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5 czerwca 2019 r., godz. 12.00
Osiedlowy Dom Kultury w Bielsku Podlaskim, ul.
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Jubileusz XX-lecia plebiscytów
„Sportowiec Ziemi Hajnowskiej”

12 kwietnia br. w sali Hajnowskiego Domu Kultury spotkaliśmy
się na uroczystej, sportowej gali,
podsumowującej organizowanie
od dwudziestu lat plebiscytów na

najlepszego sportowca i trenera Ziemi Hajnowskiej. Tegoroczną,
jubileuszową edycję honorowym
patronatem objął Wojewoda Podlaski, Bohdana Paszkowskiego oraz
Podlaska Federacja Sportu. Po raz
pierwszy w dwudziestoletniej historii nie objął patronatu nad Ple-

biscytem Marszałek Województwa
Podlaskiego, chociaż ufundował
puchary dla najpopularniejszych
trenerów.
Zanim doszliśmy do tegorocz-

nego finału, tradycyjnie wybieraliśmy najpopularniejszego sportowca
w poszczególnych gminach. Akcja
ta pozwoliła naszym czytelnikom
na obiektywne spojrzenie na jakość
sportu w ich gminach, na liderów
promujących gminę w tej dziedzinie.
Mówiąc o naszych czytel-

nikach mamy na uwadze historię
i źródło imprezy.”Wieści Podlaskie”
ukazały się po raz pierwszy we
wrześniu 1999 roku, a już dwa
miesiące później, Hieronim Wawrzyński, ówczesny redaktor naczelny
naszej gazety, wystąpił z inicjatywą
organizacji Plebiscytu na sportowca
XX wieku w powiecie hajnowskim.
Przez kolejne lata zmieniała się
nazwa plebiscytu, zmieniały się też
zasady głosowania, pojawiały się
nowe kategorie, ale nie zmieniała
się idea wskazywania i nagradzania
najlepszych sportowców z małych
gmin i miast, ze szkół i lokalnych
klubów. Chodziło o wsparcie stawiających pierwsze kroki w sportowej rywalizacji, wskazanie drogi
do przyszłych sukcesów nawet na
najpoważniejszych arenach. Akcję
wsparli działacze sportowi, trenerzy, lokalne samorządy, również
w osobach starostów, burmistrzów
i wójtów.
Początkowo okazało się, że
na listach nagrodzonych brak jest
znanych z ogólnopolskich aren, haj-

8 maja 1999 roku ks. Tadeusz Pikus przyjął w warszawskiej
archikatedrze św. Jana Chrzciciela
z rąk kard. Józefa Glempa święcenia biskupie. Z tej okazji 8 maja br.
w kaplicy seminaryjnej w Drohiczynie odbyła sie msza dziękczynna,
której przewodniczył bp. Pikus.
Eucharystię koncelebrowali bp. Antoni Dydycz oraz kapłani
z wikariuszem generalnym na czele. W mszy uczestniczyli alumni,
siostry zakonne,przedstawiciele

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, pracownicy Seminarium i Kurii
Diecezjalnej. Modlono się w intencji
Jubilata.
Biskupem drohiczyńskim bp.
Pikus został mianowany przez papieża Franciszka 29 marca 2014 r.,
a uroczysty ingres do katedry,
w obecności Nuncjusza Apostolskiego abp. Celestino Migliore odbył
się 25 maja 2014 r.
(wss)

3 Maja w Białowieży

Cd. str. 7

Sukces Bielszczan - Uczniów i Szkoły w XLIII edycji
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim zdobył I miejsce w kategorii szkół. Puchar dla szkoły
ufundowała Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, prof. nzw. dr
hab. Tamara Zacharuk. Drugie
miejsce zajął Zespół Szkół nr
3 w Łukowie, a trzecie Zespół
Szkół im. Marii SkłodowskiejCurie w Mińsku Mazowieckim.
W dniach 12-13 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 4
im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku
Podlaskim odbyły się eliminacje
okręgowe XLIII edycji Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
W eliminacjach wzięło udział 170
uczestników wyłonionych spośród
2321 uczniów biorących udział
w eliminacjach szkolnych .z 25 powiatów znajdujących się w trzech
województwach: podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Patronat
honorowy nad olimpiadą objęła
rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Przewodnicząca Komitetu Okręgowego prof. dr hab. Alina Janocha

20-lecie
pasterskiej posługi

przedstawiła przewodniczących
wie szkoły w Bielsku Podlaskim
jury – pracowników naukowych
przygotowali program artystyczny.
uczelni – w poszczególnych blokach Przed gośćmi wystąpił Zespół Pietematycznych.
śni i Tańca „Kukułki”.
Przed obiadem uczestnicy
Przed uroczystym ogłoszerozwiązywali test, a po obiedzie
niem wyników 13 kwietnia odbyło
przystąpili do zadań praktycz- się otwarcie nowej pracowni ganych. Ich opiekunowie mieli okazję stronomicznej w ramach projektu
zwiedzić pobliski Kamienny Dwór. „Profesjonalne kształcenie zawoWieczorem, młodzież odpoczywała, dowe w Bielsku Podlaskim”. Na tę
a jurorzy spotkali się z nauczycie- uroczystość przybyli zaproszeni go-

Uroczystości z okazji 228.
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3-go Maja rozpoczęły się Mszą
Świętą w intencji ojczyzny w kościele pw. Świętej Teresy, po mszy
odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Leśników
Białowieskich.
Następnie uczestnicy uroczystości przenieśli się pod pomnik
Konstytucji 3-go Maja, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił Albert Litwniowicz, wójt gminy
Białowieża.
Po przemówieniu nastąpiło
złożenie wieńców pod pomnikiem.
W tegorocznych uroczystościach
uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Gminy Białowieża oraz Rady
Gminy Białowieża, Białowieskiego

Parku Narodowego, „Solidarności”
Białowieskiego Parku Narodowego,
Nadleśnictwa Białowieża, Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży,
Domu Dziecka w Białowieży, Koła
Platformy Obywatelskiej w Białowieży, Technikum Leśnego w Białowieży, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Straży Granicznej, Policji,
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Hajnówce. Białowieskiego Ośrodka Kultury, Gminnej
Biblioteki Publicznej w Białowieży,
Instytutu Biologii Ssaków PAN.
Wartę honorową przy pomniku pełnili funkcjonariusze Straży
Granicznej oraz harcerze z Domu
Dziecka w Białowieży.
Mateusz Gutowski

Michałowo

Dla młodych i dla starszych

lami, celem omówienia wyników
zmagań ich podopiecznych. Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce w sobotę 13 kwietnia. Ucznio-

ście, którzy później uczestniczyli też
w gali wręczania nagród laureatom
olimpiady: starosta bielski SławoCd. str. 7

W Michałowie powstało Centrum Młodzieży, w którym młodzież
będzie mogła nie tylko spędzać
wolny czas ale i sama decydować
co będzie się w nim działo.
Inicjatorem projektu byli
członków zespołu „Jobery”: Adrian
Ławreszuk, Kamil Ławreszuki i Piotr

Oziabło. Trójka śmiałków postawiła
sobie za cel „rozruszanie” michałowskiej młodzieży. A jak to zrobić?
Oczywiście zapytać młodych i dostosować ofertę kulturalną do ich
oczekiwań.
Cd. str. 6

228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Warto jest przywołać obchody
święta Konstytucji 3 Maja sprzed
stu lat, bowiem bardzo podobnie
czynimy to dziś wraz z państwem
– mówił starosta bielski Sławomir
Jerzy Snarski, wygłaszając w Bielsku Podlaskim przemówienie w dniu
Narodowego Święta 3 Maja. – Trzeciego maja 1919 r. po nabożeń-

z Dobromila oraz proboszcz parafii
rzymskokatolickiej ks. Jan Nieczyporowicz. Mieszkańcy miasta złożyli
tu przysięgę wierności Konstytucji 3
Maja i obrony kraju. Potem udano
się pod siedzibę Wydziału Powiatowego (na miejscu budynku obecnej
poczty), gdzie ustawiono duży krzyż
na pamiątkę pierwszych obchodów

stwie w kościele parafialnym wła- tego święta w wolnej Polsce oraz
dze samorządowe, duchowieństwo, w jego pobliżu zasadzono 4 dęby.
mieszkańcy miasta spotkali się, by Tu także przemówili dziekan bielski
uczcić pamięć twórców Konstytucji, ks. Feliks Zaleski, proboszcz param.in. postawiono pamiątkowy krzyż fii w Brańsku, komisarz powiatowy
i posadzono dęby jako symbol siły (późniejszy pierwszy starosta bieli tworzenia się Narodu, odtwarzania ski) Józef Sienkowski oraz dr Tadeniepodległości.
usz Dymowski – jeden z pierwszych
Wydarzenia, o których mó- posłów na sejm RP z Bielska. Po
wił starosta, rozegrały się w Biel- południu zaprezentowano sztukę
sku Podlaskim dokładnie sto lat teatralną, z której dochód przeznatemu podczas obchodzonej po raz czono na Macierz Szkolną.*
pierwszy w wolnej Polsce rocznicy
Obecne obchody Narodowego
uchwalenia ustawy zasadniczej. Święta 3 Maja rozpoczęły nabożeńÓwczesne uroczystości rozpoczęło stwa w intencji Ojczyzny w cerkwi
nabożeństwo w kościele parafial- Św. Archanioła Michała i w bazylinym, skąd następnie ulicami mia- ce Narodzenia NMP i Św. Mikołaja.
sta przeszedł pochód ze szwadro- Pod pomnikiem św. Jana Pawła II,
nem kawalerii, przedstawicielami
który bardzo cenił Konstytucję jako
historyczny testament I Rzeczywładz, służb i organizacji. Przed
ratuszem z wybudowanej tu mów- pospolitej, zostały złożone kwiaty.
nicy przemawiali: Kazimierz Jusz- - Nasze dzisiejsze modlitewne wołaczak – pierwszy burmistrz Biel- nie: „Naucz nas być wolnymi”, było
ska, ziemianin Artur Gartkiewicz aktualne wtedy, przed dwustu laty.

Konstytucja 3 Maja stanowiła na
nie odpowiedź zasadniczą. Wszyscy czujemy, jak jest ono aktualne
dziś, po dwustu latach. Wolności nie
można tylko posiadać, nie można
jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć – mówił o niej św. Jan
Paweł II.
Spod bazyliki w uroczystym
pochodzie, przy dźwiękach młodzieżowej orkiestry dętej udano się
na skwer Izabeli Branickiej, by pod
pomnikiem Niepodległości Polski
uczestniczyć w dalszej części obchodów. Zapoczątkowano je hymnem narodowym, w czasie którego
poczet flagowy 14. Batalionu Lekkiej
Piechoty Obrony Terytorialnej dokonał podniesienia flagi. Po powitaniu
uczestników uroczystości przemówienie wygłosił starosta bielski. –
100 lat temu wspólna była myśl, że
musimy się jednoczyć, że musimy
wspólnie działać dla budowy Ojczyzny. Wtedy to Naczelnik Państwa
Józef Piłsudski powołał do życia

obowiązująca konstytucja również
przewiduje tę współpracę, wzajemną pomoc dla realizacji wszystkich
zadań tak bardzo nam potrzebnych,
ponieważ samorządy są blisko ludzi i widzą, jak ważna jest edukacja,
kształcenie, jak wiele rzeczy możemy wspólnie zrobić.

cjach w narodową flagę.
Pamięć o twórcach Konstytucji 3 Maja i pokoleniach Polaków zachowujących jej dziedzictwo uczczono składając wieńce i kwiaty pod
pomnikiem Niepodległości Polski.
Powiat Bielski sięgając do
wzorców sprzed stu lat, wspólnie

Program artystyczny, który
stał się częścią obchodów Święta
3 Maja, zaprezentowali uczniowie
Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J.K.

z Fundacją Ochrony Dziedzictwa
Ziemi Bielskiej przygotował i rozdał
mieszkańcom Bielska Podlaskiego
i wszystkim pozostałym uczestnikom uroczystości okolicznościowe
kotyliony i przypinki. Zawierały one
wizerunek orzełka rozdawanego 3
maja 1919 r. Był to wówczas jeden z kroków podejmowanych dla
zjednoczenia Polaków wokół narodowych symboli. Dziś wskrzeszono
ten fakt, by podkreślić przywiązanie
do tradycji i dziedzictwa historycznego. Ponadto starostwo powiatowe
z okazji święta zakupiło i rozdało
mieszkańcom 100 flag narodowych.
pd

samorządy powiatowe, wiedząc że
Państwo Polskie musi dać możliwość
oddolnego działania ludziom. A nic
tak temu działaniu nie służy lepiej
niż samorząd i jego współdziałanie
z władzami państwowymi. Dzisiaj

Piłsudskiego. Złożyły się na niego
pieśni i poezja patriotyczna, a także
imponujący pokaz układów choreograficznych wykonanych z użyciem
białych i czerwonych pasów, układających się w różnych konfigura-

*Przebieg uroczystości został
opisany w książce Zbigniewa Romaniuka „Ku Niepodległej. Powiat bielski w latach 1914 – 1919”, wydanej
przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej przy wsparciu
Starostwa Powiatowego w Bielsku
Podlaskim

