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XXXV JUBILEUSZOWE DNI BIELSKA PODLASKIEGO 

(30. V. – 3.VI. 2014)

Historycznie, niezwykle barwnie
i rozrywkowo

Przekazaniem m³odzie¿y kluczy
do bram miasta przez p.o burmistrza
Bielska Podlaskiego, Jaros³awa Bo-
rowskiego przy miejskim ratuszu,
 przemarszem uczestników do Amfi-

teatru do Parku Królowej Heleny -
Amfiteatru Miejskiego, gdzie mia³a
miejsce  prezentacja programów arty-
stycznych uczniów szkó³ podstawo-
wych, gimnazjów i szkó³ ponadgimna-
zjalnych zwi¹zanych z „Rokiem czy-
telnika” rozpoczê³y siê 30 maja XXXV

Jubileuszowe Dni Bielska Podlaskie-
go. Zakoñczenie nale¿a³o tak¿e  do
m³odzie¿y, która we wtorek wystawi-
³a sztukê  „Nieznajoma z Sekwany”.

Poszczególne imprezy
odbywa³y siê w ró¿nych
miejscach, wyznacza³a je bo-
wiem specyfika dyscyplin.
 Kiedy w amfitearze  obcho-
dzono œwiêto kultury m³o-
dzie¿y szkolnej, z udzia³em
przedstawicieli Urzêdu Mia-
sta i burmistrza, w Osiedlo-
wym Domu Kultury  trwa³
Turniej Szachowy o Puchar
Prezesa Spó³dzielni Mieszka-
niowej. Nad 40 osobowa
grup¹ szachistów czuwa³ do-

œwiadczony sêdzia W³odzimierz Hac-
kiewicz. – Turniej przerós³ nasze ocze-
kiwania, gdy¿  zg³osi³o siê poza profe-
sjonalistami wielu amatorów - liceali-
stów, gimnazjalistów, a nawet malu-
chów – podkreœli³ Andrzej D³u¿ewski,
gospodarz turnieju z ODK. Cd. str. 4

Jubileuszowa gala sportowa

Bielscy sportowcy nagrodzeni
Po kilkutygodniowej rywalizacji

– tym razem nie na sportowych are-
nach, lecz w internecie -

nadszed³ czas na og³oszenie
wyników jubileuszowego plebiscytu na
sportowca i trenera 2013 roku.

12 czerwca w sali widowisko-
wej Osiedlowego Domu Kultury w
Bielsku Podlaskim spotkali siê m³odzi
sportowcy i ich trenerzy nominowani

do tytu³u „Sportowiec 2013 r.” i „Tre-
ner 2013 r.”.

Od kilku lat honorowy patronat
nad plebiscytem sprawuj¹: Senator RP
– Bohdan Paszkowski , Wicemarsza-
³ek Województwa Podlaskiego – Wa-
lenty Korycki i Dyrektor Oddzia³u
Regionalnego Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w £om¿y
Stefan Krajewski. Cd. str. 7

Sprostowanie

OdpowiedŸ Redakcji w nastêpnym numerze.

Wójt Gminy Juchnowiec Koœcielny Krzysztof Marcinowicz

M³odzi z kluczem zmierzaj¹

do Amfiteatru Miejskiego

"W rocznicowym dniu tamtego g³osowania (4.06.89r)
prezydent USA pogratulowa³ Polsce i Polakom wyzwole-
nia siê z powojennej strefy wp³ywów, w jakiej siê znaleŸli-
œmy. Zapomnia³ tylko wyjaœniæ, ¿e trafiliœmy tam, jak i inne
pañstwa Europy Œrodkowo-Wschodniej, za spraw¹ jego po-
przednika oraz brytyjskiego premiera i szefa Zwi¹zku Ra-
dzieckiego z wojennych czasów. Trwa³o to dziesiêciolecia i
jego poprzednicy nie wiele uczynili aby zmieniæ ustalenia
ja³tañskie"                                   p³k. Mieczys³aw Jaroñko

- by³y polski attache w Kuwejcie
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Czas mija nieub³aganie i nie zd¹-
¿yliœmy siê obejrzeæ, a Œwiêto Kultury
Bia³oruskiej dobi³o ju¿ do „trzydziest-
ki”. Patrz¹c na historiê œwiêta to by³y
edycje ciekawe ale te¿ i s³absze ,  tak
ja w ¿yciu  lata dobrobytu s¹ przepla-
tane tymi „chudszymi” . Na pewno nie
mo¿na odmówiæ organizatorowi tej
imprezy wytrwa³oœci w promowaniu
szeroko rozumianej kultury bia³oruskiej
i ukazywaniu, ¿e jest wa¿n¹ czêœci¹
podlaskiej kultury. W tym roku podob-

nie jak w latach poprzednich za orga-
nizacjê festynu odpowiada³o Bia³oru-
skie Towarzystwo Spo³eczno Kultural-
ne, a impreza odby³a siê  dziêki dota-
cji  Ministra Administracji i Cyfryzacji
oraz przy wsparciu finansowym Urzê-
du Marsza³kowskiego Województwa
Podlaskiego w Bia³ymstoku oraz mia-

