyce

Zdrowa gleba

Podczas kolejnego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki jakie odbyło się
28 stycznia br w narewskiej bibliotece
dyskutowano nad książką “Zostań jeśli
kochasz” .
Światowy bestseller Forman Gayle
został przetłumaczony na ponad trzydzieści

Pary obchodzące „Złote Gody”
Lidia i Włodzimierz Wieremiejewicz z Pokaniewa
Lucyna i Czesław Zieleniewscy z Pokaniewa

Aktywnie spędzili drugi
tydzien ferii młodzi tenisiści z Milejczyc. Rywalizowali o „Puchar
Wójta Gminy Milejczyce” w tenisie
stolowym zorganizowanym przez
miejscowy GOK.
Turniej wygrał Krzysztof
Krawczyk wyprzedzając Pawła
Siemieniuka, trzecie miejsce zajęła Anna Charytoniuk. Zwycięzcy
otrzymali puchary, a wszyscy
uczestnicy turnieju upominki.
(b)

Śniegowisko na granicy

„Zdrowa gleba - da nam chleba” to projekt
ekologiczny jaki zamierza realizować Zespół
Szkół w Grodzisku. Na jego realizację Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku
przyznał szkole dotację w wysokosci 13 500
zł. Zakup oprogramowania i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu
sfinansuje Urząd Gminy. Realizacja projektu

Dominik Dobrowolski

Aktywne ferie

4 lutego w świetlicy w Milejczycach wystąpiły zespoły „Tęcza”, „Niezabudki” i „Kalina”
. Karnawałowo-kolędniczy koncert przygotował
Gminny Ośrodek Kultury.
(d)

Grodzisk

Lucyna i Czesław Zieleniewscy
z Pokaniewa

Zimowa sesja
Pierwsza w nowym roku sesja Rady Gminy
Siemiatycze odbyła się 27 stycznia. Radni zajęli
się m.in. dostosowaniem sieci szkół do wymogów
nowej ustawy oświatowej. Z dniem 1 września
2017 roku dotychczasowe sześcioklasowe
szkoły podstawowe w Czartajewie, Szeszeniach
i Tołwinie zostana przekształcone w szkoły
ośmioklasowe, rozpocznie się też wygaszanie
gimnazjum gminnego, które ostatecznie zakończy
swoje istnienie w dniu 31sierpnia 2018 roku.
Uczniowie klas III gimnazjum będa kontynuować
naukę w szkołach podstawowych.
Wójt Gminy Edward Krasowski poinformował o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska o udzielenie
pożyczki na wymiane oświetlenia. oraz ogłoszeniu przetargu na budowę drogi Cecele - Korzeniówka.
(czar)

Sukces młodych
plastyków
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej zorganizowała już po raz
ósmy Festiwal Sztuk Bożonarodzeniowych.
W jego ramach odbył się konkurs plastyczny
„Białe Boże Narodzenie barwami malowane”,
w którym wg. organizatorów wzięło udział ok.
2 000 uczestników z 90 szkół i przedszkoli.
Celem konkursu było rozbudzenie wśród
uczniów wyobraźni plastycznej i utrwalenie
przeżyć religijnych w formie plastycznej.
W konkursie uczestniczyło dziesięcioro
uczniów z klas IV - VI Szkoły Podstawowej
w Surażu.
22 stycznia br. odbyła się gala finałowa,
na której została nagrodzona Zuzanna Kłosko
z tej szkoły.
(jl)

Foto: ZS Suraż
Wieści Podlaskie

Ekspresówką na południe Europy

Czekamy na budowę 19-tki
Z rzecznikiem prasowym Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Białymstoku, Rafałem
Malinowskim rozmawia Wiesław
Pietuch:
Czy istnieją szanse i jak
wygląda to czasowo, na przyśpieszenie budowy drogi nr 19
jako planowanej „ekspresówki” ?
Oczywiście, jest szansa na
przyspieszenie, ale w niewielkim
zakresie zależy to od GDDKiA. W ramach przygotowania dokumentacji
konieczne jest uzyskanie wymaganych
obowiązującym prawem decyzji
administracyjnych. Wszystkie strony
postępowania administracyjnego,
czyli głównie mieszkańcy rejonu,
przez który przechodzi trasa drogi
S19, ale także organizacje ekologiczne, czyli strony postępowania
administracyjnego, mają pełne prawo
wykorzystać wszystkie przysługujące
uprawnienia do składania wniosków,
skarg i odwołań. Rozpatrzenie ich
wymaga czasu. Jeśli istniałaby ogólna
zgoda na budowę drogi, mogłaby
ona powstać szybciej. Jeżeli nie, to
należy liczyć się z wykorzystaniem
przez strony przysługujących praw,
co wydłuży proces uzyskiwania
niezbędnych decyzji.
W chwili obecnej planowane jest
złożenie do końca 2017 r. - wniosków
o wydanie decyzji środowiskowej.
Uzyskanie ostatecznej decyzji będzie także zależne od działań stron
postępowania. Po uzyskaniu decyzji
środowiskowej możliwe będzie
ogłoszenie przetargu na realizację
inwestycji w systemie „Projektuj
i buduj”.
Czy i przez kogo podejmowane są rozmowy i działania
w tej sprawie?
Prace nad przygotowaniem
dokumentacji prowadzone są na
odcinku od granicy Państwa w Kuźnicy
do Korycina przez firmę AECOM, na
odcinku od Choroszczy do Plosek
przez firmę Transprojekt Gdański,
a na odcinku od Plosek do Chlebczyna przez firmę Trakt (wszystko pod
nadzorem GDDKiA jako inwestora).
Przygotowanie dokumentacji obejmuje także przeprowadzenie cyklu
spotkań informacyjnych, które mają
głównie na celu zapoznanie osób
zainteresowanych z planowanymi
przebiegami trasy. Takie spotkania
zakończono już dla północnej części S19 oraz dla tzw. Południowej
Obwodnicy Białegostoku. W lutym
spotkania informacyjne obejmą
ostatni odcinek od m. Ploski do
Chlebczyna w woj. mazowieckim.

Wieści Podlaskie

Czy w pracach projektowych
i decyzjach środowiskowych
droga ta przebiegać będzie trasą
dotychczasową, czy też nowym
szlakiem? Proszę o przykłady
miejscowości na trasie. A kiedy
obwodnice Bielska Podlaskiego
i Siemiatycz ?
Na niemal całej długości droga
ekspresowa S19 będzie biegła po
nowej trasie względem obecnie
istniejącej drogi krajowej nr 19
(choć niekiedy równolegle); w ramach opracowywanych odcinków
są przewidziane obwodnice Sokółki,
Janowa, Korycina. Cały odcinek od
Choroszczy do Plosek nazywany jest
południową obwodnicą Białegostoku.
Na odcinku od Plosek do Chlebczyna
przewidziane są obwodnice Bielska
Podlaskiego oraz Siemiatycz. Obwodnice powstaną w ciągu drogi
S19, w przypadku obwodnicy Bielska
Podlaskiego zostanie także wykonany
odcinek drogi krajowej nr 66, czyli
obwodnice powstaną razem z bodową odcinków drogi S19 (i drogi
krajowej nr 66)
Jaki jest przewidywany
koszt budowy wspomnianej drogi i kto proporcjonalnie w tym
partycypuje ?
Za szacunkowy koszt wykonania
przyjmuje się obecnie około 35 mln
zł /km drogi ekspresowej, przy czym
jest to wartość bardzo uśredniona,
bo rzeczywista zależy m.in. od liczby
obiektów inżynierskich, stopnia ich
skomplikowania itp.. Trzeba tez dodać
powyższa wartość jest szacowana
jako koszt całkowity (tj. liczony począwszy od wykonania dokumentacji,
przez archeologię i wykupy, aż po
roboty budowlane i nadzór).
Powstająca dokumentacja,
która pozwoli wybrać wariant preferowany, umożliwi określenie bardziej
szczegółowych kosztów wykonania
inwestycji. Każdy z wariantów ma
inną długość co przekłada się na czasami znaczne - różnice w koszcie
wariantu.
Droga ekspresowa S19 figuruje
w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023(2025)
i w tym okresie planowana jest jej
realizacja. Finansowanie zapewnia Skarb Państwa ewentualnie
wsparty dofinansowaniem unijnym.
Oczywiście trzeba mieć przy tym
na uwadze fakt, że przy realizacji
wieloletnich inwestycji (a taką jest
budowa S19) należy kierować się
zasadą odpowiedzialnego rozwoju
państwa i liczyć się z możliwościami
(i ograniczeniami) budżetu.

pasz,
koncentratów,
premiksów farmerskich
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UL. TRANSPORTOWA 12 LOK. NR 5, 15-399 BIAŁYSTOK, TEL. 501 385 500
e-mail: m.zieniuk@encor.pl, www.oczyszczanieorganizmubialystok.pl
BIOREZONANSOWY VEGA TEST wszystkich wyliczyć. A nowoczesna
i Express Scan – znalezienie przyczyny medycyna holistyczna potrafi pomóc.
nękających nas chorób
Wykonanie biorezonansowego VEGA
ZADBAJ O ZDROWIE
TESTU i Express Testu pokazuje co
Lepiej zapobiegać niż leczyć. może być przyczyną nękających nas
Profilaktyka przede wszystkim. chorób. Często są to nietolerancje
O tym wie każdy. Nie każdy jednak kazeiny, glutenu, laktozy. Metawie, że uzupełnieniem tradycyjnego bolity żle strawionych pokarmów,
leczenia jest nowoczesna medycyna które je zawierają , odkładają się
holistyczna.
nie tylko w stawach, ale i w całym
Żyjemy w czasach, w których organizmie. Powodują nieszczelność
leczeni jesteśmy jako narządy a nie jelit i dysbiozę jelitową czyli przecały człowiek. Mało kto patrzy na rost patologicznej flory bakteryjnej
nas całościowo i potrafi połączyć przewodu pokarmowego.
ze sobą symptomy wysyłane przez
PROBLEMY Z TRAWIENIEM
różne organy.
Niemalże co druga osoba cierpi
W moim gabinecie często na dysbiozę jelitową, a w konsepojawiają się osoby, które uskarżają kwencji na problemy z trawieniem
się na wiele przewlekłych, mniej lub i wchłanianiem, alergie pokarmowe,
bardziej poważnych, dolegliwości. nadmierny rozrost Helicobacter
Przewlekłe zmęczenie, dna mocza- pylori czy też Candidy, co powoduje
nowa, trądzik, zapalenia stawów, spadek odporności na choroby oraz
choroby autoimmunologiczne, re- przewlekłe zmęczenie. Odnalezienie
fluks, depresja, problemy z zajściem i usunięcie przyczyn naszych dolew ciążę, otyłość, - nie sposób tu gliwości jest podstawą do dalszego

doświadczenia

rozwiązywania istniejących problemów zdrowotnych.
Kolejną przyczyną naszych dolegliwości są pasożyty. Lamblie, glisty,
owsiki, różnego rodzaju wirusy, krętki
borelii oraz jej koinfekcje i wiele, wiele
innych zdarzają się bardzo często.
Mało kto wie, że często z boreliozą
występuje babeszioza, bartonella,
chlamydie, mycoplasmy, które często
są trudniejsze do wyleczenia niż sama
borelia. Metale ciężkie, antybiotyki ,
hormony, pestycydy znajdujące się
w pożywieniu to kolejne toksyny,
które uszkadzają śluzówki narządów
wewnętrznych i są przyczyną wielu
chorób fizycznych, ale też problemów
z pamięcią, koncentracją, Alzheimera
i Parkinsona.
SZUKAMY CO NAS ZATRUWA
W metodzie którą się posługuję nie tylko określamy co
nas zatruwa, ale szukamy miejsc,
w których konkretne toksyny się
znajdują. „Wyciągamy” je stamtąd
za pomocą najnowszej generacji
preparatów informacyjnych Joalis
oraz starannie dobranych preparatów ziołowych. Przekraczają one
barierę krew – mózg są więc w stanie
pomóc w neuroboreliozie, autyzmi,
zanikach pamięci itd. Wspomagamy
to również specjalnymi masażami,
które sprawiają, że oczyszczanie
Cd. str. 8
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GMINA NAREWKA
Malowali zimę w Narewce i okolicy

Hobby pani Wiery
Wiera Klimiuk, zamieszkała
we wsi Planta w gminie Narewka
(powiat hajnowski) ma swoje hobby
- to szydełkowanie i hafciarstwo. To
ją mocno absorbuje poza normalną
pracą i sprawia jej przyjemność. To
jej konik i pasja.