VI sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
5 podjętych uchwał oraz
przyjęte sprawozdania to tematy
VI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 24 kwietnia br.
Radni w trakcie obrad sesji
przyjęli sprawozdanie starosty
bielskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie sesyjnym oraz
informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Organizatora Rodzinnej Pieczy
Zastępczej i realizacji programów
z obszaru pomocy społecznej za
2018 rok. Następnie Rada podjęła bowiem uchwałę w sprawie
przyjęcia Powiatowej Strategii
2

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bielskim na
lata 2019-2024.
Podejmowane w toku sesji
przez radnych uchwały dotyczyły
spraw bieżących i finansowych powiatu. Były to uchwały odnośnie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie rozwiązania porozumienia dotyczącego
przejęcia przez Wójta Gminy Wyszki w zarząd część drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Łubice
– Kowale – Filipy, wyrażenia zgody
na zawarcie, po umowie na czas
oznaczony do 3 lat, kolejnej umo-

wy dzierżawy tej samej części nieruchomości, będącej własnością
Powiatu Bielskiego, pozostającej
w trwałym zarządzie jednostki
organizacyjnej Powiatu, zmian
w budżecie Powiatu Bielskiego na
2019 r. oraz w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Bielskiego na lata 20192023.
Sesję zakończyły zgłaszane
przez radnych interpelacje i zapytania, na które odpowiadał starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski.
pd

Wieści Podlaskie

Sześćdziesiąta piąta rocznica buntu w Olendach
Od 1948 r. władze komunistyczne w ówczesnej Polsce przygotowywały się do nasilonej akcji
kolektywizacyjnej na wsi, której
apogeum nastąpiło w latach 50.
Tworzenie spółdzielni i przedsiębiorstw rolnych często spotykało
się jednak z czynnym oporem chłopów.

darzenia rozegrały się na olendzkich polach, gdy wjechały na nie
traktory w celu zaorania miedzy
oddzielającej działki rolne. To wówczas kobiety powstrzymały traktorzystów, kładąc się pod maszyny
i nie zważając na strzały oddane
w powietrze przez milicjantów.
Uczestników buntu dotknęły

– Chcę podziękować mieszkańcom wsi Olendy za pomięć o kobietach
i mężczyznach, uczestnikach wydarzeń sprzed 65 lat – mówił starosta
bielski Sławomir Jerzy Snarski
Jednym z takich wydarzeń
był tzw. „babski bunt” w Olendach
3 kwietnia 1954 r. w gminie Rudka,
gdzie w czynnym proteście przeciwko włączeniu gruntów do tworzonej
rolniczej spółdzielni produkcyjnej
wzięło udział ok. trzydziestu kobiet
i kilkunastu mężczyzn. Główne wy-

represje władz komunistycznych.
Po zajściach UB aresztowało sześć
kobiet i dwóch mężczyzn, uznanych
za najbardziej aktywnych w wydarzeniach w dniu trzecim kwietnia.
23 września 1954 r. podczas procesu w Bielsku Podlaskim wyrokiem
sądu uznano ich za winnych i ska-

zano na kary więzienia.
W bieżącym roku z inicjatywy powołanego pod przewodnictwem Kazimierza Koczewskiego
komitetu obchodów 65. rocznicy
buntu w Olendach w gminie Rudka
przypomniano i uczczono ówczesne wydarzenia. Uroczystość rozpoczęła się koncelebrowaną mszą
św. pod przewodnictwem biskupa
drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa,
który w trakcie homilii przypomniał
historyczne tło i okoliczności sprzeciwu sprzed lat.
Po zakończeniu mszy św.
udano się do miejscowości Olendy,
gdzie pod krzyżem upamiętniającym bunt i jego bohaterów złożono
wiązanki kwiatów. Tu krótkie przemówienie wygłosił starosta bielski
Sławomir Jerzy Snarski. Tamte
wydarzenia udowodniły jedno: jak
pogarda wobec drugiego człowieka,
pogarda dla własności może prowadzić do złych czynów – mówił
starosta Snarski. Chcę podziękować mieszkańcom wsi Olendy za
pomięć o kobietach i mężczyznach,
uczestnikach wydarzeń sprzed 65
lat, których jesteśmy spadkobiercami. Wspominam słowa mego
dziadka, który mówiąc o tamtych
czasach zawsze podkreślał, że przy
żniwach czy innych pracach zawsze
ludzie sobie pomagali, byli ze sobą
solidarni. Dziś tej solidarności nam
brakuje. Warto o tym pamiętać, po-

II samorządowa debata oświatowa
11 kwietnia br. w Warszawie
odbyła się II samorządowa debata
oświatowa, zorganizowana przez
korporacje samorządowe, w tym
Związek Powiatów Polskich. Wzięło
w niej udział wielu przedstawicieli samorządów, m.in. prezydenci
największych polskich miast oraz
starosta bielski Sławomir Jerzy
Snarski, reprezentujący samorządowców z powiatów. Zabrakło natomiast przedstawicieli rządu pomimo zaproszeń wystosowanych
do premiera i ministra edukacji.
W dyskusji poruszono wiele problemów dotykających nasz system
oświaty, z których najważniejszym
okazał się być jeden podstawowy –
jej permanentne niedofinansowanie
i konieczność dokładania do utrzymania szkół własnych środków finansowych przez samorządy.

Starosta Snarski poruszył
istotne trudności, z którymi musi
sobie radzić samorząd powiatowy przy zarządzaniu oświatą. To
przede wszystkim brak instrumentów fiskalnych, znaczące zróżnicowanie wymogów lokalnych rynków
pracy i problemy związane z małą

liczbą uczniów. Kolejnym trudnym elementem jest tegoroczny
podwójny nabór do szkół ponadpodstawowych, a więc konieczność
zapewnienia kadry pedagogicznej
oraz godziwego wynagrodzenia dla
nauczycieli.
pd

W debacie udział wziął starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Umowy z samorządami na zadania drogowe
Na posiedzeniu w dniu 18
kwietnia br. zarząd powiatu podpisał
dwie umowy zawarte z gminą Wyszki. Ich przedmiotem jest określenie
zasad współpracy przy realizacji zadań drogowych: „Dokumentacja na
przebudowę – rozbudowę drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki – Filipy”
oraz „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1583B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski
– Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582B – Etap III
(dł. 1819 m) w km 0+981-2+100
i 2+800-3+500”.
Deklarowana współpraca dotyczy dofinansowania z budżetu
Wieści Podlaskie

gminy Wyszki realizowanych przez
powiat ww. zadań drogowych. Jest
to kolejna inwestycja, której podjęcie
i zakończenie możliwe będzie dzięki
współdziałaniu samorządów. Skorzystają na tym przede wszystkim
mieszkańcy gminy.

Natomiast 9 maja br. zarząd
podpisał umowę z gminą Orla na
wykonanie dokumentacji projektowej
na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli. Podjęto także uchwałę
o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku projektów
wykonanych na przebudowę byłej
drogi powiatowej Bielsk Podlaski Narew. Dotyczą one przebudowy
skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul.
Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim
oraz przebudowy mostu na rzece
Orlanka.
– do granicy Powiatu Bielskiego.
pd

nieważ musimy myśleć o naszych
przodkach i ich czynach, bo tu w miejscowościach Olendy i Rudka
w owym czasie miało miejsce wiele
pozytywnych zdarzeń.
Starosta złożył podziękowania inicjatorowi i głównemu organizatorowi uroczystości Kazimierzowi Koczewskiemu, wójtowi gminy
Rudka i księżom parafii w Rudce za
ich starania, aby godnie wspominać
broniących swojej ziemi mieszkańców Olend.

się zarówno zaproszeni goście, jak
też licznie przybyli mieszkańcy wsi
Olendy, wśród nich także potomkowie bohaterów wydarzeń z kwietnia
1954 roku.
Głównymi organizatorami
obchodów rocznicy buntu w Olendach byli: Komitet Obchodów pod
przewodnictwem Kazimierza Koczewskiego z Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego, Powiat
Bielski, Gmina Rudka, parafia pw.
Trójcy Przenajświętszej w Rudce,

Uroczystości zakończyła
konferencja naukowa poświęcona
historii Ziemi Bielskiej i jej mieszkańców, historii wsi Olendy oraz
wspominanych wydarzeń z 1954
roku. Wzięli w niej udział: prof. dr
hab. Józef Maroszek, prof. dr hab.
Adam Czesław Dobroński, dr Marcin
Markiewicz (IPN) oraz Zbigniew Romaniuk. Referatom przysłuchiwali

sołtys wsi Olendy, Gminny Ośrodek
Upowszechniania Kultury w Kalnicy,
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce oraz Koło Gospodyń Wiejskich
w Olendach. Honorowy patronat
objęli: Biskup Drohiczyński, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda
Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.
pd

Podjazd dla niepełnosprawnych
w Zespole Szkół Specjalnych
Już niebawem ruszy budowa
podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana
Pawła II w Bielsku Podlaskim. Decyzję w tej sprawie podjął zarząd
powiatu na posiedzeniu w dniu 18
kwietnia br.
Do tej pory dostęp do budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych zapewniać miała platforma
osobowa. Jej częste awarie utrudniały jednak wejście do szkoły, gdy
tymczasem rośnie liczba uczniów
szkoły poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wymusiło to
przyjęcie innego rozwiązania, pole-

gającego właśnie na budowie podjazdu. Zostanie on ulokowany po
lewej stronie wejścia głównego od
strony ul. Wojska Polskiego. Koszt
budowy wyniesie ok. 22 tys. zł.
pd

Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1
im. Marszałka J.K. Piłsudskiego
Ruszyła właśnie procedura
zakupu wyposażenia do Zespołu
Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.
Zarząd powiatu wszczął stosowną
procedurę przetargową w tej sprawie, powołując do tego celu komisję.
Jest to jeden z etapów realizowanego projektu pn. „Przebudowa
i rozbudowa części
budynków Zespołu
Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku
Podlaskim wraz ze
zmianą sposobu
użytkowania części pomieszczeń
w tych budynkach
i ich wyposażenie

na potrzeby kształcenia praktycznego”. Zakupy obejmą meble
i wyposażenie konferencyjne oraz
socjalne.
Źródłem finansowania planowanych zakupów są własne środki
budżetowe powiatu oraz środki
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
pd
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GMINA HAJNÓWKA
Majówkowy koncert głosów
Dnia
9
maja 2019 r. świetlica wiejska
w Trywieży wypełniła się publicznością, która przybyła na Majów-

tego oraz Czyżowianie z Czyż, natomiast gościem specjalnym wieczoru był Zespół Wokalny „SWIREL”
z Mińska (Białoruś) – tegoroczny

Zespół wokalny „Swirel” został utworzony w 2016 roku przy
Państwowej Wyższej Szkole Sztuki
w Mińsku. Uczestnikami zespołu
są studentki Wydziału Dyrygentury
jak również absolwenci uczelni. Na
bogaty repertuar chóru składają
się utwory sakralne i świeckie,
opracowania pieśni ludowych oraz
dzieła współczesnych kompozytorów. Mimo swojej krótkiej działalności artystycznej zespół wokalny
„Swirel” może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami. W 2017
roku w Międzynarodowym Konkursie Chórów i Zespołów Wokalnych „Mahutny Boża” w Mohylewie
Zespół Wokalny „SWIREL” z Mińska
zdobył I nagrodę w kategorii akakowy Koncert Głosów. Na scenie
uczestnik prestiżowego wydarze- demickich zespołów wokalnych.
zaprezentowały się regionalne
nia pod nazwą Międzynarodowy 2018 rok przyniósł kolejne sukcesy.
zespoły amatorskiego ruchu arty- Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Były to: Dyplom Laureata na Festistycznego, tj. Żawaranki z Mochna- Cerkiewnej.
walu Muzyki Religijnej „Zimniaja
Skazka” w Sankt-Petersburgu, III
miejsce na XVII Festiwalu Muzyki
Cerkiewnej „Kołożskij Błagowiest”
w Grodnie oraz Dyplom Laureata
III stopnia na VI Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Zespołów
Wokalnych im. D. Bortniańskiego
w Kijowie.
Założycielką i kierownikiem
zespołu jest absolwentka Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej - Swiatłana Kuncewicz.
Żawaranki z Mochnatego

Prace inwestycyjne na terenie gminy Hajnówka

W chwili obecnej na terenie
gminy są realizowane inwestycje
prowadzone zarówno ze środków
zewnętrznych jak i własnych budżetu Gminy Hajnówka.
W ramach dofinansowania
powstaje w Dubiczach Osocznych
Klub Integracji Społecznej, natomiast brygada remontowo-budowlana Urzędu Gminy prowadzi prace
w Nowosadach i Orzeszkowie.
W miejscowości Nowosady
remontowany jest lokal socjalny
w budynku będącym własnością
gminy.
Po mimo usilnych starań
i składania różnych wniosków na
pozyskanie środków na remont
świetlicy w Orzeszkowie nie udało
się uzyskać dofinansowania na ten
cel. Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz dostrzegając potrzebę, jak i potencjał w mieszkańcach sołectwa
postanowiła przeprowadzić remont
wygospodarowując na ten cel środki
4

własne. Na dzień dzisiejszy zostały
już wykonane następujące roboty:
- zdemontowano istniejące
podłogi, okładziny ścienne i sufitowe,
- wyburzono istniejące ścianki
działowe nie pasujące do koncepcji
przebudowy,
- wykonano rozprowadzenie
instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej,

- wykonano posadzki betonowe na podbudowie z kruszywa
naturalnego (piasku), w całym budynku,
- wykonano stopy fundamentowe pod słupy,
- zakupiono słupy i podciągi
stalowe do podparcia stropu sali
głównej,
- wykonano nowe otwory
drzwiowe,
- wykonano nadproża nad
otworami okiennymi i drzwiowymi,
- wykonano podciąg żelbetowy
nad pomieszczeniem sanitariatów,
- wykonano rozprowadzenie
instalacji elektrycznej,
- w całości odremontowano
trzy pomieszczenia gospodarcze
i jedno WC.