XXX – Œwiêto Kultury Bia³oruskiej
sta Bia³ystok . Tegoroczne ŒKB od-
by³o siê ponownie, po przerwie, na bia-
³ostockich Plantach . Wydarzenie
otworzy³o wyst¹pienie Jana Syczew-
skiego obecnego prezesa BTSK , któ-
ry powita³ bia³oruskich oficjeli zapro-
szonych na koncert, a  publicznoœci
¿yczy³ g³êbokich wra¿eñ  artystycz-
nych oraz idealnej pogody podczas nie-
dzielnego festynu . Impreza od lat,  to
oprócz czêœci koncertowej przede
wszystkim rodzinny festyn, gdzie obok

kiermaszu ksi¹¿ek mo¿na kupiæ pod-
piwek,  kwas chlebowy, watê cu-
krow¹ i lody i mi³o spêdziæ czas. Coœ
w sam raz dla duszy ale te¿ i ¿o³¹dka.
Podczas tegorocznego festynu swoje
najnowsze wydawnictwo podpisywa-
³a Mira £uksza, która chêtnie gawê-
dzi³a z czytelnikami. Jak zwykle obec-

ny by³ te¿ Wiktor Szwed. Uwagê
zwraca³y jego kolorowe ksi¹¿ki dla
dzieci. Co siê rzuca³o w oczy to fakt, 
¿e straganów w tym roku by³o za ma³o,
oprócz kiermaszu literacko –muzycz-
nego by³o te¿ tylko rêkodzie³o ludo-
we. Zabrak³o na pewno kuchni re-
gionalnej, oraz stoisk, gdzie same or-
ganizacje bia³oruskie mog³yby zapre-
zentowaæ swoj¹ ofertê,  oraz punk-
tu Konsulatu Bia³oruskiego w Bia-
³ymstoku, który móg³by przed okre-
sem wakacyjnym zaprezentowaæ
bia³orusk¹  ofertê turystyczn¹ . War-
to odnotowaæ, ¿e frekwencja  podob-
nie jak w latach poprzednich dopi-
sa³a. Choæ program kierowany by³
do starszej grupy wiekowej, to mimo
tego  podczas wystêpów  na widow-
ni ja i na scenie nie zabrak³o dzieci i
m³odzie¿y . W sumie na scenie za-
prezentowa³o siê ponad 30 wyko-
nawców. Byli reprezentanci  naszego
regionu jak Kalinka i inni oraz Spa-
dyczna –goœcie z Bia³orusi.  Nie za-
brak³o te¿ debiutantów –laureatów 
szkolnego konkursu „Piosenki Bia³o-
ruskiej” , dla , których wystêp podczas
tego festiwalu by³ pierwszym przed tak
du¿¹ publicznoœci¹, na którym   zapre-
zentowali swoje mo¿liwoœci . To cie-
szy , kiedy widzi siê ¿e dzieci „chwy-
taj¹” t¹ kulturê i nie robi¹ tego z przy-
musu (co wynika³o ze spontaniczno-
œci ich prezentacji) lecz z chêci zapre-

zentowania swoich rodzinnych trady-
cji oraz siebie samego jako wykonaw-
cy. To tylko ukazuje sens kolejnej edy-
cji tego wydarzenia . Na pewno Œwiêto
Kultury Bia³oruskiej wpisa³o siê ju¿ na

trwa³e w  podlask¹ rzeczywistoœæ i jest
jego wa¿n¹ czêœci¹. Bez tego œwiêta
kultura bia³oruska by nie zginê³a, ale
na pewno by³aby ubo¿sza.  Warto siê
jednak zastanowiæ siê nad poszerze-
niem formy festiwalu aby przyci¹gn¹æ
jeszcze szersze grono odbiorców . Pa-
miêtajmy, ¿e ta kultura to nie tylko lu-
dowe utwory , ale ca³e bogate spek-
trum innej sztuki, nie tylko muzycznej.

 tekst i foto : Micha³ Iwaniuk

W czerwcu za 25 lat kap³añ-
stwa dziêkowa³ Bogu i ludziom ks. dr
Andrzej Ulaczyk. Srebrny  jubileusz
obchodzili tak¿e  kursowi koledzy ksiê-
dza ks. pra³. Zbigniew Niemyjski, pro-
boszcz i dziekan hajnowski oraz Artur
P³achno, dyrektor mediów diecezji dro-
hiczyñskiej.