Przy pomocy szydełka wykonuje
z nici piękne koguty i kury. Najwięcej
ich robi przed Wielkanocą jako ozdoby
na świąteczny stół. Obdarowuje nimi
krewnych i znajomych. Cieszy ją to,
że jej rękodzieło im się podoba.
Pani Wiera chętnie wyszywa
elementy dekoracyjne na tkaninie.
Posiada pięknie haftowane lniane
ręczniki i makatki, którymi jeszcze
nie tak dawno upiększano ściany
w pokojach gościnnych i nie tylko
w wiejskich domach.
Wiera Klimiuk bardzo lubi piękne kwiaty. Wiosną i latem sadzi je
i pielęgnuje przy swoim domu. One
poprawiają jej nastrój. Zachwyca
ją wszystko co jest piękne. Posiada
muzyczny talent. W latach swojej
młodości lubiła śpiewać. Chętnie
chodziła z koleżankami na wiejskie
potańcówki.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Kulturowo-językowe
dziedzictwo Podlasia
W końcu 2016 roku Katedra
Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie wydała
trzytomową pracę naukową pt.
“Kulturowo-językowe dziedzictwo
Podlasia”, pod redakcją Niny Barszczewskiej, Mikołaja Chaustowicza
i Mikołaja Timoszuka.
W wydaniu są zawarte: w pierwszym tomie teksty o tożsamości
narodowej na pograniczu kulturowo-językowym, o Białorusinach w Polsce
(historia i stan obecny), na temat
edukacji w języku białoruskim, o statusie prawnym języka białoruskiego
i polityce oficjalnej, o zachowaniach
językowych mieszkańców we wschodniej części Podlasia w warunkach
bilingwizmu, o języku białoruskim
w mediach, o różnorodności wyznaniowej miszkańców Podlasia
i o języku a śweiadomości narodowej
młodego pokolenia na pograniczu
polsko-białorusko-ukraińskim. Jest też
charakterystyka wschodniosłowiańskich nazw miejscowości oraz nazw
terenowych. W jednym z rozdziałów
są opisane wschodniosłowiańsie
gwary podlaskie.
W drugim tomie są trzy rozdziały: “Człowiek” (wesele, narodziny,
pogrzeb, wierzenia tradycyjne),
“Rodzina” i “Dom. Gospodarstwo”.
Tom zawiera cenne wypowiedzi
respondentów o pracy na roli i w gospodarstwie domowym mieszkańców
wsi wschodniej Białostocczyzny
w minionym stuleciu, opisy dawniej
wykorzystywanych narzędzi pracy,

jak wyglądała kiedyś tradycyjna
orka, sianokosy, młocka, tkactwo.
Te materiały folklorystyczno-lingwistyczne barwnie ilustrują życie i byt
wschodniosłowiańskiej mniejszości
(Białorusinów).
Trzeci tom poświęcony jest
twórczości ludowej. Są w nim teksty pięknych dawnych pieśni m. in.
wiosennych, wielkanocnych, letnich,
żniwnych, miłosnych, lirycznych, weselnych, rekruckich. Są wiersze tzw.
poetów ludowych m. in. Tadeusza
Kuncewicza z Eliaszuk, Konstantego
Ciełuszeckiego z Lewkowa Nowego,
Wiery Radziwoniuk z Michnówki,
Konstantego Jaroszuka z Nowin i Konstantego Korolko z Kapitańszczyzny.
Wszyscy oni są z gminy Narewka.
Nagrań folklorystyczno-dialektologicznych i historyczno-kulturowych
dokonano w powiatach: białostockim,
bielskim, hajnowskim i sokólskim.
W powiecie hajnowskim zapisano
ciekawe wypowiedzi mieszkańców
wielu wsi: Białowieża, Czechy Orlańskie, Czeremcha, Czyże, Dubicze
Cerkiewne, Dubicze Osoczne, Eliaszuki,
Kapitańszczyzna, Kotłówka, Lewkowo
Nowe, Lewkowo Stare, Łuka, Michnówka, Mikłaszewo, Mochnate, Narewka,
Nowiny, Ochrymy, Odrynki, Olchówka,
Orzeszkowo, Podlewkowie, Rakowicze, Rutka, Skupowo, Szostakowo,
Tyniewicze Duże, Zaleszan y i Zbucz.
W tym powiecie bezkonkurencyjna
jest gmina Narewka, w której nagrań
dokonano w trzynastu wsiach.
Jan Ciełuszecki

Bezpieczne gospodarstwo
Od 2003 roku Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego wspólnie
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy
organizuje Ogólnokrajowy Konkurs
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Celem konkursu jest promocja
zasad bezpiecznej pracy oraz ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie
6

rolnym. Jest też jednym z licznych
działań na rzecz zmniejszenia liczby
wypadków i chorób zawodowych
rolników.
W dotychczasowych czternastu
edycjach konkursu udział wzięło
ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych.
Termin zglaszania się do konkursu upływa 31 marca 2017 r. (czar)

4 lutego br. zakończył się XVI
Międzynarodowy plener malarski
w Narewce w powiecie hajnowskim.
Brali w nim udział malarze z Polski,
Białorusi I z Litwy: Wiktor Kabac,
Daniel Gromacki, Valentias
Varnas, Rebeka Bruder,
Swietłana Ryżykowa, Ina
Dzieniszyk. Edward Garstov,
Maja Zuzańska, Krzysztof
Trzaska, Paweł Karpiuk,
Elżbieta Wollgram i Jerzy
Dołżyk. Malowali oni piękne
zakątki Ziemi Narewkowskiej
w środku zimy. Uroku im
dodawała czysta biel puszystego śniegu. Powstały
pejzaże urokliwych miejsc m.

in. puszczańskiej rzeki Narewki, lasów
Puszczy Białowieskiej itp. Niektórych
malarzy zafascynowała architektura
starych drenianych domów i innych
budynków, pozostałości z dawnych lat.

3 lutego w Gminnym Ośrodku
Kultury (GOK) w Narewce odbyło
się spotkanie z malarzami i można
było obejrzeć tymczsową wystawę
namalowanych podczas pleneru
obrazów. Wzięli w nim udział
m. in. wójt gminy Narewka
Mikołaj Pawilcz i dyrektorka
GOK Helena Rejent oraz ciekawi malarstwa mieszkańcy
Narewki, Lewkowa Nowego,
Eliaszuk i Planty.
Poplenerowaą wystawę można będzie obejrzeć
w narewkowskiej Galerii im.
Tamary Sołoniewicz.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Festiwal Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną 2017
Cd. ze str. 1

uczestników). Reprezentowały one
okoliczne przedszkola, szkoły, chóry
parafialne, zespoły ludowe. Zgodnie
z regulaminem każdy zaprezentował
dwa utwory. Przysłuchiwała się im
komisja konkursowa w składzie: Ks.
Mitrat Michał Niegierewicz – przewodniczący, Ks. Paweł Orszak, Pan
Igor Fita.
W sobotnie popołudnie, 14
stycznia, odbył się Koncert Galowy.
Wystąpili na nim laureaci. Przyznano
następujące miejsca:
Grupy dziecięce ( Przedszkola):
I miejsce Ex-aequo:
LANOK- Przedszkole Niepubliczne
Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela
w Bielsku Podlaskim
GWIAZDECZKI – Przedszkole z Oddziałami Żłobkowymi Nr 5 w Hajnówce
II miejsce: DZWONECZKI- Przedszkole
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
Hajnówka
III miejsce: Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim
Wyróżnienie: Przedszkole Śww. Cyryla
i Metodego w Hajnówce
Zespoły Szkół:
I miejsce: SUNICZKI ( Gimnazjum)
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
II miejsce: Chór Zespołu Szkół Nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Hajnówce
III miejsce: Hip-Top z Zespołem
Instrumentalnym – Zespół Szkół Nr
3 w Hajnówce
Wyróżnienie: WESOŁE NUTKI – Szkoła
Podstawowa w Orzeszkowie
Tołwin

Chóry Parafialne:
Pierwszego miejsca nie przyznano
II miejsce Ex-aequo : Młodzieżowy
Chór Soboru Św. Trójcy w Hajnówce
Dziecięcy Chór Soboru Św. Trójcy
w Hajnówce
III miejsce: Dziecięcy Chór Parafii
Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
w Hajnówce
Grupy Folklorystyczne:
I miejsce: RANOK – Bielski Dom
Kultury i Związek Ukraińców Podlasia
II miejsce Ex-aequo:

NEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PIERWSZEGO
STOPNIA W HAJNÓWCE
ECHO PUSZCZY -Hajnowski Dom
Kultury
Wyróżnienie: DZWONKI – Hajnowski
Dom Kultury
Grupy Inne:
Pierwszego miejsca nie przyznano
II miejsce: KWINTET DOŁGIJ WIECZER
– Hajnówka
III miejsce Ex-aequo: CHÓR LEŚNIKÓW
PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ ZNICZKAZespół Szkół z DNJB w Hajnówce

Zespół Folklorystyczny RODYNA –
Dubiażyn
HIŁOCZKA – Gminy Ośrodek Kultury
w Czeremsze
III miejsce: ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
z Czeremchy Wsi
Domy i Ośrodki Kultury:
I miejsce: STUDIO PIOSENKI ( Grupa
Młodsza) Hajnowski Dom Kultury
II miejsce: CHÓR MŁODZIEŻOWEGO
DOMU KULTURY w Białymstoku
III miejsce Ex-aequo: CHÓR SPOŁECZ-

Nagroda Specjalna:
Zespół Kolędniczy ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
w Hajnówce
LEŚNE NUTY -Warsztat Terapii
Zajęciowej przy Parafii Św. Trójcy
w Hajnówce.
Organizatorzy: Dekanalny
Instytut Kultury Prawosławnej,
Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki
Cerkiewnej, Hajnowski Dom Kultury.
Emilia Korolczuk

Spotkanie z Mikołajem

Początek roku to okres
organizowanych w szkołach
tradycyjnych zabaw choinkowych. Jak jednak podkreślają
uczestnicy zabawy w Tołwinie
ich choinka to nie jest zwykła
zabawa, na której bawią się
uczniowie. To impreza gromadząca całe rodziny. Oczywiście poza tańcami i słodkim
poczęstunkiem najważniejszą
i najbardziej wyczekiwaną częścią imprezy była i tym razem
wizyta Mikołaja.
(cz)

Foto: SP Tołwin

Wieści Podlaskie

SPORT
Liderzy w dalszym ciągu na fali …
Szósta kolejka Ligi Amatorów
w Tenisie Stołowym nie przyniosła
znaczących zmian w tabeli. W dalszym ciągu na prowadzeniu jest
Hajnówka I i Czeremcha I. Obydwa
zespoły mają komplet zwycięstw i po
17 punktów. O pierwszym miejscu
po rundzie pierwszej zadecyduje
bezpośredni mecz między tymi
zespołami, który odbędzie się na
gorącym terenie w Czeremsze. W klasyfikacji indywidualnej od dłuższego
czasu na czele jest Andrzej Makulski
(Czeremcha I) z przewagą jednego
punktu nad kolegą z drużyny oraz
dwójką zawodników z Hajnówki I.
MECZ nr 21
HAJNÓWKA I – „TOP SPIN” SIEMIATYCZE - wynik 6: 1 .
MECZ nr 22
HAJNÓWKA II – HAJNÓWKA III
-wynik 4: 3
MECZ nr 23
DUBINY – CZEREMCHA II - wynik 7: 0
MECZ nr 24
CZEREMCHA I – TL BIAŁOWIEŻA wynik 7:

TABELA PO SZÓSTEJ KOLEJCE
1. Hajnówka I
2. Czeremcha I
3. „Top Spin” Siemiatycze
4. Hajnówka II
5. Dubiny
6. Hajnówka III
7. TL Bialowieża
8. Czeremcha II
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
PO SZÓSTEJ KOLEJCE
1. Andrzej Makulski – Czeremcha I
2. Zbigniew Miszczuk – Hajnówka I
3 - 4 Janusz Ludwiczak – Hajnówka I
Janusz Lipiński – Czeremcha I
5. Karol Charytonow Hajnówka II
6. Jerzy Mieczyński – Hajnówka I
7. Rafał Moczulski - „Top Spin”
Siemiatycze
8. Andrzej Siekierko - „Top Spin”
Siemiatycze
9. Wojciech Orzechowski – Hjanówka II
19. Adam Stepaniuk – Czeremcha I
(pełne wyniki na stronie www.wiescipodlaskie.eu)
Janusz Ludwiczak

Hajnowscy lekkoatleci szlifuja formę
Lekkoatleci Klubu Sportowego
„Puszcza”, dzięki wsparciu Władz
Miasta Hajnówka, Urzędu Gminy
Narew oraz firmy Parkiet Hajnówka,
w okresie ferii zimowych przygotowywali formę sportową do przyszłego
sezonu lekkoatletycznego. Miejscem
zgrupowania sportowego okazał się
być Ośrodek HOTTUR Borowice gm.
Karpacz, gdzie nasi lekkoatleci, poza
treningiem poznawali również walory
Karkonoszy. Udział w zgrupowaniu
wzięli nasi najlepsi zawodnicy Marek

Romańczuk, Łukasz Karpiuk, Patryk
Chodakowski, Małgorzata Karpiuk,
Gabriela Niepogoda, Marcin Owerczuk i Sandra Lemberg.Trenowali oni
między innymi razem z Łukaszem
Parszczyńskim - Olimpijczykiem
Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
Zgrupowanie zorganizowane zostało
przez Klub Sportowy Podlasie Białystok, Podlaski Okręgowy Związek
Lekkiej Atletyki i Szkołę Mistrzostwa
Sportowego w Białymstoku
Romek Sacharczuk

Operowe klimaty w Hajnowskim Domu Kultury
21 stycznia, w sobotnie popołudnie, sala kolumnowa Hajnowskiego Domu Kultury rozbrzmiewała
niecodziennymi melodiami muzyki
operowej. Działo się to za sprawą
koncertu Michała Skiepko wraz z Grodzieńską Orkiestrą Kameralną pod
batutą Uładzimira Bormataua oraz
Małgorzaty Długosz i Ryszarda Morki –
artystów operowych światowej sławy.
Bas, tenor i sopran – mocne głosy
śpiewaków przybliżyły słuchaczom
utwory ze znanych oper, operetek
wstawianych na scenach całego
świata: „Skrzypek na dachu”(słynna
Wieści Podlaskie

„Pieśń Tewiego” wyśpiewana basem
Ryszarda Morki), arie z „Don Giovanni” W. A. Mozarta czy „Rigoletto”
G. Verdiego, operetki „Księżniczka
czardasza” (której czardasz Silvy
w wykonaniu Małgorzaty Długosz
zachwycił widownię).
Koncert został nagrodzony
gromki owacjami na stojąco. Dzięki
takim wydarzeniom społeczność
lokalna może doświadczyć namiastki
kultury wysokiej, która na co dzień
pozostaje odległa.
Emilia Korolczuk

Turniej piłki siatkowej o Puchar Prezesa OSP w Białowieży
W sobotę 4 lutego Ochotnicza
Straż Pożarna w Białowieży organizowała turniej o Puchar Prezesa
OSP w piłce siatkowej rozgrywany
pod honorowym patronatem posła
na Sejm RP Tomasza Cimoszewicza.
W zawodach udział wzięły 4
drużyny: OSP Białowieża, Instytut
Biologii Ssaków PAN w Białowieży,
Białowieski Park Narodowy oraz
KPPSP Hajnówka. Grano systemem
każdy z każdym, do dwóch wygranych

setów. Wszystkie zespoły podeszły
do turnieju bardzo ambitnie, walcząc
zacięcie o każdą piłkę. Dla drużyny
gospodarzy był to jeden z elementów przygotowań do Mistrzostw LZS
Województwa Podlaskiego, które już
po raz kolejny odbędą się w kwietniu
w Białowieży.
Końcowa kolejność:
1. OSP Białowieża
2. KPPSP Hajnówka
3. IBS PAN