Koncert otworzyła i poprowadziła dyrektor Gminnego Centrum
Kultury w Dubinach – Mariola German-Pietruczuk. Przybyli na uroczystość widzowie mogli w ramach
przygotowanego programu wysłuchać zarówno utworów świeckich,

folklorystycznych, jak i religijnych
pieśni sakralnych.
Organizatorami MAJÓWKOWEGO KONCERTU GŁOSÓW
W TRYWIEŻY byli: Wójt Gminy
Hajnówka oraz Gminne Centrum
Kultury w Dubinach.

Czyżowianie z Czyż

Bieżące utrzymanie dróg
Budżet Gminy Hajnówka przewiduje w roku 2019 na bieżące utrzymanie dróg kwotę 322 tyś. zł (odświeżanie, profilowanie nawierzchni,
remonty i modernizacja, wytyczanie
itp.) Zakupiono i zużyto na naprawę
dróg 5 ton masy na zimno za kwotę
ponad 2 600 zł. Za okres 01.01.19r.28.02.19r. wydano kwotę ok. 750 zł
na sól techniczną drogową oraz 18
405,90 zł za odśnieżanie (2 rejony
z przetargu). Ponadto koszt odśnieżania został pokryty też ze środków
własnych w wysokości około 4 500 zł
(zakup paliwa i utrzymanie ciągnika

Gminy). W najbliższym czasie rozpocznie się żwirowanie dróg gminnych. Gmina Hajnówka przeznaczy
na ten cel ok 180 tysięcy zł.

Komunikat dla tych, którzy oczekują na werdykt jury odnośnie nadesłanych
prac fotograficznych w ramach konkursu „Pierwsze Oznaki Wiosny”.

Do końca remontu świetlicy
zostało jeszcze dużo prac. W chwili
obecnej nie można określić terminu
zakończenia robót.

Gminne Centrum Kultury
w Dubinach informuje, iż wyniki
konkursu fotograficznego „Pierwsze
Oznaki Wiosny”, zostaną ogłoszone
na profilu Facebook Gminnego
Centrum Kultury w Dubinach po
13 maja 2019 r. -> link: https://
www.facebook.com/GCKwDubinach/, natomiast uroczyste wrę-

czenie nagród osobom wyróżnionym nastąpi podczas tegorocznego
PIKNIKU MAJÓWKOWEGO w Dubinach.
Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach GCK!
Mariola German-Pietruczuk
Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury w Dubinach

Wieści Podlaskie

Śladami Krzysztofa Jurgiela

PRACA, DOM I POLITYKA

W wyborach do Sejmu i Senatu osiąga najlepsze wyniki, wpływowy polityk w regionie i kraju, były prezydent Białegostoku i pierwszy przewodniczący
Sejmiku Województwa Podlaskiego, dwukrotny minister rolnictwa i rozwoju wsi,
wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS i członek władz tej partii, blisko
I.
23 kwietnia, ciepłe i słoneczne samo południe w parku w Suchowoli, która nie tylko
na Podlasiu jest uznawana za geograficzne
centrum Europy. Za mównicą z logo PiS pojawia się Krzysztof Jurgiel, który ogłasza swój
start w kampanii do Parlamentu Europejskiego
z okręgu podlasko-warmińsko - mazurskiego.
Jest uśmiechnięty i wyluzowany. Bez kartki
omawia najważniejsze punkty swojego programu.
Za jego plecami stoją parlamentarzyści
i samorządowcy z podlaskim marszałkiem
na czele, którzy co raz przerywają oklaskami wystąpienie kandydata. On sam skromnie podkreśla, że mówi o sprawach, które są
niezbędne do załatwienia w Brukseli: więcej
funduszy na ożywienie gospodarcze, na drogi,
połączenia kolejowe i rozwój rolnictwa.
Teraz po Suchowoli intensywnie objeżdża
kolejne miejscowości w swoim okręgu wyborczym. Do końca kampanii chciałby dotrzeć do
mieszkańców wszystkich powiatów, zdradza
osoba ze sztabu Krzysztofa Jurgiela. A już
na samym starcie ma on wielki bonus - jest
rozpoznawalny. To efekt ciężkiej pracy w jego
długiej karierze politycznej, bycie skromnym
i bezpośrednim w kontaktach z ludźmi. Jak
sam o sobie mówi, jest „posłem zwykłych ludzi”.

się 18 listopada 1953 roku we wsi Ogrodniki,
niedaleko Białegostoku, w rodzinie głęboko
katolickiej, która na co dzień zajmowała się
uprawą niewielkiego gospodarstwa rolnego.
Od wczesnych lat młodości uczył się od rodziców szacunku do pracy, uczciwości i życia
w poszanowaniu bliźniego. A wpojone w dzieciństwie wartości Dekalogu towarzyszą mu do
dziś, co widać w jego stylu uprawiania polityki.
Ze świecą szukać przykładów na to, że nawet
do największych oponentów odnosi się brutalnie, mową nienawiści, która dzisiaj towarzyszy
dużej rzesze polityków wszystkich partii. To
w tamtym okresie dojrzewała też w mim myśl,
że w przyszłości na długo zwiąże się zawodowo także ze sprawami wsi.
Po ukończeniu szkoły podstawowej
w Nowym Aleksandrowie, a następnie Technikum Geodezyjnym w Białymstoku wyjeżdża
w 1973 roku na studia na Politechnice Warszawskiej. W życiu 20- letniego studenta I roku

związany z Jarosławem Kaczyńskim. Ma wieloletnie doświadczenia na salonach Komisji Europejskiej, gdzie skutecznie walczył o polskie interesy, jako przedstawiciel
polskiego rządu. Teraz prowadzi kolejną kampanię wyborczą, bo planuje wyjechać
do Brukseli jako europoseł.
z wywiadów prasowych tak opisuje tamten
okres: „Kiedy byłem prezydentem Białegostoku
piętrzyły się ogromne trudności, bo dysponowałem skromnymi środkami budżetowymi.
A jednak w budownictwie mieszkaniowym
osiągnęliśmy najwyższe rezultaty w kraju.
Wtedy zaczęło powstawać osiedle TBS, na
którym budowano mieszkania komunalne na
atrakcyjnych warunkach dla przyszłych właścicieli”. A byli urzędnicy wspominają jak ich
szef dojeżdżał do urzędu zużytym „maluchem”,
choć przysługiwał mu samochód służbowy.

teczna. Nagle po interwencji posła znajdowano
jakiś magiczny sposób, którego wcześniej nikt
nie przewidywał”.
Być może taki styl uprawiania polityki
jest złotym środkiem a zarazem asem w rękawie, który pozwala Krzysztofowi Jurgielowi
na zdobywanie mandatu poselskiego i raz
senatorskiego (w wyborach uzupełniających
w 2003 roku) przez kolejne kadencje Sejmu
do dziś. Do tego trzeba dodać, że od 2006
roku jest wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego PiS.

IV.
Do wielkiej polityki wkracza w 1997 roku,
kiedy zostaje posłem na Sejm RP z ramienia
Porozumienia Centrum i jednocześnie piastuje funkcję wiceprzewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W międzyczasie
pełnił obowiązki przewodniczącego Sejmiku
Województwa Podlaskiego. - W pracy pojawiał

V.
Tuż po jesiennych wyborach do Sejmu
w 2015 roku i wygranej przez PiS dostaje po
raz drugi tekę ministra rolnictwa ( był szefem
resortu w latach 2005 - 2006) w rządzie Beaty Szydło. Mimo przeprowadzki do Warszawy,
pojawia się w każdą sobotę na dyżurze poselskim, chodź, jak sam przyznaje: „Polityka i praca na stanowiskach państwowych pochłaniają
dużo czasu. Oczywiście tylko wtedy jeśli swoje
obowiązki traktujemy poważnie. To jest przecież misja. A dla mnie zawsze na pierwszym
miejscu są służba społeczna i praca dla dobra
Ojczyzny”. Jego była szefowa, premier Beata
Szydło, mówi o nim tak: „ Krzysztof jako minister rolnictwa doprowadził do stabilizacji cen
mleka i mięsa, do otwarcia około 30 rynków
zewnętrznych na produkty polskich rolników.
Zadbał też o obronę polskiej ziemi”.
Bardziej prywatne kulisy jego pracy
w roli ministra rolnictwa odsłania były kierowca: „Często, przy okazji różnych spotkań
i wydarzeń dostawał prezenty. Nigdy ich nie
zatrzymywał, co u wielu polityków jest zwyczajem, tylko rozdawał innym. Kiedyś kosz
pełen wędlin i kiełbas, otrzymany podczas
jednych z targów, został przekazany do domu
dziecka”.

II.
Na co dzień unika mediów i nie stosuje pijarowskich sztuczek, by podkręcić swoją
popularność.- Nie znam polityka, który byłby
tak uczciwym i pracowitym oraz zupełnie nie
dbał o swój wizerunek. Narobi się po łokcie
z pozytywnym skutkiem, ale kompletnie nie
umie tego ...sprzedać propagandowo. Najgorsze jest to, że pod jego zasługi podczepiają
się nawet koledzy partyjni – mówi anonimowo
białostocki dziennikarz telewizyjny.
Inny dziennikarz przytacza historię, która
mu się przydarzyła podczas wizyty w biurze
polityka. Był umówiony na spotkanie o 11.00, Wydziału Geodezji i Kartografii rozpoczyna się bardzo wcześnie i wychodził o późnej pozaś został przyjęty dopiero po 16.00, bo cały się prawdziwy egzamin z dorosłości. Mieszka rze – opowiada Maria Dzienis z departamentu
czas poseł był zajęty rozmowami z interesan- w akademiku i intensywnie pogłębia nauki ze finansów UMWP, która zawodowo z urzędem
tami. Oczywiście później go przeprosił, ale był szkoły średniej, by po 5 latach opuścić mury jest związana od jego powstania. - I choć
to wyraźny sygnał, że dla Krzysztofa Jurgiela
uczelni z tytułem magistra inżyniera. Kolega
nie podlegałam mu służbowo, to czułam do
ważniejsi są zwykli ludzie.
ze studiów wspomina: „ Krzysia poznałem na
niego duży respekt. Może dlatego, że widziaO tym jak odległe Krzysztofowi Jurgie- II roku studiów w AZS Warszawa, gdzie razem łam w nim człowieka o potężnych wpływach
lowi są sprawy wizerunkowe potwierdza jego graliśmy w piłkę nożną. Do dzisiaj pamiętam w mieście i województwie, choć powszechnie
najbliższe otoczenie. Artur Kosicki, marszałek smak domowych wędlin i smalcu, które Krzy- było wiadomo, że w kontaktach z pracowniwojewództwa podlaskiego i były doradca mi- siek przywoził z rodzinnego Podlasia. W życiu
kami był bardzo uprzejmy. A może dlatego, że
nistra rolnictwa, twierdzi, że „zawsze jest po
prywatnym był to bardzo spokojny i ułożony sam dużo pracował i tego samego wymagał
prostu sobą (Krzysztof Jurgiel – red.) i nikogo student, choć nie raz zdarzało się nam nieźle od podwładnych.
nie udaje i nigdy nie stara się być za wszelką zabawić w Harendzie – wówczas kultowym
W podobnym tonie wyraża się Artur Kocenę medialny, choć może wielu by sobie tego
klubie studenckim. Po latach spotkałem się sicki, który dodaje: „ Nie znam drugiej takiej
życzyło”. I dodaje, że czyny są jego najlepszą z nim jak został ministrem. To był ten sam osoby, która poświęcałaby pracy tyle czasu,
wizytówką.
Krzysiek.”
również prywatnego, zarezerwowanego dla
Roman Czepe, były współpracownik, wiPo powrocie do Białegostoku w 1978 rodziny”.
cestarosta powiatu białostockiego, wspomi- roku rozpoczyna pracę jako kierownik grupy
Jeszcze dalej w wychwalaniu byłego
na: „Pamiętamy wszyscy jego słynną grzywkę robót w Okręgowym Przedsiębiorstwie Go- pryncypała idzie Roman Czepe: „ Jest gigani wąsy. Któregoś razu umówiłem szefa bez spodarki Komunalnej, gdzie dwa lata później tem pracowitości. Gdy ktoś pyta, z czego wyjego wiedzy na spotkanie z specjalistką od współtworzy NSZZ „Solidarność”. Następnie
nikają jego sukcesy wyborcze, odpowiadam, że
stylizacji i wizażu. Wcześniej powiedziałem zatrudnia się w Białostockim Kombinacie Bu- przede wszystkim z ogromnej życzliwości woKrzysztofowi, że wielu mówi, że powinien coś dowlanym jako inspektor nadzoru i w delega- bec ludzi i szczerej otwartości na ich problemy
zrobić z fryzurą i zgolić wąsy, i najlepiej jakby turze Urzędu Wojewódzkiego. W 1988 roku – w efekcie są to dziesiątki interwencji. Znamy
poszedł do profesjonalistki, która czekała na
podejmuje własną działalność gospodarczą się z Krzysztofem od początku Porozumienia
niego następnego dnia. Zgodził się. Nazajutrz i zakłada Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno Centrum, potem byłem półtora roku szefem
pojawił się w pracy bez grzywki i wąsów, które, – Kartograficznych „Meridian”.
jego biura poselskiego i widziałem, jaki ma
jak podejrzewaliśmy, chyba sam sobie obciął”.
Na głębokie wody wypływa, gdy w 1994 styl pracy. Jeśli jest najmniejsza szansa na
roku zostaje miejskim radnym i wiceprezy- pozytywne załatwienie sprawy, to interweniuje,
III.
dentem Białegostoku. Rok później, w wyniku występuje, pisze. Nieraz mówiliśmy mu, że
Skromność i życzliwość do ludzi Krzysz- nagłej śmierci prezydenta miasta Krzysztofa
interpelacja nie mam żadnych szans, ale, ku
tof Jurgiel wyniósł z rodzinnego domu. Urodził Lussy, obejmuje po nim stanowisko. W jednym zdziwieniu nas wszystkich, okazywała się skuWieści Podlaskie