Jubileuszow¹ Eucharystiê Jubi-
lat celebrowa³ wraz z kolegami kurso-
wymi ks. Zbigniewem Niemyskim i ks.
Arturem P³achno oraz z ks. Stanis³a-
wem i ks. Wojciechem - braæmi i ku-
zynem ks. Antonim.

- Dziêkujmy Bogu za to, ¿e Ciê
wybra³, powo³a³ zanim Ciê rodzice

Msze dziêkczynne za 25 lat kap³añstwa
Srebrni Jubilaci

nazwali imieniem Andrzej, uœwiêci³ Ciê
i ustanowi³ prorokiem, jak rozumie
swoje powo³anie prorok Jeremiasz, a
przed 25 laty ubogaci³ Ciê sakramen-
talnym darem  Chrystusowym kap³añ-
stwem – mówi³ dziêkuj¹c za zaprosze-
nie ks. Antoni Ulaczyk.  Ojciec Ser-
canin podkreœli³, ¿e ka¿de powo³anie

jest wielk¹ tajemnic¹,
darem, który nieskoñ-
czenie przerasta cz³o-
wieka. Ciszymy siê,
¿e dar ten wci¹¿ roz-
wijasz.

Po œwiece-
niach, które przyj¹³ z
r¹k ks. bpa W³adys³a-
wa Jêdruszuka ks.
Andrzej by³ wikariu-
szem w parafii Matki
Bo¿ej z Góry Karmel
w Bielsku Podlaskim
i Brañsku  oraz pro-
boszczem w £ubinie
Koœcielnym. Obecnie

jako proboszcz w Wyszkach jest wy-
k³adowc¹ w Wy¿szym Seminarium
Duchownym w Drohiczynie i Wy¿szej
Szkole Kultury Spo³ecznej i Medialnej
w Toruniu, gdzie przez rok by³ te¿ rek-
torem. 

W uroczystoœci uczestniczy³ ks.
pra³ Kazimierz Siekierko - dziekan biel-

ski. Obecni byli rektorzy uczelni, na
których pracuje Jubilat, ks. prof. Ta-
deusz Syczewski i ks prof. Zdzis³aw
Klafka, rodzina, w³adze samorz¹dowe
oraz wierni z parafii.

- Drogi Andrzeju, Zbigniewie,
Arturze ¿yczê Wam odkrywania naj-
wiêkszej mi³oœci zakorzenionej w Bogu
– mówi³ ks. sercanin.

Przed udzieleniem b³ogos³a-
wieñstwa ¿yczenia Jubilatowi z³o¿yli
Ks. Kazimierz Siekierko,  rektorzy, pa-
rafianie, dzieci, m³odzie¿ i rodzina. Ks.
Jubilat podziêkowa³ za modlitwê i pa-
miêæ.

Podczas Jubileuszu ks. Zbignie-

wa w Narwi biskup senior Antoni
Dydycz w wyg³oszonej homilii przy-
bli¿y³ szerok¹ dzia³alnoœæ i zaanga¿o-
wanie duszpasterskie Jubilata. Jubilat
jako wikariusz pracowa³ w parafiach:
Strabla, Rudka, Wyszki, Dziadkowi-
cach oraz œw. Cyryla i Metodego w
Hajnówce. Od 2003 roku jest pro-
boszczem parafii Narew i dziekanem
dekanatu hajnowskiego. Pe³ni pos³u-
gê kapelana harcerzy i policjantów, a
od wielu lat zwi¹zany jest te¿ z pos³ug¹
na Drohiczyñskiej Pielgrzymce Pieszej
na Jasn¹ Górê.

 Tadeusz Szereszewski 

Burmistrz Miasta Hajnówka, Polskie Radio Bia³ystok,

Hajnowski Dom Kultury

zapraszaj¹ na

XII Ogólnopolski Konkurs Piosenki "Przebojem na Antenê" 2014

29 czerwca 2014 r. Amfiteatr Miejski w Hajnówce

Program

godz. 14.00 - 16.45   - Blok artystyczny Hajnowskiego Domu Kultury

godz. 17.00 - 19.00 - Fina³ XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki

"Przebojem na Antenê" i wrêczenie nagród

godz. 19.30 Koncert Zespo³u STASHKA

Po koncercie pokaz GRUPY OGNIA i FENIX

(górka za budynkiem amfiteatru)

godz. 21.00 Koncert zespo³u IRA

Na zakoñczenie pokaz sztucznych ogni

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY  !!!
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31 maja na stadionie
gminnym w Bia³owie¿y odby-
³a siê impreza z okazji Dnia

Dziecka. Organizatorami wy-
darzenia byli: Urz¹d Gminy
Bia³owie¿a, Bia³owieski Oœro-
dek Kultury oraz Zespó³ Szkol-
no-Przedszkolny w Bia³owie-
¿y.