4. BPN
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych drużynach:
OSP Białowieża- Paweł Androsiuk
KPPSP Hajnówka- Rafał Smyk
IBS PAN- Rafał Kowalczyk
BPN- Wioletta Waszkiewicz
Skład OSP Białowieża: Piotr
Orzechowski (kapitan), Walenty
Leoniuk, Mateusz Gutowski, Paweł
Androsiuk, Artur Kupień, Tomasz
Androsiuk, Damian Buszko.
Organizatorzy zawodów serdecznie dziękują za pomoc techniczną
Pani Halinie Niemcunowicz oraz Panu
Tomaszowi Kołodzińskiemu.
Partnerzy zawodów: Platforma
Obywatelska Powiatu Hajnowskiego, Rada Sołectwa Stoczek, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Białowieży.
Mateusz Gutowski

Ferie z Białowieskim Ośrodkiem Kultury

W tym roku Białowieski Ośrodek
Kultury przygotował bardzo bogatą
i wszechstronną propozycję zajęć
kulturalno-edukacyjnych na okres ferii
zimowych. Przez całe dwa tygodnie
codziennie odbywały się zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Z szerokiej gamy propozycji spędzenia
wolnego czasu każdy mógł wybrać
coś dla siebie.
Były zajęcia przyrodnicze, na których
dzieci i młodzież mogła
poznać zwyczaje oraz zachowania mieszkańców
białego lasu, by przenieść
to za pomocą pędzla
i farby na… drewno pod
czujnym i wprawnym
okiem pani Klaudii Formejster z Nadleśnictwa
Białowieża. Pani Klaudia
nie tylko na drewnie przedstawiała
leśne persony, ale także z filcu,
pończoch, waty, wstążek i cekinów
potrafiła wyczarować niebywałe
istoty chodzące i latające po naszej
Puszczy. O te latające zatroszczył
się jej kolega z pracy, pan Łukasz
Ławrysz, i przywiózł do Białowieskiego
Ośrodka Kultury smalec, płatki, kaszę,
nasiona słonecznika oraz inne ptasie
smakołyki, z których wraz z młodymi
przyrodnikami ulepił smakowite
(choć my ich nie próbowaliśmy)
kule tłuszczowe. Było przy tym dużo
zabawy, ale też ważnej nauki, czym
i jak dokarmiać ptaki zimą, aby im
nie zaszkodzić.
Natomiast pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego zaprosili
uczestników zajęć na wycieczkę do
Rezerwatu Pokazowego Żubrów,
gdzie można było podziwiać Króla
Puszczy w zimowej scenerii, a później
trzeba go było narysować z pamięci
i z zamkniętymi oczami. Faktycznie,
zgodnie z tematem przewodnim zajęć
„Żubr – inaczej”, żubr wyszedł inaczej
i nie zawsze przypominał choćby
żubronia. Było jednak wesoło i oto
właściwie wszystkim chodziło, a żubr
nie stracił nic ze swojej godności
i dostojności.
Ferie z Białowieskim Ośrodkiem

Kultury to nie tylko przyswajanie
wiedzy przyrodniczej, ale też ciekawa
lekcja tradycji, przekazanej poprzez
folkowe podchody przeprowadzone
przez doświadczonych instruktorów
z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Białymstoku. Podczas zajęć
można było zatańczyć „zająca”, czyli
tradycyjny taniec kurpiowski, i zrobić
pamiątkową fotografię z wykorzysta-

niem strojów i rekwizytów ludowych.
Zajęcia wprowadziły uczestników
w świat dawnych zabaw ludowych.
Poprzez poznanie starych melodii,
tańców i gier, które kiedyś były
rozrywką codzienną, młodzież mogła
wejść w świat dzieciństwa swoich
dziadków i pradziadków.
Świąteczny nastrój przypomniał
zaś przegląd kolędniczy domów
pomocy społecznej „Leć kolędo, leć”,
którego współorganizatorem był
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik”
w Białowieży. Podczas przeglądu
licznie zgromadzona na sali kina
„Żubr” publiczność mogła wysłuchać
zarówno tradycyjnych wykonań
znanych kolęd i pastorałek,
jak również ich wersji uwspółcześnionych, często w bardzo
zaskakujących aranżacjach.
W klimacie dobrej, szalonej zabawy przebiegły także
zajęcia z malowania na szkle,
a raczej bezkarnego tworzenia na oknach Białowieskiego
Ośrodka Kultury zimowych
pejzaży. Zaskoczeni akcją
przechodnie mówili, że jeszcze chyba
nigdy BOK nie wyglądał tak wesoło
i kolorowo… i to z każdego boku. Dzieci
zrywały też boki ze śmiechu podczas
lepienia papierowych bałwanów (bo

śnieg, który leży w Białowieży od
Nowego Roku, już się trochę przeterminował) oraz w trakcie bitwy na
papierowe śnieżki do muzyki Antonio
Vivaldiego. Natomiast z boku na bok
można było przewracać się podczas
nocy spędzonej w pomieszczeniach
biblioteki dla dzieci, które zostały
zaadaptowane na wspólną sypialnię.
Materace gimnastyczne przeistoczyły
się w królewskie łoża i nikt
nie sprawdzał, czy zęby
zostały umyte. Była to
noc bardzo długa i pełna
emocji – szczególnie
dla opiekunów, a młodzi
duchem facebookowi
lubiacze BOKu żałowali
tylko, że „za ich czasów
nie było takiej możliwości”.
Żadnego problemu
nie widzi jednak dyrektor
Białowieskiego Ośrodka Kultury –
Katarzyna Turosieńska-Durlik, i jest
gotowa zorganizować nocowanie
również i dla „nieco starszej młodzieży”. Pani Katarzyna jest bardzo
zadowolona z tego, że udało się
stworzyć i zaoferować mieszkańcom
Białowieży oraz gościom spędzającym tutaj ferie tak kompleksowy
i bogaty program zajęć, w który
włączyły się białowieskie instytucje,
a przede wszystkim: Gmina Białowieża, Nadleśnictwo Białowieża,
Białowieski Park Narodowy, Dom
Pomocy Społecznej „Rokitnik” oraz
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku. Wszystkim osobom

zaangażowanym w organizację ferii
dziękujemy za mile i ciekawie spędzony czas, bo - jak zgodnie twierdzą
uczestnicy - wszystkie zajęcia były
fajne.
Ilona Wołosik
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organizmu przebiega sprawniej
i dogłębniej czy też absolutnie
rewelacyjną TERAPIĄ CZASZKOWO
– KRZYŻOWĄ, która uwalnia nie
tylko od bólów cielesnych, ale też
od ciężkich przeżyć psychicznych,
niepokoju, lęku. Transformuje nas
na poziomie ciała i ducha.
Express Scan wykazuje również konkretne niedobory witamin
i minerałów, koenzymu Q 10 – tak
ważnego dla naszego serca oraz
kolagenu – bez którego nie tylko
nasze stawy starzeją się szybciej.
Odnalezienie przyczyny niedoborów

i właściwa suplementacja brakujących składników pozwalają się na
uporanie się z wieloma problemami
zdrowotnymi.
PROFILAKTYKA
Testy i gruntowne oczyszczanie
organizmu polecamy nie tylko osobom chorym. To wspaniałe narzędzia
profilaktyczne, które może uchronić
nas przed wieloma degeneracyjnymi
chorobami XXI wieku. Na pewno
warto zrobić je przed planowanym
zajściem w ciążę, by nie przenieść
toksyn z organizmu matki i ojca

do organizmu dziecka. Wykonując
test raz w roku „możemy trzymać
rękę na pulsie swojego zdrowia”.
Wczesne wykrycie nietolerancji,
toksycznych obciążeń narządów
i tkanek, a następnie ich właściwa
eliminacja pomoże nam cieszyć się
zdrowiem i sprawnością fizyczną oraz
umysłową do bardzo póżnej starości.
Co więcej, VEGA TEST może
być wykonany z próbki włosa, co
pozwala skorzystać z niego osobom
mieszkającym z dala od Białegostoku.

Małgorzata Zieniuk
Podlaskie Centrum Promocji Zdrowia „Mag Med”
www.oczyszczanieorganizmubialystok.pl
Ul. Transportowa 12 lokal 5, Białystok
Zapisy: poniedziałek – piątek godz. 12.00 – 18.00 - tel. 501 385 500 lub 516 038 754
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bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

Powiat Hajnowski nadal w pierwszej 10.
w rankingu Związku Powiatów Polskich

QUERCUSY 2017 rozdane

Już po raz trzeci Jerzy Sirak przyznał
Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka. QUERCUS jest lokalnym wyróżnieniem,
przyznawanym osobom fizycznym, prawnym,
organizacjom oraz innym podmiotom w celu
docenienia ich zasług na rzecz Gminy Miejskiej
Hajnówka, w szczególności za działalność gospodarczą, społeczną, charytatywną, kulturalną,
oświatową, naukową i sportową.
Tradycyjnie, Querkusy wręczane są
podczas uroczystej gali. 27 stycznia, w sali
kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury spotkali się przedstawiciele władz miasta, powiatu
i gminy, radni województwa podlaskiego, miasta i powiatu, przedsiębiorcy, duchowieństwo
oraz dyrektorzy i prezesi instytucji miejskich.
Galę, wzorem lat poprzednich, poprowadził
Dariusz Szada-Borzyszkowski – znany dziennikarz i reżyser. Honorowego otwarcia dokonał
Jerzy Sirak, dziękując wszystkim za przybycie.
- Laureaci, których za chwilę poznamy,
przez wiele, wiele lat pracowali, nie tylko na
naszą nagrodę, ale przede wszystkim na rzecz
naszego miasta, za co serdecznie im dziękujemy.
Sylwetki laureatów zostały przedstawione w krótkich filmach zrealizowanych przez
Telewizję Kablową w Hajnówce. Przepiękne
statuetki, z rąk Jerzego Siraka – Burmistrza
Miasta Hajnówka i Jakuba Ostapczuka –
Przewodniczego Miasta Hajnówka, otrzymali
trzej laureaci:
Mariusz Kubacki – otrzymał nagrodę
w sferze gospodarki. Pan Mariusz i jego firma
kontynuuje działalność rozpoczętą kilkadziesiąt
lat temu przez jego ojca – śp. Kazimierza Kubackiego. Dzięki firmie „Moderator” Hajnówka
rozpoznawana jest nie tylko w Polsce, ale
i poza jej granicami jako wiodący producent
kotłów do ogrzewania. - Jeden człowiek nie
tworzy firmy - podsumował swą działalność
Mariusz Kubacki. - Firma to jest zespół, którego
wszystkie tryby muszą ze sobą współgrać, żeby
móc otrzymać tak piękną nagrodę, jak również
sprzedawać kotły na rynkach zagranicznych.

Pan Mariusz w imieniu własnym, ale również
i całego zespołu podziękował na wyróżnienie.
- Jest to podsumowanie i podziękowanie za
to, że firma pracuje, że wnosimy coś na rynek,
że Hajnówka przez to pozytywnie postrzegana jest w świecie. W chwili obecnej firma
Moderator wciąż się rozwija i jak twierdzi
pan Mariusz – stara się zawsze być o krok
do przodu. - Nie produkujemy już prostych
kotłów, z czego wyrośliśmy, ale takie, które
odpowiadają dzisiejszym normom i temu, co
nas za chwilę spotka. Dziś nastawieni jesteśmy
na kotły z obsługą automatyczną.
Ks. dziekan Mitrat Michał Niegierewicz – został doceniony za swoją działalność,
w kategorii aktywność społeczna. Z miastem
Hajnówka zawiązany jest od ponad 40 lat.
Oprócz codziennej duszpasterskiej służby
jest założycielem Domu Miłosierdzia Bożego
Samarytanin i twórcą Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Od 35 lat nierozerwalnie związany
z Międzynarodowym Festiwalem Hajnowskie
Dni Muzyki Cerkiewnej. - Każda nagroda cieszy,
więc również się cieszę, choć jestem trochę
zażenowany – zwrócił się do zebranych ks.
Michał Niegierewicz. - Moim powołaniem jest
służyć Bogu i ludziom. Nie tylko się modlić, ale
również działać na rzecz drugiego człowieka. Nie
robię tego dla nagród, tylko z potrzeby serca.
Piotr Gagan – przedstawiciel świata
artystycznego i kultury. Artysta, plastyk maluje
od 1972 roku. Pierwsze prace tworzył pod
okiem Czesława Czarneckiego. Najchętniej
opowiada w nich o pięknie, które go otacza.
Inspirator i organizator wielu przedsięwzięć
artystycznych – plenerów malarskich w Hajnówce. Jego prace wystawiane są i podziwiane
na wielu wystawach w Polsce i w wielu krajach
Europy. W ostatnim czasie artysta promował
Hajnówkę i piękno Puszczy Białowieskiej
w Chorwacji. W czerwcu Piotr Gagan wybiera
się na plener malarski w Bretanii. - Zaangażowani w to będą również Zbigniew Budzyński
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Powiat Hajnowski zajął IX miejsce
w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin,
za rok 2016 prowadzonego przez Związek
Powiatów Polskich w kategorii „powiaty do
60 tys. mieszkańców”.
Udział w rankingu oparty jest na zasadzie
bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa
wszystkich samorządów gminnych i powiatowych. Ranking trwa przez cały rok i stanowi
wszechstronną ocenę działalności samorządu. Podstawowym kryterium jest aktywność
powiatu w swoim środowisku. Spektrum
punktowanych działań jest bardzo szerokie.
Samorządy sklasyfikowane w rankingu są
oceniane przez ekspertów ZPP według wielu
kryteriów zgrupowanych w jedenastu blokach
tematycznych, takich jak m.in.: rozwiązania
poprawiające jakość obsługi mieszkańca,
rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój
społeczeństwa obywatelskiego, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, promocja rozwiązań z zakresu
edukacji, kultury i sportu, promocja rozwiązań
ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa. Na każdym
z tych pól Powiat Hajnowski może pochwalić
osiągnięciami, czego dowodem jest miejsce
w pierwszej 10. Punkty uzyskaliśmy m.in.
za ilość pozyskanych środków finansowych

pochodzących z funduszy zewnętrznych, za
wdrożony i certyfikowany w JST system zarządzania jakością, potwierdzony aktualnym
Certyfikatem ISO 9001 oraz za działania na
rzecz promocji rozwiązań z zakresu ochrony
zdrowia i pomocy społecznej oraz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego. Miejsce w pierwszej dziesiątce cieszy, ale to przede wszystkim
motywacja by pracować jeszcze wydajniej na
rzecz lokalnej społeczności. Wysoka lokata jest
zasługą wszystkich pracowników starostwa
jak również jednostek podległych. To dobre
podsumowanie roku 2016r., niemniej przed
nami nowe projekty i inwestycje m.in. prace
scaleniowe w gminach Narew i Narewka, na
działania które pozyskaliśmy blisko 14 mln zł.
Ponadto w przygotowaniu pozostają projekty
z zakresu komunikacji, oświaty i turystyki.
Czekamy na rozstrzygnięcia, ponadto pilnie
śledzimy ogłoszenia o naborach nowych projektów – mówi Starosta Hajnowski Mirosław
Romaniuk.
ZPP został powołany w 1999 r., by reprezentować interesy samorządów powiatowych.
Powiat Hajnowski jest członkiem – założycielem. Związek Powiatów Polskich skupia 316
powiatów i miast na prawach powiatów. Więcej
o rankingu na stronie http://ranking.zpp.pl/.
Katarzyna Miszczuk

Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra
wyróżniony

Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra
znalazł się w 10. Najlepszych Produktów Województwa Podlaskiego za 2016 rok. Sieć szlaków
otrzymała wyróżnienie w konkursie „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT Polskiej Organizacji
Turystycznej”. Konkurs organizowany jest przez
Polską Organizacją Turystyczną w porozumieniu
z regionalnymi organizacjami. Uroczystość odbyła się
3 lutego br. w Dworku Czarneckiego w Białymstoku.
Wyróżnienie z rąk członka Zarządu Województwa
Podlaskiego Bogdana Dyjuka i Prezesa Podlaskiej

Regionalnej Organizacji Turystycznej Michała Podbielskiego odebrał Starosta Hajnowski Mirosław
Romaniuk. Przyznane wyróżnienie i związane z tym
miejsce w pierwszej 10. Najlepszych Produktów
Turystycznych za rok 2016 cieszy tym bardziej, iż
jury dokonywało wyboru spośród aż 41 zgłoszonych
produktów z terenu woj. podlaskiego. Pod lupę wzięto
atrakcyjność danego produktu z punktu widzenia
turysty i mieszkańca regionu, jego dostępność,
innowacyjność oraz wpływ na sferę gospodarczą
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Organizacje pozarządowe o pomysłach na rozwój Hajnówki i poprawę
życia w mieście - informacja ze spotkania w dniu 9 lutego 2017 r.

W czwartek, 9 lutego 2017 r.,
miało miejsce spotkanie dedykowane
organizacjom pozarządowym, poświęcone zebraniu informacji o tym, jak
one widzą dalszy rozwój Naszego
miasta i rozwój hajnowskiej społeczności lokalnej. Spotkanie poprowadziły
dr Katarzyna Sztop-Rutkowska oraz
Agnieszka Maszkowska z Fundacji
SocLab. Było ono jednym z cyklu
spotkań poświęconych planowanej
rewitalizacji Hajnówki. Jego celem
było przedstawienie zagadnienia rewitalizacji jako płaszczyzny
szczególnej aktywności dla sektora
pozarządowego. Zakładało zebranie
i opracowanie pomysłów na rozwój

Hajnówki, które będą mogły być
realizowane w ramach programu
rewitalizacji miasta. Podczas spotkania podkreślano, iż organizacje
pozarządowe mogą odegrać ważną
rolę i realizować wiele istotnych
zadań mających na celu wzrost
jakości życia w mieście.
Jak potwierdza frekwencja
na spotkaniu, Nasze organizacje
wykazały duże zainteresowanie

tematem. Uczestnicy wskazali
szereg możliwości realizacji nowych
aktywności w ramach rewitalizacji,
co dało przełożenie na już złożone
fiszki - propozycje przedsięwzięć do
programu, także w trakcie spotkania.
Inspiracją do dodatkowych aktywności
na pewno staną się dobre praktyki
w rewitalizacji, przedstawione na
spotkaniu, atrakcyjnie zebrane
i przedstawione przez ekspertki je
moderujące.
Przypominamy – jeszcze do 21
lutego trwa nabór propozycji przedsięwzięć do rewitalizacji. Szczegóły naboru dostępne są pod linkiem: http://
hajnowka.pl/urzad1/rewitalizacja/
aktualnosci/9484-ogloszenie-o-wydluzeniu-terminu-zglaszania-przedsiewziec-rewitalizacyjnych-do-programu-rewitalizacji-miasta-hajnowka-do-dnia-21-lutego-2017-r.html.
Zachęcamy do zgłaszania fiszek.

We wtorek, 7 lutego 2017 r.,
zorganizowano hajnowskim przedsiębiorcom spotkanie z cenionym
ekspertem z zakresu rozwoju lokalnego – Jackiem Gralczykiem,
m.in. wykładowcą Collegium Civitas,
edukatorem Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej,
mentorem w programie systemowym
„Modelowa Rewitalizacja Miast”,
praktykiem procesów tworzenia lokalnych programów rewitalizacyjnych,
animatorem społecznym i kulturalnym. Spotkanie było jednym z cyklu

spotkań poświęconych planowanej
rewitalizacji Hajnówki. Jego celem
było przedstawienie zagadnienia
rewitalizacji jako szansy dla rozwoju
lokalnego biznesu, społecznego
i gospodarczego rozwoju Hajnówki.
W trakcie spotkania istniała możliwość indywidualnych bezpośrednich
konsultacji własnych pomysłów na
rozwój biznesu czy powstawanie
nowych aktywności gospodarczych,
z czego niektórzy uczestnicy chętnie
skorzystali.

Magdalena Chirko

Eliminacje rejonowe XXIV Ogólnopolskiego Konkursu
„Piosenka Białoruska 2017” – poznaliśmy laureatów!
29 stycznia Hajnowski Dom Kultury rozbrzmiewał białoruskimi melodiami w wykonaniu
zespołów z terenu powiatu hajnowskiego.
Przedsięwzięcie cieszyło się dużym powodzeniem wśród społeczności lokalnej. Mogli
usłyszeć pieśni bliskie ich sercu, wywodzące
się z rodzimej kultury. Muzyka białoruska jest
częścią dziedzictwa kulturowego naszego
regionu. Przedsięwzięcie takie jak „Piosenka
Białoruska” pozwalają zachować ten element,
angażując nie tylko starsze pokolenie, ale co
najważniejsze osoby młode.
Do eliminacji rejonowych tegorocznej
edycji Konkursu w Hajnówce przystąpiły 24
grupy wokalno-muzyczne (m.in. z Hajnówki,
Czyż, Lewkowa Starego, Narewki, Mochnatego).
Każdy zaprezentował dwa utwory. Oceniało
ich profesjonalne jury.
Laureatami zostali:
* PIOSENKA FOLKLORYSTYCZNA
OPRACOWANA
Duety, tercety, kwartety:
WYRÓŻNIENIE: grupa męska zespołu „Czyżowianie” z Czyż, kwartet chóru „Cegiełki”
z Lewkowa Starego
Zespoły wokalne:
I MIEJSCE: Kwintet „Douhi Wieczar” z Hajnówki
III MIEJSCE: grupa żeńska chóru „Cegiełki”
z Lewkowa Starego, „Czyżowianie” z Czyż
WYRÓŻNIENIE: „Żawaranki” z Mochnatego.
Zespoły wokalno-instrumentalne:
III MIEJSCE: „Wrzosy” z Czyż
WYRÓŻNIENIE: „Ruczajok” z Białowieży
Chóry:
III MIEJSCE: „Cegiełki” z Lewkowa Starego

Informacja ze spotkania hajnowskich
przedsiębiorców z ekspertem z zakresu
rewitalizacji – Jackiem Gralczykiem

* PIOSENKA WSPÓŁCZESNA
Soliści:
I MIEJSCE: Julita Wawreszuk z HDK w Hajnówce
II MIEJSCE: Marlena Biegluk z HDK w Hajnówce
III MIEJSCE: Karolina Mirek z LO z DNJB
w Hajnówce
Zespoły wokalne:
I MIEJSCE: Studio Piosenki Estradowej HDK
z Hajnówki, grupa żeńska chóru „Echo Puszczy”
z Hajnówki
III MIEJSCE: grupa żeńska zespołu „Czyżowianie” z Czyż
WYRÓŻNIENIE: „Zniczka” z LO z DNJB w Hajnówce
Chóry:
I miejsce: „Echo Puszczy” z Hajnówki.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy! Życzymy powodzenia w dalszych
etapach!
Eliminacje centralne odbyły się 11 lutego
2017 r. w Filharmonii Podlaskiej, zaś Koncert
Galowy 17 lutego 2017 r. w Operze Podlaskiej
przy ul. Odeskiej 1 (godz. 19.00).
Organizatorem XXIV Ogólnopolskiego
Festiwalu „Piosenka Białoruska 2017” jest
Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku.
Współorganizatorem eliminacji rejonowych
w Hajnówce jest Hajnowski Dom Kultury.
Eliminacje rejonowe miały miejsce także
w Siemiatyczach, Dąbrowie Białostockiej,
Bielsku Podlaskim.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Emilia Korolczuk

Termomodernizacja komunalnych budynków
mieszkalnych w Hajnówce
Projekt „Termomodernizacja komunalnych
budynków mieszkalnych w Hajnówce” był realizowany w okresie od listopada 2014 r. do grudnia
2016 r. Obejmował termomodernizację dwóch
komunalnych budynków, zlokalizowanych przy ul.
Piłsudskiego 50 i Białowieskiej 30 w Hajnówce.
Prace budowlane rozpoczęto w sierpniu 2016 r.
i obejmowały one:
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic i ścian
fundamentowych,
- ocieplenie stropu piwnic budynku przy ul.
Białowieskiej 30,
- wykonanie izolacji cieplnej stropodachów
i poddaszy,
- ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji
mieszkalnych,
- ocieplenie ścian wewnętrznych korytarza łączącego klatki schodowe na kondygnacji poddasza
w budynku Piłsudskiego 50,

- wymiana istniejącej oryginalnej stolarki okiennej
drewnianej,
- wymiana drzwi głównych wejściowych na
stolarkę aluminiową wielokomorową,
- wykonanie węzła cieplnego w budynku przy
ul. Białowieskiej 30,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
wraz z montażem w mieszkaniach grzejników
stalowych płytowych.
Zakłada się, iż w wyniku realizacji projektu
uda się ograniczyć zużycie energii o około 77%.
Wniosek uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu
Rozwoju regionalnego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 733 723,78 zł
(Umowa z Województwem Podlaskim nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0016/15-00). Całkowite wydatki
w ramach projektu wyniosły 1 050 295,30 zł.

Solistki Studia Piosenki HDK Stypendystkami
Marszałka Województwa Podlaskiego
w dziedzinie twórczości artystycznej
20 stycznia w Operze i Filharmonii
Podlaskiej odbyła się uroczysta Gala rozdania
Stypendiów Marszałka uczniom uzdolnionym
artystycznie. W tym roku podopieczne Studia
Piosenki: Dorota Sztyler i Wanda Ginszt zostały docenione. Stypendium Marszałka to nie
tylko comiesięczna kwota 250zł na rozwój
artystyczny, ale przede wszystkim podsumowanie dotychczasowej pracy dziewcząt.
Podczas uroczystości wręczenia certyfikatów
dziewczętom towarzyszyli rodzice, instruktor
oraz koleżanki z zespołu Małe HDK, który
swoim wykonaniem kolędy „Tryumfy Króla
Niebieskiego” uświetnił Galę.
Gratulujemy serdecznie Wandzie i Dorocie
otrzymanych stypendiów i życzymy dalszych
sukcesów artystycznych.
Marta Gredel-Iwaniuk
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Starostwo Powiatowe partnerem
w projekcie „Szansa w integracji”
Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z Gminą Miejską Hajnówka jako partnerzy Fundacji OKNO
NA WSCHÓD biorą udział w realizacji
projektu „Szansa w integracji”.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, zakłada reintegrację
społeczno-zawodową 100 osób (50
kobiet, 50 mężczyzn) – podopiecznych
MOPS w Hajnówce oraz wsparcie
środowisk 36 dzieci i młodzieży (18
kobiet, 18 mężczyzn) z ich otoczenia, zamieszkujących w Hajnówce.
Grupa docelowa obejmuje osoby
od 18 roku życia, gdzie min. 30 os.
(15 kobiet, 15 mężczyzn) będzie po
50 roku życia.
Zrekrutowani uczestnicy projektu (wyżej wymienione 100 osób)
otrzymają bezpłatnie wsparcie
w zakresie aktywizacji społecznej
i zawodowej, obejmującej m.in.
indywidualne i grupowe zajęcia
psychologiczno-pedagogiczne,
w tym warsztaty rozwiązywania
problemów, warsztaty radzenia
sobie z negatywnymi emocjami
oraz wsparcie coachingowe – grupowe i indywidulane. By osiągnąć
jak największe rezultaty, spotkania
z coachem będą realizowane siedem
dni w tygodniu na terenie miasta
Hajnówka zgodnie z potrzebami
uczestników projektu i w terminach
dopasowanych do ich możliwości.
Poza opieką psychologiczną,
uczestnicy otrzymają również pomoc
mającą na celu poprawę swojej
sytuacji zawodowej. Integracja
zawodowa obejmie indywidualne
wsparcie doradcze, warsztaty z technik poszukiwania pracy, szkolenia
zawodowe podnoszące kwalifikacje,

pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe ze stypendium stażowym.
Projekt przewiduje również udzielenie
wsparcia dla dzieci zrekrutowanych
uczestników – zajęcia sportowe,
w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych oraz wakacyjny obóz.
Uczestnikami/czkami mogą
zostać mieszkańcy/nki Hajnówki
powyżej 18 r.ż., korzystający/e lub
kwalifikujący/e się do korzystania
z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wybrani/e przez
Komisję Rekrutacyjną na podstawie
danych zawartych w Formularzu
rekrutacyjnym. Dokumenty rekrutacyjne dostępne u pracowników
socjalnych MOPS w Hajnówce, ul. 11
Listopada 24. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2017
do 30.06.2018 r., przez Fundację
OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku
w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka.
Dzięki realizacji projektu wsparcie i szansę na to, by zmienić coś
w swoim życiu otrzymają ci, którzy
tego najbardziej potrzebują. Szerokie
spectrum działań podejmowanych
w ramach projektu pozwoli uczestnikom odnaleźć się na rynku pracy
oraz uwierzyć we własne możliwości.
Już dziś zapraszamy do udziału!
Kontakt:
Kierownik projektu: Agnieszka Siewko
e-mail: agnieszka.siewko@onw.org.pl
tel./fax: 85 661 09 33,
tel. kom. 602 50 49 49
Katarzyna Miszczuk

w tekście wykorzystano materiały
udostępnione przez Fundację OKNO
NA WSCHÓD

Uwaga na grypę
– przypomnienie o profilaktyce
Sezon jesienno – zimowy oraz
wczesnowiosenny należy do infekcji
– to czas, gdy jesteśmy szczególnie
podatni na choroby. Niestety, często
lekceważymy pierwsze symptomy
takie jak ból gardła czy kaszel.
Może okazać się bowiem że nie jest
to „tylko przeziębienie” a początek
dużo poważniejszych problemów.
GRYPA – i wszystko jasne.
Grypy nie można lekceważyć.
Choroba ta trapi ludzkość od zarania
dziejów (po raz pierwszy została
opisana przez ojca medycyny Hipokratesa), a zaświadczenie o jej
zabójczej skuteczności wystawiła
historia – w zasadzie jeśli jakaś
choroba mogłaby odebrać dżumie
historyczny tytuł masowego zabójcy,
to była by to szerząca się w latach
1918-1919 pandemia grypy – a dokładnie jej odmiana zwana hiszpanką.
Oczywiście, przyczyny tak tragicznej
skuteczności choroby z początku XX
w., gdy większość znanych obecnie
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metod leczenia czekało dopiero na
odkrycie, nijak mają się do nowoczesnego XXI w. Ale faktem jest, że grypa
ma zabójczo duży potencjał i pomimo
rozwoju medycyny nie udało się jej
okiełznać na tyle, by straciła swoją
śmiercionośną moc. Jej zabójczy
sekret kryje się w możliwościach
rozprzestrzeniania się. Grypą możemy
się zarazić drogą kropelkową (gdy
osoba chora mówi, kicha, kaszle)
lub bezpośredni kontakt (zakrycie
ust ręką przy kichaniu czy kasłaniu
powoduje przeniesienie na nią śluzu
wraz z wirusem). Grypa jest bardzo
niebezpieczną chorobą – atakuje
nagle, zaś objawy ogólne mogą
wskazywać na przeziębienie. Są to:
wysoka gorączka (nawet powyżej
38˚C), złe samopoczucie, ból głowy,
ból mięśni; grypie towarzyszy także
co najmniej jeden z postępujących
objawów ze strony układu oddechowego: kaszel, ból gardła, duszność
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Laureaci Tytułu Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego
W czwartek 23 lutego 2017r.
po raz dziewiąty odbyła się uroczystość wręczenia tytułów ,,Zasłużony
dla Powiatu Hajnowskiego’’. Rada
Powiatu podjęła uchwały o nadaniu
tytułu dziewięciu osobom, jednemu
przedsiębiorstwu oraz czterem podmiotom działającym w sferze kultury.
Uroczystość odbyła się w Dubiczach
Cerkiewnych. Laureatami tegorocznej
edycji tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu
Hajnowskiego” zostali:
Przedsiębiorstwo PRONAR –
polski producent ciągników rolniczych
oraz maszyn rolniczych i komunalnych. Firma od 30 lat działająca na
terenie powiatu hajnowskiego, jeden
z największych pracodawców w regionie. Firma Pronar swoje produkty
eksportuje do ponad 60 krajów, m.in.
na kontynent afrykański, do obu
Ameryk, czy Nowej Zelandii.
Dziecięco - Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Hiłoczka”–
od 25 lat propaguje różnorodność
kulturową regionu, to laureat wielu
konkursów i uczestnik wielu festiwali
oraz koncertów w Polsce i za granicą.
dr Wojciech Tołwiński – Koordynator Oddziału Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej hajnowskiego
szpitala.
dr Jan Kiryluk - Koordynator
Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej hajnowskiego szpitala.
Roman Omeljaniuk – jeden
z założycieli firmy Pronar w Narwi.

Jan Czerniakiewicz – jeden
z założycieli firmy Pronar w Narwi.
Archimandryta Gabriel Ojciec Gabriel, imię świeckie Jerzy
Giba, mnich, archimandryta, doktor
teologii, pustelnik ze skitu w Odrynkach, były zwierzchnik monasteru
Zwiastowania Najświętszej Marii
Panny w Supraślu.
Stowarzyszenie Kulturalne
Pocztówka- organizator Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wertep”. Od początku swojego istnienia
Stowarzyszenie zrealizowało szereg
projektów artystycznych, edukacyjnych
i integrujących społeczności lokalne.
Białoruskie Stowarzyszenie
Społeczno – Kulturalne – BTSK jest
najstarszą organizacją mniejszości
białoruskiej w Polsce. Organizator
wielu masowych imprez propagujących wielokulturowość regionu, m.in.
Kupalle w Białowieży, białoruskie
festyny ludowe, Muzyczne Dialogi
nad Bugiem.
Janusz Puch – Pan Janusz Puch
jest związany z Polskim Związkiem
Niewidomych i aktywnie zaangażowany w organizację pomocy osobom
niewidomym i słabowidzącym,
mieszkańcom powiatu hajnowskiego. W latach 2002-2010 pełnił
funkcję Prezesa Koła Niewidomych
w Hajnówce.
Jerzy Sirak – wieloletni samorządowiec. Burmistrz Miasta Hajnówka,
w latach 1998-2010 pelnił funkcję

Wicestarosty Powiatu Hajnowskiego.
Piotr Bajko – technik leśnictwa,
dziennikarz, historyk-regionalista.
Autor książek o regionie, w swym
dorobku posiada także około 2000
publikacji, które ukazały się w około
70 tytułach prasowych.
Sergiusz Smyk- radny od sześciu kadencji Rady Gminy Czeremcha,
w tym przez okres trzech kadencji
pełni funkcję Przewodniczącego Rady
Gminy Czeremcha.
Hajnowski Dom Kultury – HDK
ponad 60 lat organizuje dostęp do
kultury poprzez organizację różnorodnych form prac kulturalnych,
oświatowych i edukacyjnych. To także
kuźnia talentów – młodzież uczęszczająca na zajęcia organizowane
w HDK, to laureaci wielu konkursów
artystycznych.
Laureaci otrzymali nominacje z rąk
Starosty Hajnowskiego Mirosława
Romaniuka oraz Przewodniczącego
Rady Powiatu Lecha Jana Michalaka.
Więcej o przebiegu uroczystości na
stronie www.powiat.hajnowka.pl
Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” został ustanowiony decyzją
Rady Powiatu w 2008r. Dotychczas
uhonorowano 71 laureatów. Wśród
nominowanych znalazły się osoby,
organizacje i instytucje ze świata
kultury, biznesu, samorządu, których
działalność przyczyniła się do rozwoju
Powiatu Hajnowskiego.
Katarzyna Miszczuk

Otwarcie Terenowego Oddziału Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Hajnówce
W dniu 13 stycznia 2017 r.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku
otworzyło nowy budynek Terenowego
Oddziału w Hajnówce.
Uroczystość uświetnili swoją
obecnością Dyrektor Narodowego
Centrum Krwi – p. Beata Rozbicka,
Dyrektor Departamentu Polityki
Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia – p. Agnieszka Beniuk – Patoła,
przedstawiciele lokalnych władz –
w tym Starosta Hajnowski Mirosław
Romaniuk, a także przedstawiciele
uczelni wyższych oraz szkół, służb
mundurowych, duchowni, a także
dawcy krwi.
Terenowy oddział ma za zadanie pobieranie krwi od honorowych
krwiodawców z rejonu powiatu
hajnowskiego, prowadzenie banku
krwi dla SP ZOZ w Hajnówce oraz
wykonywanie badań również na
potrzeby hajnowskiego szpitala.
Budowa oddziału była niezbędna
ze względu na poprawę komfortu
obsługi Honorowych Dawców Krwi
w Hajnówce oraz rokroczny wzrost
liczby donacji. W 2015r. w Oddziale
w Hajnówce oddano 4287 razy krew
a w 2016r. 5041 razy. Tendencja
jest wzrostowa, co bardzo cieszy
i daje nadzieję na to, że trend będzie
utrzymany - mówi Joanna Naspińska,
Kierownik Terenowego Oddziału. Nowoczesny budynek posiada szereg
udogodnień zarówno dla Honorowych
Dawców Krwi, jak i dla całego personelu Terenowego Oddziału.
Inwestycja, którą z sukcesem
zrealizowało Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Białymstoku to cenna inicjatywa,
która z pewnością usprawni proces
poboru krwi i – mam nadzieję –
przyciągnie nowych, potencjalnych
dawców, których krew będzie w stanie
uratować zdrowie i życie osób, które
jej potrzebują. Cieszę się, że powiat
hajnowski miał w projekcie swój mały
udział – mówi Starosta Hajnowski
Mirosław Romaniuk. Przypomnijmy

– w trakcie VI sesji Rady Powiatu
w kwietniu 2015r., radni podjęli
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej.
Tym samym została zbyta w trybie
bezprzetargowym działka nr 3370
będąca własnością powiatu na rzecz
inwestora, jakim jest RCKiK w Białymstoku. To właśnie na tym terenie
dziś funkcjonuje Oddział Terenowy
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce.
Za dotychczasowe wsparcie działań
Terenowego Oddziału Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Burmistrz

Miasta Jerzy Sirak, Dyrektor SP ZOZ
Grzegorz Tomaszuk oraz dr Wiktor
Sacharczuk otrzymali podziękowania
z rąk Dyrektora Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Białymstoku, prof. dr hab. n. med.
Piotra Marka Radziwona.
Budynek otworzy nową kartę
w historii prężnie działającego Terenowego Oddziału Krwiodawstwa
w Hajnówce. Po cichu mamy nadzieję,
że przyczyni się także do zwiększenia liczby honorowych dawców. Bo
krew to najcenniejszy lek ratujący
zdrowie i życie, którego nie da się
zastąpić żadnym innym. Krew ratuje
pacjentów w stanach zagrożenia
życia (masywne krwotoki, urazy,
wypadki) jak również w leczeniu
niedokrwistości towarzyszącej wielu
chorobom w tym nowotworowym.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
do oddawania krwi - nie wiąże się to
z żadnym ryzykiem, jest BEZPIECZNE
i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia
czy życia dawcy. Krew pobierana jest
przy użyciu sprzętu jednorazowego
użytku, przez profesjonalny personel
medyczny w nowoczesnym budynku,
w pełni do tego przystosowanym.
Zachęcamy do kontaktu:
Terenowy Oddział w Hajnówce
Adres ul. Doc. Adama Dowgirda
7, 17-200 Hajnówka
Telefon 85 684-30-05
Fax 85 684-30-05
Email jnaspinska@rckik.bialystok.pl
Katarzyna Miszczuk

w tekście wykorzystano materiały prasowe RCKIK w Białymstoku
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– hajnowianin i Michał Jańczuk. Miałem już
okazję malować w Bretanii. Moje prace były
wystawiane w pięciu miastach we Francji.
Pan Piotr ma wielu zagranicznych przyjaciół,
którzy zakochują się w naszej przyrodzie,
kulturze i muzyce. Podczas gali Piotr Gagn
podziękował burmistrzowi i całej kapitule za
wyróżnienie - Jestem niezmiernie wzruszony
- serdecznie dziękuję. Jestem wdzięczy, że
w naszym mieście dostrzega się artystów. Nie
dość, że Hajnówka jest pięknie położona, to jest
również najpiękniejszym miastem w Polsce.

Życzę sobie i Hajnowianom, kontynuacji plenerów w Hajnówce i wspaniałej dokumentacji
w postaci obrazów naszego miasta.
Statuetki odebrane zostały przy dźwiękach fanfar granych przez delegację Orkiestry
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce.
Uroczystość uświetnił mini recital duetu
„Trzeci Oddech Kaczuchy”. Maja Piwońska i Andrzej Janeczko wykonują piosenkę kabaretową.
W swoich utworach często komentują bieżące
wydarzenia. Wspólnie śpiewają od stycznia
1981 roku.
Emilia Rynkowska