VI.
Jedna z uliczek z domami jednorodzinnymi na białostockim osiedlu, powstałym
w ubiegłym wieku.
Połowę mało wyróżniającego się architektonicznie bliźniaka zamieszkuje Krzysztof
Jurgiel z żoną, Krystyną. Wprowadzili się do
niego po tym, jak małżonek zarobił pierwsze,
większe pieniądze, prowadząc własny interes
jako geodeta. To rodzinny azyl. Tu najczęściej
spędza każdą wolną chwilę, a nierzadko całe,
lecz krótkie urlopy. A jak się uda wykroić trochę
więcej wolnego czasu, wyjeżdża nad polski
Bałtyk. Dlatego najczęściej lubi latem spędzać
czas w przydomowym ogródku, spotkać się
przy grillu z przyjaciółmi, których od lat ma
tych samych. Znajdzie czas dla sąsiadów, którzy korzystają z rzadkiej okazji, żeby zapytać,
co tam słychać w wielkiej polityce. Bywa, że
wspólnie ponarzekają na źle odśnieżoną drogę lub na to, że w pobliskim sklepie zabrakło
chleba.
Przyznaje, że pomaga w pracach domowych: sprząta, robi zakupy, drobne remonty
i dba o ogródek, bo to jego królestwo. Czasem
wyskoczy na mecz piłki nożnej, bo sam do niedawna grał w reprezentacji Sejmu, a wcześniej
w LZS Lampart Nowe Aleksandrowo, w juniorach Jagiellonii Białystok, Juvenii Białystok
i Akademickim Związku Sportowym, notabene
od 2003 roku pełni funkcję przewodniczącego
Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
Cd. str. 6
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Wystawa malarstwa
Marka Sapiołki

Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
oraz Dnia Strażaka

Po południu 1 maja br. w pięknym drewnianym budynku galerii
im. Tamary Sołoniewicz w Narewce
(powiat hajnowski) odbył się wernisaż wystawy malarstwa Marka Sapiołki. Bogata ekspozycja obrazów
zajmuje w całości dużą salę galerii.
Na otwarcie nowej wystawy przybyli
mieszkańcy m, in. Narewki, Hajnówki,
Lewkowa Nowego, Planty i Tarnopola. Zebranych powitała i ciekawie
opowiedziała o malarzu z narewkowskich stron i jego twórczości prowadząca galerię Katarzyna Bielawska.
Na obrazach ich autor namalował niektóre urocze, dziewicze
zakątki Puszczy Białowieskiej, natu-

ralne zakola nizinnych rzek Narewki i Narwi, dawne ładne drewniane
domy Narewki, Grodziska, Kożyna
i z innych okolic (jest m, in. chatka
Władka), w różnych porach roku.
Piękne są pejzaże sierpniowych pól
i nadrzecznych łąk zimą i latem oraz
mroźnego zimowego zmierzchu na
wsi.
Warto dodać, że te zimowe
pejzaże puszczańskich okolic , namalowane na płótnach, trafiły do
dalekiej i gorącej Afryki . U mieszkańców Czarnego Lądu takie widoki
wywołują ogromne zainteresowanie
i zdziwienie.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

PRACA, DOM I POLITYKA
Cd. ze str. 5
wych w regionie. Życzę mu powoVII.
dzenia w wyborach do EuroparlaNa koniec mojej krótkiej wę- mentu”- minister sportu i turystyki
drówki śladami Krzysztofa Jurgie- Witold Bańka, „ Mocno trzymam
la, odwiedzam jego białostocką
kciuki za Krzysztofa Jurgiela. Jesiedzibę - z nadzieją na spotkanie. stem przekonana, że w Parlamencie
Sekretarka informuje, że szef jest Europejskim będzie odważnie bronił
w terenie i proponuje wizytę za kilka spraw rodzin i tak jak dotąd upodni, w sobotę o 10.00. Pomny nie- minał się o sprawy potrzebujących”
miłych doświadczeń wspomniane- - Elżbieta Rafalska, minister rodziny,
go dziennikarza, rezygnuję i proszę pracy i polityki społecznej zaś Wio osobisty telefon do posła. Dzwonię told Waszczykowski, były minister
kilkakrotnie, ale zawsze zgłasza się spraw zagranicznych,uważa, że „
poczta głosowa. Ze stolika w sekre- Krzysztof Jurgiel to twardy negotariacie zabieram ulotkę wyborczą, cjator o ogromnym doświadczeniu.
Oto kilka cytatów: „ Krzysztof Jurgiel Jako minister odbył setki spotkań na
jest znakomicie przygotowany, aby najwyższych szczeblach”
walczyć o sprawy ważne dla Polski”
Tymczasem poseł odbywa set- Jarosław Kaczyński, „ Krzysztof Jur- ki spotkań w swoim okręgu wyborgiel rozumie potrzeby sportu, szcze- czym, bo to lubi najbardziej.
gólnie dzieci i młodzieży. Zabiegał
o budowę wielu obiektów sportoWaldemar Staszyński

Dla młodych i dla starszych

3 maja 2019 r. obchodziliśmy ści Narodowej i Pomnik św. Floriana
uroczystość 228 rocznicy uchwale- – patrona strażaków. Przedstawicienia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień le władz, szkół i instytucji złożyli
Strażaka, w której udział wzięli
kwiaty. Głos zabrał Wójt Gminy Pan
przedstawiciele Gminy Wyszki,
strażacy z gminnych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach
poświęcona uchwaleniu Konstytucji
3 Maja. Następnie msza św. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła
w Wyszkach, której przewodniczył
i wygłosił homilię ks. proboszcz Andrzej Ulaczyk.
Mariusz Korzeniewski, nawiązał do
Po mszy św. wszyscy zebrani Święta Matki Bożej Królowej Polski
udali się za pocztami sztandarowy- i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
mi, pod Pomnik Pamięci i Tożsamo- Maja. Na zakończenie uroczystości
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z gminnych jednostek straży pożarnej wręczono medale „Za Zasługi
dla Pożarnictwa”.
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Moskiewska delegacja z dzielnicy Maruszkinskoje oddała hołd
żołnierzom radzieckim poległym w czasie II wojny światowej
Wizyta miała miejsce 20
kwietnia 2019 r. w ramach obchodów rocznicy spotkania wojsk amerykańskich z wojskami radzieckimi
w Torgau w Niemczech, wyzwolenia
Europy podczas II wojny światowej.
Jej cel to podążanie śladami Armii
Czerwonej, odwiedzenie miejsc pamięci z nią związanych, zlokalizowanych w Polsce i Europie - punkt docelowy natomiast mieści się w Berlinie.
W Hajnówce punktem tym był Cmentarz Żołnierzy Radzieckich.
Członkami delegacji byli m.in.
przedstawiciele samorządu dzielnicy
Maruszkinskoje miasta Moskwa, na
czele z szefem administracji Siergiejem Vechkilevem; reprezentanci
organizacji pozarządowych tj. „Pokolenie Przyszłości”, Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Wojenno-Historycznych „Patriot”, Rady Kombatantów.
W sumie Hajnówkę odwiedziło 17
osób. W uroczystościach upamiętnienia wojsk radzieckich uczestniczyły: władze miasta - Jerzy Sirak,
Burmistrz Miasta Hajnówka; Ireneusz
Kiendyś, Zastępca Burmistrza Miasta
Hajnówka; Janusz Puch, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka;
władze Powiatu Hajnowskiego – Joanna Kojło, Wicestarosta Powiatu
Hajnowskiego; Michał Szpakowicz,

Siemiatycze
nie wypalił się zbyt szybko.
Na początek inicjatorzy CenKolejną nowością do jakiej
Sesję Rady Gminy w Siemiatytrum planują zorganizować duży przymierza się kierownictwo GOK- czach odbytą 30 kwietnia br zdomikoncert, stworzyć stronę interne- -u jest stworzenie na bazie sześciu
nowały dwa tematy: oświata i drogi.
tową i fanpage. Michałowski GOK wiejskich świetlic: w Bondarach, Ja- Gmina planuje w tym roku zmoderposiada profesjonalne studio mu- łówce, Juszkowym Grodzie, Nowej
nizować ok. 10 km dróg gminnych.
zyczne, scenę z nagłośnieniem, pra- Woli, Hieronimowie, Sokolu i Szym- Nakładki asfaltowe zostaną pocownie filmu itp, a więc wszystko co
kach Centrum Wsi gdzie poza ofer- łożone na drogach: Kłopoty Bujny
może pomóc w realizacji tej niety- ta kulturalną będzie można znaleźć - Kłopoty Patry, Rogawka - droga
powej inicjatywy. Oby tylko zapał
pomoc i poradę.
(wss)
wojewódzka 690, Wiercień Duży Lachówka, Skiwy Małe - do granicy
gminy, Cecele - kolonia Cecele i ulicy
„Jestem głęboko poruszony tym, co zobaczyłem w filmie Pana ToSpacerowej w Czartajewie. Gmina
masza Sekielskiego. Ogromne cierpienie osób skrzywdzonych budzi ból
sfinansuje także w 50 proc. remonty
i wstyd. W tym momencie przed oczami mam także dramat osób podróg powiatowych: Boratyniec Ruski
krzywdzonych, z którymi spotkałem się osobiście. Dziękuję wszystkim, - Szerszenie, Wiercień Duży - Romaktórzy maja odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu. Przepraszam za
nówka oraz 200 metrowy odcinek
każdą ranę zadaną przez ludzi Kościoła”
ulicy w Wólce Nadbużnej.
abp Wojciech Polak, prymas Polski
Wśród zamierzeń na ten rok
Cd. ze str. 1

Ochotnicza Straż Pożarna z Topczewa została odznaczona Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.
Następnie zasłużonym strażakom

były Radny Miasta Hajnówka; przedstawiciel Gminy Miejskiej Hajnówka;
delegacja Koła Terenowego Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego
św.św. Cyryla i Metodego w Hajnówce.

w mentalności społeczeństw. Biorąc
pod uwagę tragizm wojny wyraził
głęboką nadzieję, iż następne pokolenia nie doświadczą tego, co przeżyli ich dziadkowie, pradziadkowie,
będą pamiętać natomiast o ich bo-

Wspólnej modlitwie za „upakoj”
przy pomniku „Pamięci spoczywających na tym cmentarzu oficerów
i żołnierzy Armii Czerwonej poległych
w walce z Niemcami w Hajnówce
i jej okolicach w czerwcu 1941 roku
i lipcu 1944 roku” na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, przewodniczył
proboszcz Parafii pw. Narodzenia
Jana Chrzciciela ks. Jan Romańczuk.
Burmistrz Miasta w swojej wypowiedzi przywołał tragiczne wydarzenia
II wojny światowej oraz negatywne konsekwencje, których pokłosie wciąż jest obecne szczególnie

haterskiej walce za ojczyznę i z godnością ją czcić.
Wspólne uczestnictwo w wydarzeniach poświęconych pamięci
historycznej jest cennym gestem
w stosunkach międzynarodowych,
przedkładającym się w dalszej perspektywie na zacieśnienie zagranicznych przyjaźni i wzajemnego zrozumienia, tolerancji między społeczeństwami, niwelowanie mentalnych
barier ugruntowanych w historii.

Obradowali radni

są też plany aplikowania o pieniądze z rządowego programu przebudowy dróg na przebudowę 2 km
odcinka drogi powiatowej Kułygi droga wojewódzka. Wkład własny
gminy wyniósłby w tym przypadku
ok. 700 tys zł.
Za około 300 tys zł zostanie wybudowane lub uzupełnione

Emilia Korolczuk
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe
w Hajnówce

oświetlenie wsi Altain i Baciki Bliższe.
Nie mniej ambitne są tegoroczne plany inwestycyjne w oświacie. W okresie wakacyjnym planuje
się gruntowny remont Szkoły Podstawowej w Szerszeniach, rozbudowę przedszkola gminnego oraz
utworzenie żłobka.
(cec)

Rolniczki motorem innowacji

Po raz drugi organizowany
jest konkurs „Rolniczki motorem
innowacji w Polsce”. Jego celem
jest promowanie roli kobiet na obszarach wiejskich oraz docenienie
innowacyjnych działań stosowanych przez nie w rolnictwie.

Nabór wniosków do konkursu
jest prowadzony przez Podlaską
Izbę Rolniczą do 31 maja br.
Więcej informacji o konkursie
na naszej stronie
www.wiescipodlaskie.eu
Wieści Podlaskie

GMINA CZEREMCHA

Jubileusz XX-lecia plebiscytów
„Sportowiec Ziemi Hajnowskiej”

Cd. ze str. 1
Kamila Stankiewicz, mistrzyni Polski Województwa Podlaskiego czytelnowskich sportowców. Czyżby czy- w wędkarstwie rzutowym. Jedynie
nicy „Wieści” przyznali (już po raz
Szachowy „Maraton” Łomża.
telnicy niezbyt uważnie przyglądali
brak miejsca nie pozwala wymienić drugi) nauczycielowi wf i trenerowi
W kategorii do lat 9 zwyciężyła się sukcesom swoich rodaków ? Nie. nagrodzonej piątki w każdej z wy- KS „Orzeł”z Kleszczel Edwardowi
Zuzanna Roszkowska reprezentująca
Po prostu wybierali tych, których
mienionych gmin., ale znajdziecie Terebunowi.
Klub Szachowy „Jagiellonia” Białystok. znali w swoim środowisku najlepiej je Państwo na naszej stronie interNa koniec ci, którzy zapiszą się
Natomiast do lat 10 Antonina Chro- – koleżanki i kolegów ze szkoły, klu- netowej.
w annałach XX Plebiscytu; uznani
miec z Sarnak.
bu, z gminnych zawodów. Aby uzuMedalami nagrodzono też przez Kapitułę za najlepszych sporW kategorii chłopców do lat 8
pełnić historię i prestiż hajnowskich dziewięcioro sportowców w kate- towców 2018 roku: rocznik 2006
wygrał Fabian Żałobiński reprezen- sportowców, Ryszard Pater od lat gorii oldboy, a pierwsze miejsce
i młodsi – Gabriela Kierdelewicz,
tujący Klub Szachowy „Jagiellonia” kibicujący miejscowym sportowcom
uzyskała biegaczka długodystanso- rocznik 2003 2005 – Małgorzata
Białystok. W kategorii do lat 10 zwy- napisał w 2002 roku interesującą wa, Eugenia Artemiuk. W kategorii Karpiuk, Gracjan Sienkiewicz i Kamiciężył Piotr Jaszczuk reprezentujący książkę „Historia sportu w Hajnów- senior, spośród dziewięciu nomino- la Sienkiewicz, szkoły ponadgimnaKlubMASZYNY
Szachowy „Jagiellonia” Białystok. ce”, a ostatnio w edycji książkowej wanych wyróżniono biegaczkę dłu- zjalne – Marek Romańczuk, senioWśród gospodarzy srebrny podsumował historię plebiscytów. godystansową z zespołu „Hajnówka
rzy – Michał Żak, oldboje – Mariusz
M
odernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s
medal
zdobyła Małgorzata Ryszczuk, Książkę tą otrzymali wszyscy nobrązowy medal zdobyła Maria Łuka- minowani sportowcy i trenerzy.
szewicz. Natomiast chłopcy zajęli: ,
Kapitułą Plebiscytu kieruje
Piotr Aleksiejuk 5 miejsce, 7 miejsce Jerzy Sirak ( a pracują w niej od
Michał Wasiluk, Gabriel Niczyporuk lat również: Andrzej Skiepko – wi15 miejsce.
cekanclerz, Jolanta Stefaniuk – se(sp czeremcha)
kretarz, oraz Mirosław Awksentiuk,
Janusz Ludwiczak, Ryszard Pater,
Edward Poniecki
i WiesławzSokoSprawdzone i solidne kosiarki z centralnym
zawieszeniem
serii
łowski).
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S
Galę prowadził tradycyjnie
i KDTC 301 S zostały wyposażone
w szeroki spulchniacz.
Mirosław Awksentiuk,prywatnie dyrektor hajnowskiego OSiR-u. PrzedKosiarki
KDTC
znane sąbyzstaidealnego
pozwala
na zwiękkreślił
rolę nauki
i rywalizacji,
stawił koon najpierw
gminnych
laurepiowania
terenu,
czystości
uzyskanej
paszy
s
z
e
n
i
e
w
ydajnować się coraz lepszym. Podkreślił też atów. Wymieńmy tych pierwszych,
irangę
ochrony
darni, możliwość
a także łatwości
orazwybrali
ści iczytelnicy
przyśpieszenie
olimpiady,
spraw-obsługi
których
„Wieści
dzenia się
w konkurencji,
a przede Brakowało
Podlaskich”. przesychania poko- Biega” Katarzynę Furmanek. Wśród Sokół, trener – Roman Sacharczuk,
niskich
kosztów
eksploatacyjnych.
wszystkim
reprezentowania
W gminie
to Alek- uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
sportowiec
to Rafał
jednak
w tej
serii kosiarek zszkoły.
szerokim spulchsu. Białowieża
Zmodernizowany
Zmodernizowana
listwa KDTC 301 S a
umożliwia
szerokihonorowy
pokos.
Wyraził
za podjętą
sandra Świć,został
czołowa
biegaczka
Sosnowski.
niaczem.wdzięczność
Tak przynajmniej
było do początku
również
zespół zwyciężył już po raz trzeci Paweł
pracę przez roku.
uczniów
nauczycieli, KS „Podlasie”,
w gminie
CzeremchaterazWołkowycki
z drużyny
Sie- z innych
Redakcja
dziękuje
staroście
składowych
kosiarek
(serii KT
i KDD),
ubiegłego
Poi przeprowadzeniu
prac tnący,
wyposażony
w przekładnię
zinte- „Tartak
życzył
sukcesów
na
szczeblu
ogólPaulina
Paczuska,
w
gminie
Hajmianówka”.
W
kategorii
uczniowie
hajnowskiemu,
burmistrzowi
Hajmodernizacyjnych w tym segmencie SaMasz growaną z możliwością wyboru obrotów spulch- takich jak rama główna, zespół tnący oraz
nopolskim centralnym, który odbę- nówka Anna Ginszt z KS „Puszcza” urodzeni w latach 2003 -2005 nówki, dyrekcji Hajnowskiego Domu
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji.
dzie się w czerwcu w Zespole Szkół , w gminie Narew oszczepnik Mate- tytuł najpopularniejszego sportow- Kultury za atrakcyjną artystyczną
ze spulchniaczem na szeroki pokos.
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, Jest to celowy zabieg, który umożliwi jeszKształcenia Rolniczego w Hańczowej. usz Chodakowski, w gminie Narew- ca 2018 roku zdobyła siatkarka
oprawę imprezy, wójtom wymieWprowadzone
zmiany
konstrukcyjne
objęły
ramię
ruchome,
ramię nośne
oraz odciążenie.
prostszą nionych
obsługę
i eksploatację
maszyn
Dyrektor Bolesław Hryniewic- ka Aleksandra
Zielińska,
finalistka
Małgorzata
Laskowska cze
z Kleszgmin
za pomoc w realizacji
ramę
główną kosiarek,
została Igrzysk
dostoso-Województwa
Wykorzystanie
przy modernizacji,
przez
oraz łatwiejszy
dostęp do części
zamiennych.
ki odbierając
grawerton,która
dyplom
Podlaskieczel. W kategorii
najmłodszych
jubileuszowego
plebiscytu.
Szczepodlask
iego
producent
a,
elementów
wana
do
listwy
na
szeroki
pokos.
To
rozwiązanie
MaSz
i puchar podziękował za cenne wy- go w biegu na 800 m. ,w mieście
najpopularniejszym sportowcem gółowe wyniki Plebiscytu na naszej
różnienie szkoły - pierwsze miejsce
Kleszczele to siatkarka Małgorzata została Anna Ginszt uczennica SP stronie www.wiescipodlaskie.eu
w klasyfikacji szkół startujących
Laskowska, w mieście Hajnówka w Dubinach. Puchar Marszałka
tekst: Wiesław Pietuch,
w olimpiadzie. Za wzorową orga- Czartajew
foto: Wiesław S. Sokołowski
nizację olimpiady przewodnicząca
Janocha wręczyła upominki nauczyPo raz pierwszy w gminie Sie- w dwóch kategoriach: soliści i ze- Mlonki (6 lat) z przedszkola w Czarcielom
szkoły:
Annie
Koladzie,
Anmiatycze
zorganizowano
społy rodzinnepracy
(dziecko
i jedno lub
tajewie, rolnicza
która zaśpiewała
piosenkę
operatora.
To pierwsza
opona Michelin
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon
rolniczych, konkurs
nie Radziewicz i kierownik internatu
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Turniej szachowy
23 kwietnia,
z okazji Świąt Wielkanocnych, odbył się w Czeremsze IX Diecezjalny
Turniej Szachowy „Nadziei Wielkanocnej” dzieci do lat 10.
Rywalizowało 37 uczestników
z Białegostoku, Czeremchy, Miedznej, Łomży, Sarnak, Siemiatycz,
Szepietowa i Węgrowa.
Zawody odbywały się systemem szwajcarskim, 6 rund po30
minut na zawodnika. Sędziował Józef Flaziński z Sokołowa Podl.
Cały turniej już po raz drugi,
a także w kategorii do lat 9 wygrał Krzysztof Wojtacha reprezentujący Klub Szachowy „Jagiellonia”
Białystok. Wśród dziewcząt i w kategorii do lat 8 zwyciężyła Maria
Szamełko reprezentująca Klub

ze spulchniaczeM
na szeroki pokos
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mir Jerzy Snarski, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony
Zdrowia w Starostwie Powiatowym
w Bielsku Podlaskim Anatol Grzegorz Tymiński, kierownik projektu
Aneta Matłowska oraz członkowie
jury w bloku gastronomia.
Uczniowie na uroczystość
ogłoszenia wyników przygotowali
program artystyczny – piosenkę
w wykonaniu Weroniki Fiedoruk
z klasy I TE. Wiele humoru wynikającego z pracy rolnika wniósł kabaret w wykonaniu Dawida Sarosiuka,
Klaudiusza Kryńskiego, Adama Wildemana (II TE) i Pawła Sokołowskiego (II TZ). Telefoniczne rozmowy
relacjonujące pobyt na wczasach,
przerywane odgłosem ryku zwierząt zdradzały jednoznacznie jaką
wyobraźnią kierował się opowiadający swoje wrażenia „wczasowicz”.
Oczywiście nie mogło się obejść
bez występu zespołu Pieśni i Tańca
„Podlaskie Kukułki” pod kierownictwem Mikołaja Turkowicza.
Wyniki zmagań młodzieży
przedstawiła Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWiUR, prof. dr
hab. Alina Janocha. Profesor ogłosiła listę 25 laureatów olimpiady
w poszczególnych blokach tematycznych. Aż czterech uczniów ZS
nr 4 znalazło się w gronie laureatów: I miejsce w bloku produkcja
zwierzęca zdobył Jakub Rybak (III
TZ), członek ZPIT „Podlaskie Kukułki”, fotoreporter, II miejsce w bloku
produkcja zwierzęca zdobył Karol
Łobasiuk (IV TZ), III miejsce w bloku
gastronomia wywalczyła Gabriela
Kozak (IV TŻ), córka absolwenta
szkoły i znaczącego rolnika z Augustowa, IV miejsce w bloku produkcja roślinna wywalczył Ireneusz
Birycki (II TZ).
Z dużą dozą humoru odbyła
się gala wręczania nagród rzeczowych laureatom. Podczas gali głos
zabrało kilku gości, w tym starosta
Sławomir Jerzy Snarski, który podWieści Podlaskie
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w XLIII edycji Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych

|

Trwałość podniesiona o Mama,
25%tata, ja ...

tekst i foto Tadeusz Szereszewski
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

|

ROLNIKU MASZ WYPOWIEDZIANĄ UMOWĘ LUB PROBLEM Z:



 BA N KI E M  KO M O R N I KI E M
DZ WO Ń !!! TE L . 8 8 3 1 8 1 600

LEASINGIEM

Restrukturyzacja
Pomoc prawna
20

zadłużenia gospodarstw rolnych
prz y Upa d ło śc i Kon su m e nc kiej
PODLASKIE AGRO

7

REKLAMA

008806993

NOWOŚĆ

Biopsja cienkoigłowa

WIEŚCI PODLASKIE - Niezależne Pismo Lokalne

ISSN – 1509 - 0329

Wydawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Besawa” spółka z o.o., w Białymstoku. Adres Redakcji: 15 – 872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34
tel. 85 653 76 51, e-mail: wiescipodlaskie@wp.pl, www.wiescipodlaskie.eu, Biuro Reklamy: e-mail: wiesci-marketing@wp.pl
Redaktor Naczelny: Wiesław S. Sokołowski (kom. 601 724 296), I-zca Redaktora Naczelnego: Wiesław Pietuch (kom. 531 530 691), z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Ciełuszecki (tel. 85 685 62 19).
Stale współpracują: Mateusz Gutowski, Michał Iwaniuk, Jerzy Iwańczuk, Wiaczesław Kucharenko, Zbigniew Podlaski, Waldemar Staszyński, Anna Stulgis, Tadeusz Szereszewski.
Cena gazety dla firm i instytucji 1, 00 zł +VAT Nakład: 5800 egz.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Drukarnia Prasowa w Ignatkach, Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin

8

Wieści Podlaskie

Maj
2019
numer 5 (65)

bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
Niezwykle duchowy spektakl
dobiegł końca. XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej to już historia.
Najważniejsze wydarzenie
kulturalno – religijne w regionie,
święto chrześcijańskiej muzyki, łączące kultury i narodowości ponad
geograficznymi granicami. XXXVIII
Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej po raz
kolejny zgromadził znakomite chóry,
miłośników sakralnej muzyki z kraju
i zagranicy.