STOP spalaniu śmieci!
W ostatnich latach wzrosła ilość odpadów
wytwarzanych w gospodarstwach domowych.
Chociaż w każdej gminie jest zorganizowany
system selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór
odpadów przez specjalne firmy komunalne, to
jednak bardzo wielu ludzi nie korzysta z tych
możliwości, wybierając świadomie lub nieświadomie inne sposoby. Najgorszy z możliwych
to spalanie odpadów w domowych piecach
lub na terenie posesji. Często ma to być
metoda oszczędzania węgla lub innego opału.
Spalanie odpadów typu: tworzywa sztuczne
(plastik, folia, butelki PET), kartony, opakowania
wielomateriałowe, papier z nadrukiem farb
kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzju metali ciężkich, w temperaturach
jakie występują w paleniskach domowych
(200-500°C) prowadzi do powstawania
bardzo groźnych dla zdrowia związków
chemicznych.
W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy, szczególne
zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą
tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek
siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny
pył zawierający związki metali ciężkich
(zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu). Za
ich szkodliwością przemawia także fakt,
że są one emitowane z tzw. źródeł emisji
niskiej, czyli niskich kominów domostw lub
ewentualnie małych lokalnych kotłowni.
W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże
odległości i ich rozproszenie przez wiatr.
Skutkiem tego jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu
atmosferycznym. Stan ten szczególnie nasila
się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze
względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające
rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń czynniki - niska temperatura oraz duża wilgotność
względna powietrza.
Oddziaływanie zanieczyszczeń dwutlenku
siarki (SO2) u ludzi powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu (NOx) są przyczyną
podrażniania i uszkodzenia płuc. Zawartość 280 mikrogramów NO2/m3 prowadzi do
śmiertelnego zapalenia płuc, a około 47
mikrogramów NO2/m3 do bronchitu. Tlenek
węgla (CO) jest trujący dla ludzi i zwierząt.
Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu. Oddziałuje także na centralny
układ nerwowy. Pył, odkładajac się w glebie,
powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka
zanieczyszczenie roślin matalami ciężkimi.
Oprócz w/w substancji emitowane są
nowe związki, w wyniku samorzutnych reakcji
chemicznych, jako produkty uboczne spalania
odpadów. Najgroźniejszymi z nich są furany
i dioksyny. Stężenie dioksyn i furanów
w wydobywającym się z domowych kominów
dymie może wynosić 100 nanogramów/m3,
dla porównania ich dopuszczalne stężenie

wynosi 0,1 nanograma/m3 (norma dla
spalarni śmieci).
Dioksyny należą do najbardziej
trujących, rakotwórczych substancji
na świecie, są 10 000 razy bardziej trujące
od cyjanku potasu, lecz ich działanie nie jest
natychmiastowe. Toksyczne działanie dioksyn
polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych: wątroby, płuc,
nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej,
są odpowiedzialne za częste występowanie
nowotworów. Dioksyny w stężeniu nawet
stukrotnie mniejszym od dawek powodujących
raka oddziałują na człowieka, a szczególnie na
kobiece hormony - estrogeny. Rozregulowują
układ hormonalny i wpływają niekorzystnie
na procesy związane z przekazywaniem życia.
Szczególnie narażone na chorobotwórcze
działanie metali ciężkich, furanów i dioksyn
są osoby mało odporne, a zwłaszcza dzieci.
Płód zostaje uszkodzony już w łonie matki, co
może się objawiać później trwałym kalectwem
u nowo narodzonego dziecka.
W przypadku przyjęcia przez organizm
człowieka wysokich dawek dioksyn, ich toksyczny
wpływ na zdrowie może objawić się dopiero
po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej
w postaci chorób nowotworowych.
Badania dowodzą, że najwięcej dioksyn
dostaje się do środowiska nie z produkcji
przemysłowej, lecz właśnie podczas spalania
odpadów w gospodarstwach domowych.
Im bliżej źródła spalania, tym stężenie
trucizn w powietrzu i na gruncie jest większe.
Spalając 1 kg odpadów z polichlorku winylu
PVC, wytwarza się aż 280 litrów gazowego
chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną,
tworzy kwas solny. Z kolei spalane w domowych piecach śmieci powodują osadzanie się
tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych,
którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar
może spowodować zapalenie się przewodu
kominowego bądź nawet pożar domu.
Przeprowadzone badania naukowe wykazały, że stężenie dioksyn jest o wiele wyższe
tam, gdzie najmniej gospodarstw domowych
korzysta z legalnego sposobu pozbywania się
odpadów. Tak więc kto lekkomyślnie spala
plastiki, oleje, gumy i inne odpady w palenisku domowym lub na swojej posesji,
bezpośrednio na powierzchni ziemi, truje
siebie, środowisko i nas wszystkich. Dla
naszego wspólnego dobra, a zwłaszcza dla
dobra naszych dzieci pamiętajmy, że spalanie
odpadów nie powoduje ich zniknięcia, lecz
prowadzi tylko do zmiany postaci w bardzo
niebezpieczne substancje, które przez pewien
czas krążą w powietrzu, a potem opadają
również do gleby, z której przechodzą do roślin,
zwierząt i w końcu – w myśl zasady, że „nic
w przyrodzie nie ginie”- z żywnością trafiają
na nasze talerze.
Ewa Cieślik

Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra wyróżniony
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i społeczną województwa podlaskiego.
Nordic Walking Park (NWP) „Kraina Puszczy i Żubra” stanowi sieć 7 szlaków, gdzie trasy
poprowadzone są w postaci różnej wielkości
pętli i posiadają punkty wspólne, a w niektórych
miejscach pokrywają się i krzyżują – także ze
szlakami pieszymi. Trasy są czytelnie oznakowane, opatrzone w szczegółowe mapy, zgodnie
z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji.
Punkty wyjścia na trasy zlokalizowane zostały
w 2 miejscach: przy Parku Wodnym w Hajnówce
oraz na parkingu „Zwierzyniec” – przy drodze na
689 Hajnówka – Białowieża. W trakcie marszu
mamy okazję poznać wyjątkową przyrodę Puszczy
Białowieskiej, bowiem ścieżki prowadzą przez
malownicze rezerwaty, przyrodnicze niezwykłości

takie jak pomniki przyrody czy „Góra Batorego”
nosząca tytuł jednego z najwyższych wzniesień
w polskiej części Puszczy Białowieskiej (183
m n.p.m.). Kijki można bezpłatnie wypożyczyć
w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A.Zina
1, Hajnówka, pok. nr 4. Dostępne są także mapy
i foldery.
Wyróżnienie w tegorocznej edycji to nie
jedyne osiągnięcie produktów turystycznych
z regionu, zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe. Laureatem poprzedniej edycji był Questing
- Wyprawy Odkrywców w Puszczy Białowieskiej,
a w 2008 r. Białowieski Szlak Transgraniczny
otrzymał certyfikat POT.
Więcej o konkursie i pozostałych laureatach
na stronie www.powiat.hajnowka.pl
Katarzyna Miszczuk

W styczniu, ulicami miasta Hajnówka przeszła wyjątkowa
grupa kolędników. Różnokolorowe stroje, dzwonki
i wyjątkowy śpiew - zwróciły uwagę wielu przechodniów

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” zaanimowało międzypokoleniowe grupy
mieszkańców Hajnówki i okolic do kreatywnej współpracy. Inicjatywa kolędowania jest
praktykowana w regionie, ale po raz pierwszy
kolędnicy wystąpili w tak niezwykłych strojach
i wciągnęli do współpracy wiele osób z wielu
miejscowości.
Piękne kostiumy wg. projektu Eleny Stupy
powstały ze zbiorów lokalnego rękodzieła. Tkane kapy i chodniki zostały wyciągnięte z szaf,
odświeżone i zyskały drugie życie - teraz są
pięknymi kostiumami teatralnymi.
Obrzęd kolędowania w barwnej odsłonie zawitał do kilku miejscowości, w tym do
Hajnówki - do Urzędu Miasta i Starostwa
Powiatowego, Biblioteki Miejskiej, Informacji Turystycznej, do hajnowskich szkół i do
mieszkańców robiących zakupy na targu.
Kolędnicy byli także w Policznej, Dobrowodzie,

w Kleszczelach oraz w Dubiczach Cerkiewnych.
Wszędzie przyjmowani z zaskoczeniem oraz
radością. Kolędnicy zaśpiewali stare polskie
i prawosławne kolędy, których nauczył ich
diakon Łukasz Bartoszuk z Kleszczel.
Kolędowanie to nie jedyna aktywność
stowarzyszenia - w grudniu na scenie HDK
miał miejsce pokaz przedstawiający uczestników warsztatów, którzy rozpoczęli pracę
nad spektaklem o historii Hajnówki. Zatem
niebawem mieszkańcy naszego miasta będą
mogli chwalić się spektaklem o Hajnówce,
w którym wystąpią Hajnowianie.
Działania realizowane w ramach projektu
„Świadomie Aktywni- międzypokoleniowe zajęcia
w obszarze kultury i sztuki” dofinansowane
w ramach ASOS. Korespondowało też z projektem „Podlaskie wzornictwo wczoraj i dziś”.
Emilia Rynkowska

Uwaga na grypę – przypomnienie o profilaktyce
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itp. Choroba rozwija się w ciągu 18-72 godzin
od momentu wniknięcia wirusa do organizmu
i trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około7 dni.
Ale choroby można uniknąć – wystarczy
wspierać układ odpornościowy. Przypominamy
o profilaktyce grypy- już proste czynności takie jak mycie rąk – po spożyciu posiłków, po
skorzystaniu z toalety, po kichaniu, kaszlu oraz
korzystanie z jednorazowych chusteczek higienicznych czy zasłanianie twarzy przy kichaniu
lub kaszlu pozwalają chronić siebie i innych.
Pamiętajmy także o wizycie u lekarza – nie
próbujmy leczyć się na własną rękę lub co
gorsza – unikać odpoczynku i wygrzania w łóżku.
Leki bez recepty nie chronią przed grypą
ani przed jej powikłaniami, leczą jedynie

objawy. Z kolei lekceważenie grypy może
prowadzić do groźnych powikłań – jednym
z nich jest groźne dla życia zapalenie mięśnia
serca i osierdzia. Jedynym najskuteczniejszym
sposobem zabezpieczenia się przed grypą i jej
powikłaniami jest skorzystanie ze szczepienia
przeciwko grypie – są one wykonywane w gabinetach zabiegowych Przychodni Rejonowej Nr
1 i Przychodni Rejonowej Nr 2 oraz gabinetach
szczepiennych Gminnych Ośrodków Zdrowia.
Koszt jednostkowy szczepienia wynosi 30 zł.
Więcej informacji o grypie oraz ulotki
do pobrania na stronie Ministerstwa Zdrowia
www.mz.gov.pl
Katarzyna Miszczuk

opracowano na podstawie materiałów
Ministerstwa Zdrowia
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Zgłoś swego kandydata do tytułu sportowiec i trener 2016 roku
w XII Plebiscycie „Sportowiec Ziemi Bielskiej”
więcej na www. wiescipodlaskie.eu
Rozmowa ze starostą bielskim dr inż. Sławomirem Jerzym Snarskim

Noworoczne spotkanie starosty

Samorząd w służbie społeczeństwa
W listopadzie ub. roku minęła połowa obecnej kadencji
samorządu. Co w tym okresie
udało się zrealizować z programu
wyborczego koalicji rządzącej
powiatem.

- Dr Sławomir J. Snarski, starosta bielski – Ponieważ wyznaję zasadę
odpowiedzialnego składania obietnic,
dlatego moje ugrupowanie szło do
wyborów z konkretnym programem,
z którego wyborcy łatwo mogą nas
rozliczyć. Taka postawa rodzi czasami
problemy z wyborem celów, bowiem
na spotkaniach z mieszkańcami
trzeba otwarcie mówić, co możemy,
a czego nie możemy zrobić w trakcie kadencji, np. że nie jesteśmy
w stanie zmodernizować wszystkich
dróg powiatowych wymagających
remontu czy budowy (a mamy ich
ok. 650 km). Można oczywiście wiele
opowiadać i składać liczne obietnice,
że zrealizuje się wszystkie zgłaszane
wnioski i być pewnym wygranej
(a są przecież politycy, którzy tak
postępują), ale ja staram się zawsze
składać realne deklaracje.
A teraz o tym, co się udało
zrealizować w pierwszej połowie
kadencji. Zacznę od oświaty. Zrealizowaliśmy kilka inwestycji w bazie
oświatowej, które – w mojej ocenie
– dobrze służą podnoszeniu jakości
kształcenia.
W ubiegłym roku dokonaliśmy
konsolidacji dwóch szkół zawodowych
w Bielsku Podlaskim: Zespołu Szkół
Nr 3 i Nr 4. Ktoś może powiedzieć,
no tak, ale w efekcie zniknęła jedna

zasłużona dla oświaty szkoła. Tak,
to prawda, jednak władze samorządowe powiatu nie mogą kierować
się sentymentami, tylko patrzeć
perspektywicznie w przyszłość
i działać z wyprzedzeniem, reagując
elastycznie na stale zmieniające
się warunki nauczania młodzieży.
Podstawowym problemem obecnie
jest krytyczna demografia, ale też
nie wszyscy zdają sobie sprawę, że
profile kształcenia trzeba dostosowywać do preferencji młodzieży
i wymogów rynku pracy. Gdybyśmy
moment konsolidacji odwlekali,
skończyłoby się to wkrótce likwidacją
jednej z tych szkół, a ludzie straciliby
pracę. W wyniku podjętych działań
zachowaliśmy miejsca pracy, dając
nową perspektywę pracy i tworząc
warunki do dobrego kształcenia
młodzieży. Poprawiliśmy przez to
warunki organizacyjne i aspekty
finansowe funkcjonowania szkoły.
Nie sposób wymienić w tak krótkim wywiadzie wszystkie zrealizowane
przedsięwzięcia, ale w omawianym
dwuletnim okresie odnowiliśmy
halę sportową, bibliotekę, czytelnię
i korytarze w II Liceum Ogólnokształcącym oraz zakupiliśmy książki do
biblioteki. W I LO uruchomiliśmy
elektroniczny dziennik. To są może
niewielkie rzeczy, ale usprawniają
pracę placówek szkolnych i poprawiają warunki kształcenia uczniów.
W Zespole Szkół Nr 4 założyliśmy instalacje solarne do
ogrzewania wody, co znacznie
zmniejszyło koszty funkcjonowania
szkoły. Zmodernizowaliśmy aulę
i wiele pracowni przedmiotowych.
W tym roku rozpoczniemy budowę
hali sportowej przy I Liceum oraz
chcemy przygotować projekt na
przebudowę hali sportowej przy II
LO. W najbliższej perspektywie czeka
nas przebudowa internatu w Zespole
Szkół Nr 4 i dostosowanie go do standardów XXI wieku. Zapewne jeszcze
w tej kadencji rozpoczniemy budowę
Centrum Kształcenia Budowlanego
przy Zespole Szkół Nr 1, czekamy
tylko na ogłoszenie konkursu przez
Urząd Marszałkowski.

Drugim ważnym obszarem
zainteresowania samorządu powiatowego były szeroko rozumiane
sprawy zdrowia.
Zakończyła się realizacja transgranicznego programu Polska
– Ukraina w dziedzinie radiologii. W jego ramach zakupiliśmy
sprzęt i przebadaliśmy ok. 7000
mieszkańców powiatu w zakresie
chorób nowotworowych. Około 15%
z przebadanych poddano leczeniu
onkologicznemu.
Wspólnym nakładem szpitala
i samorządu zmodernizowaliśmy
sale pacjentów – teraz w każdej
z nich są łazienki przystosowane
do osób niepełnosprawnych, jest
klimatyzacja i możliwość korzystania
z telewizji. Łączny koszt wykonanych
prac wyniósł 2,5 mln złotych. Nie
wspominam o różnych zakupach
doposażeniowych, bo dokonujemy
ich systematycznie. Liczymy na
to, że wkrótce będzie możliwość
pozyskania środków finansowych
na rehabilitację, radiologię i na dokończenie kardiologii. W przypadku
tej ostatniej specjalności szpital nie
otrzymał kontraktu, więc poradnia
kardiologiczna przyjmuje pacjentów
za odpłatnością 10 zł. W ten sposób
wychodzimy naprzeciw potrzebom
mieszkańców, bo w ten sposób za
symboliczną kwotę mają zapewnioną opiekę kardiologiczną, a wiemy
przecież jaki jest koszt prywatnej
wizyty u specjalisty.
Pół miliona złotych kosztowało
wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Potrzeba taka
wynikała z podnoszenia standardów
bezpieczeństwa pacjentów i personelu.
Mimo sporych nakładów pracy
i środków ciągle jeszcze wiele jest do
zrobienia, bo potencjalnego pacjenta
nie interesują przyczyny takich czy
innych braków, on chce, co jest zrozumiałe, być dobrze i w przyzwoitych
warunkach leczony. Takie warunki
będziemy tworzyć, a że nie jest
źle, świadczy zajęcie przez bielski
szpital 1. miejsca w województwie
i 30. w kraju w rankingu szpitali.
Cd. str. 2

Kilkaset osób przybyło na spotkanie starosty Bielskiego Sławomira
Jerzego Snarskiego, które odbyło się
tradycyjnie w Zespole Szkół nr 4 im.
Ziemi Podlaskiej. W spotkaniu, które
odbyło się 26 stycznia, uczęstniczyli
przedsiębiorcy, działacze społeczni,
szefowie firm i współpracujących
instytucji, duchowieństwo. Wśród
gości zanleżli się wojewoda podlaski
Bohdan Paszkowski i biskup drohiczyński ks. prof. Tadeusz Pikus, rektorzy
białostockich uczelni i samorządowcy.
W wystąpieniu inaugurującym
spotkanie starosta Snarski podkreślił,
iż nadrzędną wartością jest społeczeństwo jako wspólnota mieszkańców
gmin i powiatu. Działania samorządu

powiatowego powinne zmierzać do
wzrostu bezpieczeństwa, zadowolenia i zamożności mieszkańców,
rozumianego nie zawsze jako ogół
lecz także pojedyncze jednostki. To
z nich jednostek, małych komórek
społecznych jakimi są rodziny tworzy
się społeczność powiatu.
Rezultaty dokonań samorządu
powiatowego przedstawia starosta
w wywiadzie jaki zamieszczamy
w tym numerze, więc nie będziemy
ich powtarzać. Godna podkreślenia
jest jednak skutecznośc działań
samorzadu, na co uwage zwracali
w swych wystąpieniach także przybyli
na spotkanie goście.
Cd. str. 2

Spotkanie noworoczne burmistrza

20 stycznia Burmistrz Bielska
Podlaskiego Jaroslaw Borowski
spotkała się z przedsiębiorcami,
samorządowcami, duchownymi,
przedstawicielami organizacji pozarządowych, służb mundurowych,
oraz oświaty i kultury. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. Senator RP Tadeusz Romańczuk, posłowie: Dariusz
Piątkowski, Krzysztof Truskolaski

i Robert Tyszkiewicz, wiceminster
Spraw Wewnętrznych i Administarcji
Jarosław Zieliński, biskup drohiczyński
ks. prof. Tadeusz Pikus oraz starosta
bielski Sławomir Jerzy Snarski.
Burmistrz przedstawił zebranym
multimedialną informację o dokonaniach miejskiego samorządu.
Wspólnie z kierownikiem Muzeum
Cd. str. 2
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Samorząd w służbie społeczeństwa
Cd. ze str. 1

Oczywiście te sukcesy nie przesłaniają nam bieżących problemów
w zarządzaniu i pojawiających się
w zwykłych relacjach międzyludzkich,
ale jest to normalna rzecz w tak
skomplikowanym systemie.
Ale nie tylko szpitalem powiatowym interesował się samorząd
powiatowy. Przejęliśmy podstawową
opiekę zdrowotną w Orli i Boćkach.
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy
remont będącego naszą własnością
budynku przychodni w Brańsku
i chcemy w tym roku uruchomić
tam naszą przychodnię. Przed laty
została podjęta, moim zdaniem nie
do końca dobra – decyzja o prywatyzacji podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ). Uważam, że należy ją na
powrót upublicznić i w tym kierunku
będziemy zmierzać. Dlaczego? Ano
dlatego, że w ten sposób będziemy mogli zapewnić mieszkańcom
kompleksową obsługę począwszy
od badań podstawowych do ewentualnego leczenia szpitalnego.
Kolejny obszar, na jakim koncentrowaliśmy nasze działania to
szeroko rozumiany obszar społecznosocjalny, a więc przede wszystkim
rynek pracy. Rejestrowane bezrobocie
na terenie powiatu nie jest duże –
6,9 %, a realnie może być nawet
o połowę mniejsze, bowiem część
osób rejestruje się ze względu na
bezpłatną opiekę zdrowotną, a z różnych względów pracy nie zamierza
podejmować. Dobry poziom zatrudnienia to wynik współpracy z bielskimi
przedsiębiorcami oraz inwestowanie
w aktywizację zawodową. Rokrocznie
na wsparcie aktywnych form aktywizacji zawodowej pozyskujemy ok. 7
mln złotych, które przeznaczamy na

szkolenie pracodawców oraz szkolenie
pracowników w zakresie nabywania
nowych kwalifikacji.
Działalność socjalna to zarówno
finansowanie rodzinnych domów
dziecka, w których przebywa 70
dzieci, jak też opieka nad ludźmi
starszymi. Jednomiesięczny koszt
utrzymania jednego dziecka w takim
domu po stronie powiatu wynosi
od 3 do 5 tysięcy złotych. Mało się
na ten temat mówi i niewiele osób
o tym wie.
Opiekę nad starszymi mieszkańcami prowadzimy w Domu Pomocy
Społecznej w Brańsku. Przebywa tam
ok. 115 osób, głównie somatycznie
chorych, a więc wymagających całodobowej opieki. Dlatego zatrudniamy
70 osób personelu, co oczywiście
podnosi koszt utrzymania jednego
pensjonariusza, który wynosi w sumie
ok. 3100 złotych.
Na koniec chciałbym wspomnieć
o kolejnym, być może najbardziej
zauważalnym aspekcie naszej pracy,
czyli o drogach.
Jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, powiat
posiada ok. 650 km dróg. Wspólnie
z samorządami gminnymi sukcesywnie i z pozytywnym skutkiem
pozyskujemy środki z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i z rezerwy Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa. Dzięki
tym środkom i naszym własnym,
przebudowujemy rocznie ok. 30 km
dróg. Gdy zaczynałem pełnić funkcję
starosty, na terenie powiatu było
ok. 200 km nieutwardzonych dróg
powiatowych, teraz jest to około 80
km. W tej kadencji wykonaliśmy m.in.
drogi: Mokre – Knorydy – Starowieś
– wartość 5,7 mln zł; Piliki – Pietrzy-

kowo Gołąbki – Bolesty – Skrzypki
Duże – Skrzypki Małe – Truski – 4,6
mln zł; drogi powiatowej Nr 1751B
od skrzyżowania z drogą gminną
w kierunku Wandalina do m. Wygonowo – 1,9 mln zł; Parcewo – Orla
wraz z remontem mostu – 1,3 mln zł;
Bielsk Podlaski – Hryniewicze – 801
tys. zł; Brańsk – Popławy – Puchały
Stare – 721 tys. zł; ulicy w m. Widowo – 592 tys. zł; rozbudowę drogi
wraz z przebudową mostu w m. Orla
– 919 tys. zł; przebudowę mostu
położonego w ciągu drogi Brańsk –
Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz
z dojazdami – 520 tys. zł; budowę
ścieżki rowerowej i ciągu pieszego
wraz z przebudową zjazdów w pasie
drogowym ul. Mickiewicza w Bielsku
Podlaskim, będącej drogą powiatową
oraz budowę miejsc parkingowych
i drogi manewrowej na wysokości
cmentarza – 322 tys. zł.
W tym roku będziemy budować
drogę z Glinnika do Świryd, koszt
tej inwestycji to ok. 6 mln złotych.
Przebudujemy w Bielsku Podlaskim
ulicę Widowską, na której już wiosną
pojawią się zatoczki i dodatkowe
parkingi. Przy budżecie powiatu
ok. 55 mln złotych, na inwestycje
przeznaczamy 15-16 mln złotych,
z czego 8-10 mln złotych pochłaniają
inwestycje drogowe. Oczywiście remontowi i budowie dróg towarzyszą
inwestycje w inną infrastrukturę
drogową, np. wykonywane są remonty mostów.
Te cztery podstawowe obszary nie wyczerpują problemów,
którymi zajmuje się samorząd.
Wymieniłem oczywiście najważniejsze, jednak zdecydowanie nie
wszystkie działania podejmowane
przez władze powiatu. Jest ich znacz-

nie więcej, np. w zakresie geodezji,
mamy szansę pozyskać ok. 9 milionów
złotych na uporządkowanie zasobów
geodezyjnych i ich ucyfrowienie.
Uporządkowanie to pozwoli dobrze
zidentyfikować obszary inwestycyjne
i stworzyć dokładne mapy. Tych
zaniedbań z ubiegłego wieku jest
wiele. Różne są tego przyczyny, że
bardzo często stan faktyczny nie
pokrywa się ze stanem stwierdzonym w dokumentacji. I nie chodzi
tu tylko o ewidencję gruntów, ale
także o całą infrastrukturę zakopaną
w ziemi. Trzeba więc to wszystko
zewidencjonować, bo w ten sposób
ułatwimy realizację inwestycji.
Beneficjentem środków finansowych pochodzących od Głównego
Geodety Kraju i Marszałka Województwa Podlaskiego na ten cel będzie
Związek Powiatów Województwa
Podlaskiego. Liczymy, że z puli
60-80 mln złotych na nasz powiat
przypadnie – jak wspomniałem – ok.
9 mln złotych.
Wspólnie z gminami prowadzimy działania scaleniowe.
Zakończyliśmy scalenia w gminie
Boćki, przy okazji powstało 40 km
dróg poscaleniowych, które wykonał
powiat, ponieważ są to działania
rządowe, a starosta w zakresie
scaleń reprezentuje rząd.
Pośrednio przyczyniliśmy się
do powstania w Bielsku Podlaskim
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który został zlokalizowany
w budynku po byłym Zespole Szkół
Nr 3. Trwa zagospodarowywanie
obiektu po szkole, mieści się tam
już Powiatowy Zarząd Dróg, chcemy
tam przenieść również Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną.
Stale partycypujemy też w za-

kupach sprzętu dla policji i straży
pożarnej, a to są także ważne działania na rzecz mieszkańców, bowiem
podnoszą stan bezpieczeństwa
w powiecie.
A jaka jest aktualna kondycja finansowa powiatu?
- Samorząd powiatu bielskiego
jest ewenementem nie tylko w województwie, ale i kraju. To jest powiat,
który nieustannie inwestuje oraz
stale ma możliwość pozyskiwania
kredytów, a wszystko dlatego, że
zadłużenie powiatu jest rzędu 2-3%,
zaś budżet jest od lat zrównoważony. Według ocen zewnętrznych,
nasza zdolność inwestycyjna jest
na poziomie 100 mln zł, więc jesteśmy przygotowani do realizacji
kolejnych projektów w oświacie
i służbie zdrowia, o których wcześniej
wspominałem, a których nie sposób
tu szerzej omówić.
Miarą naszych działań i sukcesów jest zajęcie po raz kolejny 5.
miejsca w kraju w rankingu powiatów
i pierwszego miejsca w zakresie
odnawialnych źródeł energii. Nie
ukrywam, że tym ostatnim sukcesem jestem nieco zaskoczony,
ale trzeba pamiętać o wielkich
inwestycjach poczynionych w tym
zakresie w tutejszej fabryce IKEI,
o budowanych na terenie powiatu
bielskiego farmach wiatrowych czy
naszych własnych inwestycjach
w instalacje solarne. To wszystko
powoduje, że powiat jest pierwszy
w Polsce pod względem stosowania
OZE, co jest niezwykle ważne biorąc
pod uwagę krytykowaną ostatnio
jakość powietrza w kraju.
Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiał: Wiesław S. Sokołowski

Noworoczne spotkanie starosty

Spotkanie noworoczne burmistrza
Cd. ze str. 1

w Bielsku Podlaskim Aliną
Dębowską wręczył nagrody (tablet oraz kamerę)
laureatom zorganizowanego przez Urząd Miasta
wspólnie z Muzeum
konkursie fotograficznym
„Fotorytmiczny Bielsk
Fotogeniczny”. Otrzymały
je Sara Pawłowska i Żaneta Koc. Wyróżnienia
w konkursie otrzymały
Aleksandra Zinkiewicz
i Justyna Saczko. (seb)

Cd. ze str. 1

Via Carpatia
Każdy, kto podrózuję aktalną
„19” wie jak potrzebna jest jej rozbudowa. Na nie przystosowanej do
rosnącego z roku na rok natężenia
ruchu przybywa przydrożnych krzyży, a każdy z nich oznacza ludzką
tragedię. Przymiarki do budowy
„!9” rozpoczęły sie tuż po wojnie.
Wtedy to z płyt lotniskowych ułożono
kawałek przyszłej nowej drogi do
Lublina. Oddbudowa kraju ze zniszczeń wojennych pochłaniała wielkie
środki finansowe więc budowę nowej
drogi w regionie „B”, który dodatkowo za nowa władzą nie przepadał
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odłożono na lepsze czasy. A one nie
nadchodziły, ani w PRL-u, ani w III RP.
Dwadzieścia lat temu znów zaczęto
się przymierzać do jej budowy, ale
na przymiarkach się skończyło.
Potężny zastrzyk finansowy jaki
otrzymała Polska po wstąpieniu do
Unii Europejskiej obudził nadzieję na
realizację wcześniejszych planów ale
okazało się, że ważniejsze są inne
drogi niż biegnąca wzdłuż wschodniej granicy trasa łacząca północ
i południe Europy. Czy aktalane
konsultacje to poczatek realizacji tej
tak potrzebnej inwestycji? Mieszkańcy

mają nadzieję, że tak, pesymiści jak
zwykle powątpiewają.
Kilkuset mieszakńców przybyło
7 lutego do Bielskiego Domu Kultury
na konsultacje projektu obwodnicy
Bielska Podlaskiego będącej częścią
odcinka Ploski - Chlebczyn o długości
68 km. Wcześniej w sali konferencyjnej bielskiego Urzędu Gminy odbyły
się konsultacje południowej obwodnicy
Białegostoku Choroszcz - Ploski.
Projektowana obwodnica Bielska
obejmuje dwa warianty. Tzw. zachodnia obwodnica będzie ropoczynała