W maju, kiedy przyroda bujnie odradza się z zimowego snu,
a świat przepełnia radość z powodu Zmartwychwstania Chrystusa,
Sobór Św. Trójcy w Hajnówce wypełnia śpiew. Pełen patosu i pasji,
przenika głęboko do zakamarków
ludzkiej duszy, wywołując to „coś”
– drżenie rąk, gęsią skórkę, euforię,
wzniosłość, zadumę… I tak od 38
lat. Muzyka cerkiewna w sposób
szczególny dotyka naszej duszy,
uświęca nasze uczucia i nadaje
modlitewny nastrój – stąd wynika
nasza radość duchowa. […] Jest to
swoista Ewangelia, niewymagająca żadnego tłumaczenia, dlatego
też możemy zrozumieć dlaczego
śpiew cerkiewny jest tak przejmujący i podświadomie oddziałuje na
całą naturę człowieka. Posiada on
właściwości terapeutyczne i kojące,
pomaga w odnalezieniu duchowej
równowagi i wprowadza w nastrój
modlitewny. Prowadzi duszę ku ciału
do pełnej harmonii zmysłów, pomaga zwrócić się do Boga, skłania do
wzajemnej miłości i jednomyślności – z tym przesłaniem zwrócił się
do uczestników inauguracji XXXVIII
Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
Zwierzchnik Polskiego Autokefalicz-

nego Kościoła Prawosławnego Jego
Eminencja Wielce Błogosławiony
Sawa, prawosławny Metropolita
Warszawski i całej Polski. List Jego
Eminencji odczytał Biskup Hajnowski Paweł. Metropolita podkreślił
rolę śpiewu cerkiewnego: Śpiew
jest swoistym balsamem kojącym
obolałą duszę człowieka. W tym
miejscu pozwolę sobie przypomnieć
słowa św. Prokulusa, które brzmią:
„Śpiew likwiduje zmartwienie duszy,
wyrywa z korzeniami przygnębienie,
usuwa niepokój, uśmierza ból, leczy
zbędne troski, prostuje
tych, których doświadczyły
problemy życiowe, grzeszników skłania do nawrócenia, wzbudza pobożność,
wprowadza ład w państwie, klasztorom dodaje
mocy, uczy łagodności,
umacnia miłość bliźniego,
podnosi ku niebu, uświęca
kapłanów, wypędza Szatana, wprowadza w Boże tajemnice”. Śpiew cerkiewny
jest wielkim skarbem prawosławia. Przekazujemy
go nowym pokoleniom,
bowiem śpiew cerkiewny
jest świadectwem naszego życia
duchowego, żyjemy i on żyć będzie,
bowiem jest głosem samego Boga
w nas, ludziach. Każda jego nuta jest
jak boskie tchnienie, każdy utwór
śpiewany w tej świątyni to symfonia chrystusowego zwycięstwa dobra nad złem.

w Kancelarii Prezydenta Adam
Kwiatkowski, Europoseł prof. Karol Karski, Konsul Honorowy Bośni
i Hercegowiny Stanisław Łuniewski,
parlamentarzyści: Kazimierz Baszko, Tomasz Cimoszewicz, Krzysztof
Jurgiel, Robert Tyszkiewicz, Urszula Pasławska, Dariusz Piontkowski

nych, Regionalny Dyrektor Lasów
Państwowych Andrzej Józef Nowak,
Rektor Politechniki Białostockiej prof.
dr hab. inż. Lech Dzienis, przedstawiciele służb mundurowych: wojska, policji, straży granicznej, straży
pożarnej, sponsorzy Festiwalu oraz
mieszkańcy regionu.

i Jacek Protas. Obecni byli także:
Wojewoda Podlaski Bohdan Józef
Paszkowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław
Derehajło, Członek Zarządu Marek
Malinowski a także radni sejmiku
województwa – Mikołaj Janowski
i Igor Łukaszuk oraz przedstawiciele
Powiatu Częstochowskiego ze Starostą Krzysztofem Smelą. Uroczystość
zaszczycili duchowni obu kościołów,
w szczególności: Biskup Hajnowski
Paweł, Jego Ekscelencja Arcybiskup
Bielski Grzegorz, Jego Ekscelencja
Biskup Siemiatycki Warsonofiusz,

Tradycyjnie w trakcie Festiwalu
zostały wręczone również Nagrody
im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Nagrody przyznawane są
od 1989 r. za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie rozwoju teologii, myśli
oraz kultury prawosławnej, a także
za działania na rzecz pojednania
chrześcijan. Laureatami tegorocznej edycji 30. edycji Nagrody zostali: Arcybiskup Tirany Durres i całej
Albanii Anastasios Yannoulatos, ks.
Michael Quenot, prawosławny duchowny ze Szwajcarii, znawca ikony,
prof. Andrzej Romanowski, polonista
i publicysta, Jan Smyk, dziennikarz
Polskiego Radia i społeczny działacz
oraz Stowarzyszenie Ukraińskich
Prawosławnych Dziennikarzy.
Festiwal zainaugurował Chór
metropolitalny okręgu Rosyjskiej
Prawosławnej Cerkwi w Republice

Kazachstanu Ałma - Ata z Kazachstanu. A to był dopiero przedsmak
– przez trzy dni w Soborze św. Trójcy w Hajnówce (od środy (08.05) do
piątku (10.05)) przestrzeń świątyni
wypełniały wzniosłe pieśni chóralne.
Przed publicznością i jury zaprezentowało się 27 chórów m.in. z Polski,
Białorusi, Litwy, Łotwy, Finlandii,
Rosji, Niemiec, Rumunii, Serbii, Macedonii, Czarnogóry, Ukrainy i Kazachstanu. Udział w przesłuchaniach
konkursowych była prawdziwą ucztą
dla duszy, której piękna muzyczna
oprawa przeniosła w zupełnie inny
świat – świat artyzmu, piękna, głębokiej wiary. Niepowtarzalny klimat
towarzyszył także koncertowi plenerowemu w Ośrodku „Jagiellońskie”
w Białowieży (10.05). Tu, w puszczańskiej scenerii, w blasku gwiazd
i świec odbyła się muzyczna uczta
folklorystyczna – chóry z Litwy,
Serbii, Polski i Rosji zaprezentowały
kulturę swojego kraju, ujętą w folkowych taktach.
Z bogactwem muzycznych
form mieli okazję zapoznać się także mieszkańcy regionu oraz z Polski,
podczas koncertów towarzyszących
w miejscowościach z terenu Powiatu
Hajnowskiego oraz w Bielsku Podlaskim, Białymstoku, Łosicach, Mielniku, Krakowie, Warszawie. W nastrój
Festiwalu wprowadziły także liczne
wystawy: wystawa „Obrazy usłyszane w Cerkwi”, wystawa Muzyka
Cerkiewna na winylach, „Nostalgia
krzyży” – wystawa fotografii Grzegorza Pietraszka i Jerzego Wójcika,
„Rytmy – sacrum i przyroda” - wystawa fotografii Anny Radziukiewicz,
wystawa fotograficzna 10 lat pielgrzymowania do Zwierek, wystawa
malarstwa Joanny Kiersnowskiej.
Cd. str. 4

Majowe uroczystości w Hajnówce
„Bo Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.
Cyprian Kamil Norwid

Wielką wartość duchową Festiwalu, zawierającym w sobie pierwiastek sacrum podkreślali także
goście, którzy zabrali głos. Festiwal
uświetniło wielu znamienitych gości
m.in.: Ambasador Republiki Białoruś
Władimir Czuszew, Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku Alla Fedorova, Sekretarz Stanu

w imieniu Biskupa Diecezji Drohiczyńskiej Ks. bp prof. dr hab. Tadeusza Pikusa, podczas Festiwalu byli
obecni Dziekan Zbigniew Niemyjski
i Zastępca dziekana ks. Józef Poskrobko. Ponadto obecni byli: radni
powiatu i radni gmin, przedstawiciele lokalnych samorządów i podległych im jednostek organizacyj-

Początek maja to czas odpoczynku podczas tzw. długiego weekendu, ale także ważne dla kraju, jak
i każdej wspólnoty lokalnej uroczystości.
2 maja obchodziliśmy Dzień
Flagi. Miejskie ulice już kilka dni
wcześniej zaczęły mienić się biało-czerwonymi barwami. Tradycyjnie
o godzinie 12.00 na maszt przed
Urzędem Miasta w asyście Hymnu
Narodowego wygrywanego przez

Orkiestrę Dętą OSP w Hajnówce
została wciągnięta flaga. Chwili tej
towarzyszyli przedstawiciele władzy
samorządowej z Gminy Miejskiej
Hajnówka, Starostwa Powiatowego,
Gminy Wiejskiej Hajnówka, przedstawiciele służb mundurowych. Nie
zbrakło też najmłodszych reprezentantów społeczności hajnowskiej.
Święto Flagi w tym roku zbiegło się
z ważną dla Polski rocznicą – wówCd. str. 2

Majowe uroczystości w Hajnówce
czas minęło 15 lat odkąd staliśmy się członkami Wspólnoty
Europejskiej. Wraz z nami Unię Europejską wzmocniły takie kraje jak:
Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry,
Łotwa, Litwa, Estonia, Malta i Cypr.
Co zyskał nasz region dzięki akcesji? Przede wszystkim pozyskiwane
fundusze europejskie pozwoliły na
poprawę i rozwój infrastruktury drogowej, komunikacyjnej; infrastruktury ochrony zdrowia, wdrażanie alternatywnych źródeł energii; inwestycje
w kapitał ludzki i społeczny. Efekty
widać na każdym kroku. W trakcie

Po części religijnej ulicami miasta
nastąpił przemarsz uczestników obchodów pod pomnik Konstytucji 3
Maja w Parku Miejskim. W miejskich
obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu, przedstawiciele służb
mundurowych, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz licznie
mieszkańcy miasta. Burmistrz Miasta Jerzy Sirak – „Spotkaliśmy się,
aby przypomnieć to historyczne wydarzenie sprzed 228 lat związane
z uchwalenie Konstytucji Majowej,
drugiej po amerykańskiej konstytucji
na świecie […] w historii nic nie dzie-

realizacji jest perspektywa finansowa 2014-2020, rozpoczęły się prace
nad kolejną. Prócz aspektów finansowych wzrosła mobilność związana ze swobodą przepływu towarów
oraz osób. Otwarty europejski rynek
pracy przyczynił się do wyjazdów za
pracą dużej liczby społeczności, co
niestety odcisnęło swe piętna na
krajowym rynku pracowniczym. Każdy proces ma swoje plusy i minusy,
warto doceniać dobre strony, a złe
w miarę możliwości eliminować.
3 Maja – 228. Rocznica
Uchwalenia Konstytucji. Uroczystości miejskie poprzedzone były
modlitwami w intencji Ojczyzny
w Soborze Świętej Trójcy i Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.

je się bez przyczyny. Zanim do tego
historycznego momentu doszło,
w historii naszych przodków bardzo
trudny był wiek XVII, w którym to
Rzeczypospolita poniosła wielkie
ofiary w ratowaniu niepodległości
nie tylko własnej, ale również niepodległości i wolności całej Europy.
Polska obroniła się przed turecką
nawałą pod Wiedniem. Jeszcze
wcześniej mieliśmy konieczność
obrony przed szwedzkim potopem.
To wszystko zaowocowało wielkimi
stratami materialnymi i w społeczności. Kolejny wiek XVIII był wiekiem
bardzo trudnym – Polska z każdym
rokiem traciła swoje znaczenie.
Ostatni król Rzeczypospolitej Stanisław August Poniatowski uznał,
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Hajnówka uczciła Dzień Zwycięstwa
Symbolicznym gestem przedstawiciele samorządów: Miasta Hajnówka w osobach Ireneusz Kiendyś
- Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, Jarosław Grygoruk - Sekretarz Miasta Hajnówka; samorządu
Powiatu Hajnowskiego: Joanna Kojło
- Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego, Ewa Cieślik - Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych wraz z prezesem Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Hajnówce, Witalisem
Andrzejem Laszkiewiczem, oddali
hołd z okazji 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Kwiaty oraz
znicze zostały złożone przy pomniku plut. Bolesława Bierwiaczonka,

2

Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich
oraz na dwóch mogiłach żołnierzy
poległych podczas walk, znajdujących się na cmentarzu rzymskokatolickim przy Parafii św.św. Cyryla
i Metodego.
W latach 1945-2015 Dzień
Zwycięstwa nosił nazwę Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności.
W bloku wschodnim obchodzono je
9 maja, zaś w Polsce, Czechach czy
Francji – 8 maja.
Niezależnie w jaki sposób,
huczny czy skromny, ważne, że pamiętamy każdego roku o tych, którzy
walczyli za wolność i pokój swoich
narodów.
Emilia Korolczuk

że jedyne co w tej sytuacji należy
zrobić to przede wszystkim postawić na edukację i kształcenie społeczeństwa. Zaczęło się od utworzenia
Szkoły Rycerskiej, potem od Komisji
Edukacji Narodowej. Zaowocowało
to tym, że absolwenci Szkoły Rycerskiej dostrzegli na wzór francuski,
potrzebę radykalnej reformy ustroju
RP i doprowadzili do uchwalenia tej
Konstytucji. Każde nawet najlepsze prawo to tylko początek drogi – trzeba te prawo wprowadzać
w życie i również tego prawa bronić
[…] Tadeusz Kościuszko i pozostali
patrioci podjęli trud obrony Konstytucji. Dla ówczesnej carskiej Rosji,
Katarzyny II Polska potrzebna była
tylko jako państwo buforowe pod
protektoratem Rosji [..] Tutaj na tym
obelisku (od.red. mowa o pomniku
Konstytucji w Parku Miejskim) przypominamy artykuł Konstytucji Majowej „Wszelka władza społeczności
ludzkiej, początek bierze swój z woli
narodów”. To podstawowe hasło
każdej demokratycznej konstytucji
jest aktualne cały czas, również
dzisiaj. Przypomina z jednej strony
o obowiązkach rządzących, z drugiej
strony też o obowiązkach rządzonych. Dzisiaj oddając hołd naszym
przodkom możemy czuć się niejako
spadkobiercami tych wspaniałych
ludzi. Możemy cieszyć się z tego, że
my tutaj w Hajnówce jesteśmy tą
częścią współczesnej Rzeczypospolitej, na której urodzili się i wychowali
twórcy Konstytucji 3 Maja. Niedaleko, kilkanaście kilometrów od Brześcia była siedziba Niemcewiczów
– Julian Ursyn Niemcewicz był jednym z twórców tej Konstytucji…”. Po
tej krótkiej lekcji historii gospodarz

miasta podkreślił – „Mamy zbiorowy obowiązek jako mieszkańcy całej
Polski, ale również jako mieszkańcy
naszej „małej Ojczyzny” – Hajnówki, Powiatu Hajnowskiego i Podlasia, bo jest to wspaniały kawałek
Rzeczypospolitej, wspaniała część
świata, przede wszystkim dla nas
bardzo ważne. Wierzymy w to, że
razem z Bożym błogosławieństwem,
zrobimy wszystko, żeby z tego naszego wspólnego obowiązku wobec
naszej Ojczyzny i naszej „małej Ojczyzny” wywiązać się najlepiej jak
to możliwe”.
W trakcie uroczystości usłyszeliśmy pieśni patriotyczne w wykonaniu orkiestrantów. Wraz z ks.
Józefem Poskrobko i prawosławnym
ks. Krzysztofem Kuderskim zostały
odmówione wspólne modlitwy.

Starostwa Powiatowego w Hajnówce: Andrzej Skiepko – Starosta Hajnowski, Joanna Kojło – Wicestarosta
Powiatu Hajnowskiego, Eugeniusz
Saczko – Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego; delegacja Urzędu Gminy Hajnówka: Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka,
Jarosław Kot – Przewodniczący Rady
Gminy Hajnówka, Alina Ginszt – Dyrektor Zespołu Szkół w Dubinach.
Symboliczny hołd Konstytucji oddali
także przedstawiciele hajnowskich
klubów politycznych Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości,
służb mundurowych, Lasów Państwowych, placówek oświatowych
(szkoły i przedszkola), organizacji
pozarządowych, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych.
Konstytucja jest prioryteto-

Ostatnia część uroczystości
poświęcona została złożeniu kwiatów przez przybyłe delegacje. Pamiątkowe wieńce złożyli m.in. delegacja Urzędu Miasta Hajnówka:
Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka, Ireneusz Kiendyś – Zastępca
Burmistrza Miasta Hajnówka, Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka; delegacja

wym aktem prawnym dla każdego
narodu. Przestrzeganie zawartych
w nich praw i wypełnianie obowiązków świadczy o szacunku wobec wartości demokratycznych, są
wyrazem patriotyzmu. Pamiętajmy
o tym nie tylko w dzień jej święta,
lecz także każdego dnia.
Emilia Korolczuk

Podsumowanie spotkania „Przedsiębiorco czas na rozwój –
Fundusze unijne i inne formy wsparcia dla biznesu”
W dniu 12 kwietnia 2019 r.
przedsiębiorcy z miasta Hajnówka
i okolic mieli okazję zapoznać się
z formami wsparcia finansowego dla
rozwoju swoich firm. Pozwolił im na
to udział w spotkaniu informacyjnym pt. „Przedsiębiorco czas na rozwój – fundusze unijne i inne formy
wsparcia dla biznesu”. Wydarzenie
zostało zorganizowane przez Urząd
Miasta Hajnówka przy współpracy
z Głównym Punktem Informacyjnym
Funduszy Europejskich funkcjonującym przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego.

W pierwszej części spotkania
Izabela Lasota, doradca w zakresie przedsiębiorczości z Głównego
Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich przedstawiła możliwości pozyskania funduszy unijnych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 oraz Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia
m. in. na wdrażanie innowacji, odnawialne źródła energii, tworzenie
sieciowych produktów przez MŚP,
wspieranie inwestycji. Następnie
Alicja Orzechowska z ramienia

Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego rozwinęła temat wejścia
podmiotów gospodarczych na rynki
zagraniczne, sposobów pozyskania
środków finansowych w postaci pożyczek, możliwości wyszukiwania
zagranicznych kontrahentów bez
wychodzenia z domu w ramach
sieci Enterprise Europe Network.
Na zakończenie spotkania
padło wiele pytań ze strony przedsiębiorców z myślą o rozwoju ich
własnej działalności gospodarczej.
Emilia Korolczuk

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019r.
15 lat obecności w Unii Europejskiej okazało się dla Polski
wielkim krokiem w przód. Mimo,
że ostateczna decyzja negocjacji przedakcesyjnych do ostatniej
chwili stała pod wielkim znakiem
zapytania – w ostateczności okazała się ogromnym sukcesem.
Z perspektywy tych kilkunastu lat
bardzo wiele zmian dokonało się
w sferze społecznej, gospodarczej,
ekonomicznej i kulturalnej wielkich
miast, miasteczek oraz obszarów
wiejskich. Bez wątpienia możemy
powiedzieć o sobie, że jesteśmy

Europejczykami, nie zapominając
przy tym o lokalnym patriotyzmie.
Interesy kraju, regionów
w strukturach organizacyjnych UE
reprezentowane są przez wybieranych przez nas w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję europosłów. 26 maja odbędą się
wybory do Europarlamentu. Tego
dnia spotkamy się przy urnach, by
wybrać kandydatów, którzy w naszym imieniu zawalczą o lepszą
jakość życia, dorównującą do standardów europejskich z wykorzystaniem zasobów lokalnych. Wielu

z nas kieruje się przekonaniem, iż te
wybory i późniejsze decyzje wybranych władz, naszych przedstawicieli
w Brukseli są bardzo odległe od nas
– to przekonanie bardzo błędne.
Wystarczy rozejrzeć się wokół, aby
dostrzec ich efekty.
Pełne listy kandydatów są już
dostępne w przestrzeni publicznej.
Zapoznajcie się z nimi, by 26 maja
oddać słuszny głos.
Przyszłość Europy, Polski i Regionu Puszczy Białowieskiej leży w naszych rękach – pamiętajcie o tym.
Emilia Korolczuk
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Ruszyła rekrutacja do hajnowskich
szkół ponadpodstawowych
Przed młodzieżą trudny wybór
dotyczący kierunku dalszej edukacji –
odpowiedź na pytania „jaką szkołę wybrać?”, „na jaki kierunek iść?” zaważą
o przyszłej karierze zawodowej. Etap
wyboru szkoły ponadpodstawowej jest
jednym z najważniejszych kroków ku
planowaniu przyszłości. Choć na tym
etapie życia mało kto myśli o przyszłości na poważnie, wybór odpowiedniej szkoły zdecyduje o dalszej przyszłości. Przed Wami – młodymi ludźmi
nie lada dylemat. Oczywiście nie chcemy robić dramy (:)), niemniej wybór,
którego musicie dokonać zaważy na
Waszym życiu. Hajnowskie szkoły
średnie to gwarancja solidnego
wykształcenia, możliwość udziału w ciekawych projektach edukacyjnych – w tym także zagranicznych, możliwość korzystania
z atrakcyjnych programów stypendialnych (w tym ze Stypendium
im. Simony Kossak, ustanowionego
przez Radę Powiatu Hajnowskiego),
realizacja zainteresowań i przyjazna atmosfera. Sprawdź:
• Zawód gwarantujący zatrudnienie,
możliwość wyjazdu na zagraniczne
praktyki, zarobek pierwszych pieniędzy, kontakt z przedsiębiorcami,
nauka w przyjaznej atmosferze –
chcesz umieć więcej? Złóż papie-

ry do Zespołu Szkół Zawodowych!
Więcej na: www.zszhajnowka.republika.pl
• Białorus - perła na edukacyjnej
mapie województwa podlaskiego czwarte miejsce w województwie,
a 49 w kraju w Ogólnopolskim
Rankingu Olimpijskim, 9 miejsce
w województwie w Głównym Rankingu Liceów Ogólnokształcących
a także tytuł „srebrnej szkoły”
miesięcznika Perspektywy tylko to
potwierdzają. ZS z DNJB to jedyna w regionie placówka mogąca
poszczycić się wysokimi lokatami
w ogólnopolskim rankingu. Więcej
na: http://bialorushajnowka.pl/.
• Polak - szkoła szyta na miarę każdego ucznia. ZSO to szkoła z długoletnią historią i doświadczeniem
dydaktycznym. ZSO w Hajnówce
w stawianiu na kreatywny rozwój
i wsparcie zainteresowań uczniów
wychodzi daleko poza system
kształcenia. Więcej na: http://zsohajnowka.pl/
Oferta edukacyjna każdej ze
szkół oraz prezentacja szkolnej codzienności na stronie powiatu www.
powiat.hajnowka.pl, zakładka oświata
w aktualnościach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą – będziecie miło
zaskoczeni!
Katarzyna Miszczuk

„Stop niekontrolowanemu
rozmnażaniu zwierząt 2019 r.”
W ramach „Programu opieki
nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt”
od 23 kwietnia 2019 r. rozpoczęła
się Akcja pn. „Stop niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt
2019 r.” skierowana do właścicieli psów i kotów, zamieszkujących
na terenie miasta Hajnówka. Akcja
jest realizowana – przy częściowym
dofinansowaniu Miasta. Zgodnie
z §5 ust. 3 uchwały Nr V/26/19 Rady
Miasta Hajnówka z dnia 27 marca
2019 r. w sprawie programu opieki
nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Hajnówka, Gmina
dofinansowuje zabiegi sterylizacji
i kastracji w wysokości:
• 75 % kosztu zabiegu u psów, pozostałe 25 % ponosi jego właściciel,
• 50 % kosztu zabiegu u kotów, pozostałe 50 % ponosi jego właściciel.
Jeden właściciel może ubiegać
się o dofinansowanie do zabiegów
wykonanych maksymalnie dwóm
zwierzętom rocznie. Właściciele

zwierząt nie otrzymają zwrotu
kosztów poniesionych za sterylizację lub kastrację.
Celem akcji jest popularyzacja
tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji
zwierząt domowych (szczególnie psów
i kotów), co w efekcie końcowym zminimalizuje liczbę zwierząt bezdomnych.
Akcja prowadzona będzie przez
Urząd Miasta Hajnówka do 30 listopada 2019 r. lub do wyczerpania
środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach
tego Programu.
Placówki weterynaryjne
biorące udział w akcji:
1. Gabinet Weterynaryjny Highvet, Lek. wet. Paweł Tichoniuk, ul.
Lipowa 135, 17-200 Hajnówka
2. Gabinet Weterynaryjny, Lek.
wet. Eugeniusz Rutkowski, ul. Lipowa
83, 17-200 Hajnówka
3. Gabinet Weterynaryjny, Lek.
wet. Renata Wasiluk, ul. Ogrodowa
10, 17-200 Hajnówka