W trakcie spotkania wręczono
statuetki będące wyrazem podziękowania za współpracę z powiatem
w realizacji zadań samorządowych
i wspieranie jego działań.
Najlepsi uczniowie szkoł prowadzonych przez powiat otrzymali
wyróżnienia. Otrzymali je:
- Paweł Puchalski i Paulina Troc
z Zespołu Szkół Specjalnych,

- Agnieszka Borowska i Jacek
Oszczepaliński z I Liceum Ogólnokształcącego,
- Grzegorz Ignatowicz i Karolina
Tkaczuk z II Liceum Ogólnokształcącego z BJN,
- Jakub Stepaniuki, Kornelia Zawadzka
z Zespołu Szkól nr 1,
- Emilia Nikiforuk i Mateusz Pietraszko
z Zespołu Szkół nr 4.
(wss)

Cd. str. 4

Gazeta Bielska

GMINA WYSZKI
Topczewo

Noworoczne spotkanie
przedsiębiorców

Dzień Babci i Dziadka

25 stycznia Wójt Gminy Wyszki
Mariusz Korzeniewski spotkał się
z przedsiębiorcami i producentami
rolnymi z terenu gminy. W trakcie
spotkania, w którym uczestniczyli
m.in. Senator RP Tadeusz Romańczuk,
Marszałek Województwa Podlaskiego
Jerzy Leszczyński wręczono kilkana-

ście podziękowań przedstawicielom
instytucji i przedsiębiorców wspomagających poczynania samorządu
gminnego. Mariusz Korzeniewski
w okolicznosciowym wystąpieniu
podsumował dotychczasowe poczynania samorzadu i zaprezentował
zamierzenia na lata następne. (stac)

Foto: SP Topczewo
20 stycznia strażacka remiza
w Topczewie rozbrzmiewała gwarem. Uczniowie miejscowej szkoły
podstawowej zaprosill tam swoje
babcie i swych dziadków. Przybyli
zostali przywitani przez dyrektora
szkoły, który z okazji ich święta złożył
Pulsze

im serdeczne życzenia, a nastepnie
mogli podziwiać występy artystyczne
swych wnucząt. Część artystyczną
rozpoczęli przedszkolacy oraz
uczniowie zerówki i klasy pierwszej.
Przedstawili piękne piosenki i wiersze
oraz skecze o swoich ukochanych

babciach i dziadkach. Swoje umiejętności zaprezentowały dziewczęta
z grupy akrobatycznej.
Spotkanie zakończył słodki poczęstunek poprzedzony podarunkami
wręczanymi dziadkom przez wnuków.
(cz)

Spotkanie seniorów

Foto: UG Wyszki
Białystok

Promocja książki o bitwie pod Olszewem
W Sali Rycerskiej Muzeum
Wojska Polskiego w Białymstoku
odbyła się 26 stycznia br promocja
książki „Olszewo Wrzesień 1939 r.
Utrwalenie hsitorycznej pamięci”.
Książka została wydana przez
Gminę Brański i Gminę Wyszki przy
wsparciu finansowym Ministerstwa
Obrony Narodowej i Wojska Polskiego
w zwiazku z obchodami 77 rocznicy

bitwy pod Olszewem.
W spotkaniu, w trakcie którego
zaprezentowano film z rekonstrukcji
bitwy pod Olszewem, wzięli udział
współautorzy książki: prof. Adam
Dobroński, Alfreda Trzeszczkowska,
Bożena Pierzchało, Łukasz Radulski,
Krzysztof Sokołowski i Zbigniew
Romaniuk.
(hz)

Kantyczka

Foto: GOKSIT Wyszki
Do późnych godzin wieczornych trwało zorganizowane
już po raz dziesiąty spotkanie
karnawałowe seniorów z gminy
Wyszki. Odbyło się ono 31 stycznia br w świetlicy w Pulszach.
Biesiadowaniu przy „własnych koszyczkach” towarzyszyły
występy zespołu z Mnia i zespołu
„Młodzi Duchem” ze Strabli, którym akompaniował akordeonista
Wojciech Ostrowski.
Niespodziankę zebranym
sprawiła miejscowa grupa śpiewacza, która wykonała autorską

Foto: GOKSIT Wyszki

Foto: GOKSIT Wyszki
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piosenkę o Pulszach.
W spotkaniu oprócz
wójta Mariusza Kamińskiego
oraz sołtysa Pulsz a jednocześnie radnego Wojciecha
Radkiewicza wzięli udział
przedstawiciele Powiatowej
Komendy Policji w Bielsku
Podlaskim. Sylwia Bagniuk
i Halina Sacharczuk z Wydziału Prewencji oraz asp.sztab.
Andrzej Piliszek; opowiedzieli
o bezpieczeństwie i zagrożeniach osób starszych. (hz)

W roku 2000 Justyna Porzezińska instruktorka Bielskiego Domu
Kultury zorganizowała pierwszy Ogólnopolski Festiwal Kolędy i Pastorałki
Współczesnej „Kantyczka”. Jedną
z głównych nagrodą festiwalu „Złoty
Flecik” zdobyła wówczas Nika Lubowicz z Zakopanego, która w dniach
28 - 29 stycznia przewodniczyła
jury XVIII Festiwalu.
W tym roku przyznano cztery
Złote Fleciki w trzech kategoriach
wiekowych. A oto tegoroczni laureaci:
Kategoria do 11 lat
Złoty Flecik – Maja Kałęka
(Suwałki); Srebrny Flecik: Maya Zyskowska (Grajewo) i Julia Płocharczyk
(Świętajno); Brązowy Flecik – Nikola
Wądłowska (Białystok); wyróżnienia:
Nela Zawadzka (Węgrów), Zuzanna
Bochman (Łuków), Marta Wardak
(Łuków), Weronika Wierzchowska

(Łuków), Mikołaj Gajowy (Łuków),
Justyna Jaroszewicz (Bielsk Podlaski)
i Laura Kamińska (Bielsk Podlaski).
Kategoria 12-15 lat
Złoty Flecik: Julia Stolarczyk
(Łuków) i Olga Jagieło (Pruszyn);
Brązowy Flecik – Agata Daniłowicz
(Wasilków); wyróżnienia: Julia Borowik (Białystok), Maja Markowska
(Białystok), Żaneta Okuła (Tykocin),
Łukasz Kamiński (Kruszewo-Brodowo).
Kategoria od 16 lat
Złoty Flecik – Karolina Porzezińska (Bielsk Podlaski); Srebrny
Flecik – Aleksandra Hulak (Janów
Lubelski), Brązowy Flecik – Julia
Kuzyka (Białystok); wyróżnienia:
Weronika Zapolnik (Białystok), Emilia
Szulc (Bielsk Podlaski), Magdalena
Tworkowska (Bielsk Podlaski), Bartosz
Oszczędłowski (Białystok).

Rudka

Zespół Szkół CKR wsród najlepszych
Od lat miara poziomu kształcenia na poziomieponadgimnazjalnym jest ranking prowadzony przez
wydawnictwo „Perspektywy”. Jest on
prowadzony w dwóch kategoriach:
ogólnym i szkół olimpijskich. Ten
pierwszy prowadzony jest z podziałem
na kategorie szkół. W najnowszym
rankingu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka
zajął wśród techników 17 miejsce
w województwie. Przy klasyfikacji
szkół pod uwage brane są wyniki

matur oraz egzaminów zawodowych
a także sukcesy w olimpiadach.
W drugiej klasyfikacji szkół
nie dzieli się na kategorię, a pod
uwagę bieże się sukcesy uczniów
w olimpiadach przedmiotowych.
W tegorocznym rankingu uwzględniono wyniki z 44 olimpiad. Szkoła
z Rudki zajęła w tym rankingu 9
miejsce w województwie podlaskim
i 77 w kraju.
Uczniom i nauczycielom gratulujemy.
(s)
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GMINA BIELSK PODLASKI
Parafialna choinka w Haćkach

Jasełka w Augustowie

Parafia Prawosławna w Rajsku oraz rada Solecka w Haćkach zorganizowały 20 stycznia
wieczór kolęd i parafialną choinkę dla najmłodszych.

Znawcy teologii
191 uczniów z 12 szkół uczestniczyło w eliminacjach szkolnych
XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej
na terenie diecezji drohiczyńskiej. 12
stycznia w Wyższym Seminarium
Duchownym w Drohiczynie odbyły

się eliminacje diecezjalne. Zwyciężyła w nich Anna Mateuszuk z I LO
w Bielsku Podlaskim, wyprzedzając
swoją szkolną koleżankę Patrycję
Malinowską. Trzecia była Katarzyna
Leszczyńska z LO w Węgrowie. (et)

Foto: SP Bielsk Podlaski

Via Carpatia
Cd. ze str. 2

się w okolicach wsi Pronewicze/Haćki
- z węzłem „Bielsk Podlaski Północ”
na wysokości aktualnej ulicy Ekologicznej - i przebiegała po zachodniej
stronie miasta do drogi nr 66 Bielsk
Podlaski- Brańsk. Po jej południowej
stronie w okolicach lasu szastałowskiego powstanie węzeł „Bielsk
Podlaski Zachód”. Plany budowy
tej obwodnicy przewidują budowę
wiaduktu nad torami kolejowymi i
drogą do Strabli oraz wiaduktu nad
ulica Brańską, natomiast ulica 11
listopada czyli droga do Augustowa
pobiegnie wiaduktem nad projektowaną obwodnicą.
Druga część obwodnicy nazywana roboczo obwodnicą południową
będzie nowym fragmentem drogi
krajowej nr 66 Zambrów - Połowce
i będzie łączyła drogę ekspresową
S19 z przejściem w Połowcach.
Przebieg tej obwodnicy wzbudził
najwięcej kontrowesji bowiem jej
planowany przebieg będzie wymagał
wyburzenia niektórych domów lub
będzie przebiegał zbyt blisko nich.
Obecni na konsultacjach mieszkańcy Studziwód, wspomagani przez

burmistrza Borowskiego, postulowali przesunięcie przebiegu jej trasy
bardziej na poludnie.
Obwodnica zachodnia ma mieć
po dwie jezdnie, a każda z nich po
dwa pasy ruchu o szerokości 3,5
m oraz 2,5 metrowy pas awaryjny.
Obwodnica połudnowa będzie posiadała jedną jezdnie o dwóch pasach
ruchu (po jednym w każdą stronę)
o szerokości 3,5 m każdy.
Organizatorzy spotkania - firma
Trakt i GDDKiA - zapewniali obecnych,
że ich uwagi zostana rozpatrzone
w czasie dalszej procedury inwestycyjnej.
Wg, zapewnień organizatorów
jesienią br. maja być złożone wnioski
środowiskowe a przetarg na budowe
obwodnicy miałby zostać ogłoszony
w lipcu 2018 r. Realizacja inwestycji
jeżeli, po raz kolejny, nie zabraknie
na nią funduszy miałaby się zacząć
w październiku 2020 roku i potrwać
dwa lata. Czy więc za pięć lat pojedziemy już nie DK 19 lecz S19?
Kolejne konsultacje odbęda się
w Boćkach, Dziadkowicach, Czartajewie i Siemiatyczach.
Wiesław S. Sokołowski.

Sportowcy z Bielska
wśród najlepszych
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku
Podlaskim stanowią podstawowy
skład reprzenetacji Polskie na XI
Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad
Specjalnych w Austrii.
Ekipa, wraz z trenerem Dariuszem Filimoniukiem, uczęstniczyła
w odbytym w dniach 11-18 grudnia
2016 r sprawdzianie w Zakopanem.
Sportowe zmagania rozpoczną się
w austriackiej miejscowości Graz
12 marca br. Młodym sportowcom
z Bielska życzymy mistrzowskich
tytulów.
(seb)

Urząd Pracy
wyróżniony

Powtórzony sukces
Związek Powiatów Polskich
ogłosił wyniki konkursu na najbardziej
rozwojowe samorządy w 2016 r.
Powiat bielski powtorzył sukces
sprzed roku zajmując 5 miejsce wśród
powiatów do 60 tysięcy mieszkańców.
Przy ocenie samorządów brana
jest pod uwagę m.in. skuteczność
w pozyskiwaniu środkow zewnętrzChojewo

nych, jakość ochrony zdrowia czy też
promocja rozwiązań ekonergetycznych
i proekologicznych.
Uroczyste ogloszenie wyników
nastapi w trakcie Zgromadzenia
Ogólnego Związku Powiatów Polskich,
które odbędzie się w dniach 11 - 12
maja br w Kołobrzegu.
(sp)

Zaśpiewali kolędnicy

23 stycznia w Katowicach
odbyła się konferencja z okazji
Dnia Pracownika Publicznych Służb
Zatrudnienia. W tarkcie konferencji
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku
Podlaskim otrzymał wyróżnienie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej za uzyskanie wysokiej
skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób
bezrobotnych.
(sp)

Wieści z gmin
Domanowo - 22 stycznia
uczniowie z Domanowa bawili się
na tradycyjnej zabawie choinkowej.
Przybyli na imprezę goście oraz
rodziny uczniów obejrzeli jasełka
zaprezentowane przez uczniów klas
1 - 2, a zabawę zakończyło przybycie
Mikołaja z prezentami.
*
Rudka - Zespół „Septyma”
z Zespołu Szkół CKR w Rudce wraz
z opiekunem Agnieszką Konstantynowicz uczestniczył w odbytym 20
stycznia br. VIII Spotkaniu z Kolędą
w Hodyszewie.

Foto: SP Holonki
W szkole w Chojewie odbył sie w poniedziałek, 16 stycznia, przegląd
zespołów kolędniczych. Przesłuchania odbywały się w trzech kategoriach
wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i dorośli. (sph)
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