VI Dance Festival 4 School
W niedzielę 9 kwietnia w Szepietowie odbył się VI Dance Festival
4 School, w którym wzięły udział
2 solistki z Zespołu Tańca Nowoczesnego „Iluzja”. Jury przyznało
następujące nagrody:
Julianna Kojło – I MIEJSCE
w kat. Solo powyżej lat 15 oraz III
MIEJSCE w kat. Freestyle 1vs1 powyżej lat 15
Nikola Lubowicka – II MIEJSCE
w kat. Solo powyżej lat 15
GRATULUJEMY Bożena Żyża
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Ambasador Białorusi z wizytą w Powiecie Hajnowskim
Współpraca w zakresie rozwoju
biznesu, gospodarki oraz kultury – to
główne konkluzje płynące ze spotkania przedstawicieli samorządów
z terenu Powiatu Hajnowskiego z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Władimirem
Czuszew. Spotkanie, zorganizowane
przez Starostę Hajnowskiego i Burmistrza Miasta Hajnówka miało miejsce
6 maja br. w Starostwie Powiatowym

– w ramach eventów gospodarczych
czy turystycznych, wymiany młodzieży
szkolnej czy kontaktów społeczności
lokalnej. Ważnym czynnikiem wpływającym na wzajemne zrozumienie
jest możliwość nauki języka – białoruskiego w polskich szkołach oraz
polskiego w białoruskich placówkach
oświatowych, o czym także mówił
Ambasador. W ocenie Ambasadora
wspólnym mianownikiem łączącym
oba kraje jest także kultura wyrażo-

łoruś – Ukraina na terenie Powiatu
Hajnowskiego będzie realizowane
pięć projektów z udziałem funduszy
unijnych. Podczas rozmowy z Panem
Ambasadorem zaznaczyliśmy rolę
bezwizowego ruchu jako czynnika
ułatwiającego współpracę, jednocześnie podkreślając znaczenie oddolnych
inicjatyw jako potencjalnego czynnika wpływu na całokształt stosunków
polsko - białoruskich. Skuteczna wymiana – handlowa, turystyczna czy
kulturalna potrzebuje swobody, jak
też ścisłej współpracy i wzajemnego
zaufania. Przyjaźń jaka łączy Powiat
Hajnowski z białoruskimi partnerami
stanowi solidną podstawę do realizacji kolejnych inicjatyw – podsumowuje
spotkanie Starosta Hajnowski Andrzej
Skiepko.
Katarzyna Miszczuk

w Hajnówce, uczestniczyli w nim –
Konsul Generalny Republiki Białoruś
w Białymstoku Alla Fedorova, Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko, Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz
Saczko, Przewodnicząca Rady Miasta
Walentyna Pietroczuk, burmistrzowie
i wójtowie gmin z terenu Powiatu
Hajnowskiego. Spotkanie przebiegało
w bardzo przyjaznej atmosferze. Polska jest kluczowym partnerem, szóstym w świecie pod względem eksportu, wymiany towarów, inwestycji.
Dobrosąsiedzka współpraca obejmuje
także wymianę kulturalną. Ze względu
na bliskość gospodarczą i geograficzną powinniśmy wypracowywać nowe
kierunki we wzajemnej współpracy
– ku rozwojowi biznesu, kultury, turystki i wzajemnych kontaktów mieszkańców – mówił podczas spotkania
Ambasador Władimir Czuszew. Ambasador podkreślił rolę wzajemnych
kontaktów – na szczeblu centralnym
i samorządowym ale też społecznym

na nie tylko w języku czy religii ale
także uosabiana przez wspólnych
bohaterów narodowych – Stanisława
Moniuszko, Tadeusza Kościuszko czy
Adama Mickiewicza.
Powiat Hajnowski od blisko 17
lat współpracuje z rejonami Kamienieckim, Prużańskim i Swisłockim –
zarówno w ramach Stowarzyszenia
Euroregion Puszcza Białowieska jak
też kontaktów bilateralnych. Położenie geograficzne Powiatu Hajnowskiego jako okna na wschód to atut,
który chcemy rozwijać – poprzez wymianę kulturalną, promocję turystyki
transgranicznej oraz wspieranie i inicjowanie projektów gospodarczych.
Dotychczasowa, dobrosąsiedzka
współpraca – zarówno na poziomie
kontaktów z Konsulatem w Białymstoku jak też z władzami rejonów, zaowocowała realizacją wielu projektów
z wykorzystaniem funduszy unijnych.
I oczywiście będzie kontynuowana
– w ramach Programu Polska – Bia-

Post scriptum:
Lista projektów, jakie będą realizowane na terenie Powiatu Hajnowskiego w ramach Programu Polska
- Białoruś - Ukraina 2014-2020:
1. Powiat Hajnowski – „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”: wartość dofinansowania
59 560,00 euro
2. Stowarzyszenie Samorządów
Euroregionu Puszcza Białowieska –
„Rzemieślnicze tradycje na pograniczu
polsko-białoruskim” : wartość dofinansowania 60 000,00 euro
3. Miejska Biblioteka Publiczna
w Hajnówce – „Spotkanie i szacunek
- dziedzictwo historyczne, literackie i kulturowe dla promocji miast
transgranicznych Hajnówka – Słonim”: wartość dofinansowania 53
500,00 euro
4. Szkoła Podstawowa Nr 4
w Hajnówce – „Transgraniczne tradycje weselne w kontekście historycznego i współczesnego przekazu dla
młodego pokolenia”, wartość dofinansowania 50 310,00 euro
5. Białowieski Park Narodowy
–„Przyrodnicze skarby ponad granicami” - 59 968,00 euro

Są pieniądze na wsparcie osób niepełnosprawnych
w ramach programu Aktywny Samorząd
Samorząd Powiatu Hajnowskiego w 2019 r. po raz kolejny
realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie. Celem głównym programu
„Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.
Działania objęte dofinansowaniem zostały sklasyfikowane
w dwóch modułach. W ramach
I Modułu, tj. likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową osoby ze stwierdzoną
niepełnosprawnością mogą ubiegać się m.in. o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, pomoc w zakupie
sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania,
pomoc w zakupie protezy kończyny, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, pomoc w zakupie

skutera inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub oprzyrządowania
elektrycznego do wózka ręcznego.
Z kolei w ramach Modułu II osoby
ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności mogą
ubiegać się o pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym.
Realizatorem programu
w imieniu samorządu powiatu hajnowskiego jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Hajnówce. Powiat Hajnowski realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”
od 2012 r. Środki, które wydatkuje
PCPR w ramach programu Aktywny
Samorząd ustalane są przez Zarząd
PFRON (Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); są rozdzielane na powiaty wg
określonych kryteriów (pod uwagę
brane są dane dot. liczby mieszkańców, liczby osób niepełnosprawnych
powiecie itp.). Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie nie ma wpływu
na ilość środków w danym roku –

identycznie, jak w przypadku środków przyznawanych samorządom
z PFORN.
Zachęcamy studentów oraz
wszystkie osoby posiadające umiarkowany, znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności do
kontaktu z PCPR, gdzie bezpośrednio uzyskają informację o formach
wsparcia. Pracownicy instytucji służą pomocą merytoryczną, pomagają także w wypełnieniu odpowiednich formularzy.
kontakt:
Siedziba PCPR ul. Piłsudskiego 10A
Telefon/faks 85-682-36-42
lub telefon 85-682-59-83
e- mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl
Szczegółowe informacje dotyczące działań finansowanych
w ramach programu, wartości dofinansowania oraz rodzajów niepełnosprawności, które uprawniają do
złożenia wniosku o pomoc znajdują
się także na stronie www.powiat.
hajnowka.pl.
Katarzyna Miszczuk
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XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej
Cd. ze str. 1

Po przesłuchaniu 27 chórów
w minionym tygodniu z Europy i Azji,
jury w składzie:
prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
– przewodniczący
• prof. dr hab. Grzegorz Pecka
• ks. dr Alexandrel Barnea
• Oleg Owczennikow
• Aleksandrs Brandaws
• ks. Protodiakon Bazyli Dubec
• mgr Ireneusz Ławreszuk
• ks. dr Dmitryi Bołgarskij
• ks. dr Anatolij Nienartowicz,
przyznało następujące nagrody
i wyróżnienia:
W kategorii chórów
parafialnych wiejskich:
• II miejsce Chór Parafii Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych
(Polska) – Dyrygent Anna Antoniuk
• I miejsce Chór Parafii Prawosławnej Wniebowstąpienia Pańskiego
w Orzeszkowie (Polska)- Ewa Surel
W kategorii chórów
parafialnych miejskich:
• Wyróżnienie Arcybiskupi Chór Monasteru Św. Ducha, Wilno (Litwa)Dyrygent Tatiana Skoworodko
• III miejsce ex aequo Zespół Wokalny „Cantus Delicium”, Pyrzyce (Polska) Dyrygent Tomasz Szutkowski
• III miejsce ex aequo Chór Angelos
Parafii Prawosławnej św. Ducha
w Białymstoku (Polska) Dyrygent
Ireneusz Ławreszuk
• II miejsce Chór Parafii Świętych
Cyryla i Metodego w Wołkowysku
(Białoruś) Dyrygent Jelena Juzva
• I miejsca Fiński Prawosławny Chór
Kameralny, Helsinki (Finlandia) Dyrygent Irina Tchervinskij- Matsi
W kategorii chórów dziecięco
– młodzieżowych:
• III miejsce Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii Hagia Sophia w Białymstoku (Polska) Dyrygent Adam
Tokajuk
• II miejsce Chór Dziecięcy Soboru
Św. Trójcy, Hajnówka (Polska) Dyrygent Justyna Marczuk
• I miejsce Dziecięco-Młodzieżowy
Chór „Wstriecza”, Mińsk (Białoruś)
Dyrygent Ludmiła Litoszyk
W kategorii chórów
akademickich :
• III miejsce Chór Studentów przy
Prawosławnym Ośrodku Szkoleniowym, Smoleńsk (Rosja) Dyrygent
Ihumenia Jelisavieta ( Kisielova)
• II miejsce Męski Chór Sankt- Petersburskiej Akademii Duchownej
(Rosja) Dyrygent Maksim Kalinin
• I miejsce Chór Kameralny „Crescendo”, Krzywy Róg (Ukraina)
Dyrygent Wiktoria Siergiejeva
W kategorii chórów innych:
• III miejsce ex aequo Chór „Bracia
Baruch”, Belgradu (Serbia) Dyrygent Stefan Zekić
• III miejsce ex aequo Chór „Jedinstvo” Kotor (Czarnogóra) ks. diakon
Mikhajło Lazarewić
• II miejsce Zespół Wokalny „Świrel”,
Mińsk (Białoruś) Dyrygent Swietłana Kuncewicz
• I miejsce Męski Chór Logos, Ryga
(Łotwa) Dyrygent o. Ioann Szenrok

***
GRAND PRIX
Chór Kijowskiej Akademii Duchownej
(Ukraina) Dyrygent Ks. Archimandryta Roman Podłubniak
Ponadto Jury przyznało wyróżnienia:
• za kultywowanie muzyki cerkiewnej – Zespołowi Wokalnemu
„Capella Russica”, Berlin (Niemcy)
Dyrygent Irina Brockert- Aristova
• za rozpowszechnianie tradycji śpiewu cerkiewnego Chórowi
„Majowy Kwiat”, Mińsk (Białoruś)
Dyrygent Lilia Simańczuk
W sobotę 11 maja tygodniowe
spotkania z chóralną, chrześcijańską
muzyką oraz barwnym folklorem
zwieńczył koncert galowy w Soborze
św. Trójcy w Hajnówce oraz Hagia
Sophia w Białymstoku.
Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki
Cerkiewnej to perła wśród festiwali
i eventów jakie mają miejsce w regionie. To wizytówka nie tylko Powiatu
Hajnowskiego ale całego Podlasia
– Festiwal przywołuje wyjątkowość
naszej ziemi, na którą składają się
wielokulturowość, szacunek do tradycji a jednocześnie otwartość na inne
kultury. Jestem pod dużym wrażeniem wysokiego poziomu Festiwalu
za sprawą pracy organizatorów oraz
artystów, którzy wzięli udział w koncertach. Cieszę się, że Powiat Hajnowski jest częścią tak ważnego dla
regionu przedsięwzięcia, jakim jest
Festiwal – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. [decyzją Zarządu Powiatu z lutego 2019 r. XXXVIII
Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej otrzymał
dofinansowanie w ramach dotacji na
realizację zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu
oraz turystyki i promocji powiatu,
przyp. red.].
Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej to największe przedsięwzięcie kulturalne organizowane
w Hajnówce. Za tą tezą przemawia
międzynarodowy charakter festiwalu,
który takim jest nie tylko w sensie
geograficznym ale przede wszystkim – kulturalnym. Jest to bowiem
festiwal, który pokazuje, że kultura
jest w stanie zatrzeć tysięcznokilometrowe granice, zaś narodowe i etniczne pochodzenie przestaje mieć
znaczenie.
Organizatorami Hajnowskich
Dni muzyki Cerkiewnej z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce
Błogosławionego SAWY Metropolity
Warszawskiego i Całej Polski są powołany przez Jego Eminencję Społeczny Komitet Organizacyjny oraz
Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki
Cerkiewnej”. Honorowy patronat nad
Festiwalem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Więcej na stronie:
www.festiwal.cerkiew.pl
Katarzyna Miszczuk
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