W tym roku na naszych
najm³odszych mieszkañców
czeka³o wiele atrakcji:  anima-
cje pod chmurk¹, a w nich
mnóstwo konkursów,(przeci¹-
ganie liny, olimpiada sportów
dziwnych, dyskoteka pod
chmurk¹), gry i zabawy, ma-
lowanie twarzy, pokaz sprzê-
tu Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Bia³owie¿y oraz Ko-
mendy Powiatowej Pañstwo-

Bia³owieski Dzieñ Dziecka
wej Stra¿y Po¿arnej w Haj-
nówce, pokaz sprzêtu Poste-
runku Stra¿y Granicznej w

Bia³owie¿y oraz Posterunku
Policji w Bia³owie¿y, strzelni-
ca sportowa, zje¿d¿alnia dmu-
chana, dmuchany zamek ska-
kaniec, konkurs „Mam talent”,
konkursy pi³karskie oraz s³od-
ki poczêstunek i ognisko dla
wszystkich uczestników.

Wszystkie dzieci otrzy-
ma³y równie¿ pami¹tkowe
koszulki.

 Serdecznie dziêkujemy
naszym sponsorom i partne-
rom

Mateusz Gutowski

foto: Wioletta

Januszkiewicz,

Marek Zubrycki

Kiermasze rêkodzie³a
ludowego, koncerty zespo³ów
z Polski i Bia³orusi, ziemnia-
czane przysmaki, warsztaty
lepienia w glinie, plecionki ze
s³omy czy rzeŸba w drewnie 
- to wszystko mo¿na by³o zo-
baczyæ w niedzielê 8 czerw-

ca 2014 roku na 10. Bia³oru-
skim Festiwalu Etnograficz-
nym w Muzeum i Oœrodku
Kultury Bia³oruskiej w Haj-
nówce.

Festiwal otworzy³y
dwie urocze konferansjerki
Paulina Pawluczuk – Koœko i
Mariola German oraz dyrek-
tor Centrum Kulturalnego Bia-
³orusi –Eduard Szwajko a tak-
¿e gospodarz Muzeum Bia³o-
ruskiego – Tomasz Tichoniuk.

Festiwal to jedno z naj-
wa¿niejszych i najwiêkszych
corocznych wydarzeñ organi-
zowanych przez hajnowskie
Muzeum. W tym roku obcho-
dziliœmy 10. edycjê. Przez 10
lat wiele siê zmieni³o, przede
wszystkim miejsce - pocz¹t-
kowo scen¹ by³y schody wej-
œciowe, które ust¹pi³y miejsca
profesjonalnej scenie na pla-
cu. Zaczynaliœmy te¿ od tema-
tycznych festynów, poœwiêco-
nych jednemu rzemios³u, dziœ
wszystkie one dostêpne by³y

Jubileuszowa KULTURA
NA SCHODACH MUZEUM

jednoczeœnie na placu. Mo¿-
na by³o obejrzeæ pokazy daw-
nych zawodów i wzi¹æ udzia³
w warsztatach garncarskich,
tkania na krosnach, rzeŸbienia
w drewnie,  wyrobu s³omia-
nych przedmiotów. Dzieci,
które 10 lat temu przychodzi-

³y popatrzeæ z ciekawoœci¹ na
krosna- dziœ zasiada³y i samo-
dzielnie tka³y chodnik. Nie-
zmiennie najwiêkszym zainte-
resowaniem cieszy³o siê sto-
isko kulinarne, gdzie mo¿na
by³o spróbowaæ gor¹cych,
pachn¹cych placków ziemnia-
czanych, babki oraz kiszki
ziemniaczanej a tak¿e „swoj-
skich” wêdlin, wyrabianych
wg tradycyjnych receptur.

Oprócz warsztatów i
degustacji przez ca³y dzieñ
odbywa³y siê koncerty bia³o-
ruskich zespo³ów zró¿nicowa-
nych pod wzglêdem wieku jak
i rodzaju muzyki. Rozpiêtoœæ
wiekowa wykonawców siê-
ga³a od 7 do 70 lat, zaœ gatun-
ki muzyczne przechodzi³y od
folkloru, poprzez estradê, no-
woczesne rockowe aran¿acje
ludowych pieœni bia³oruskich i
¿ywy folk/rock.

Na festiwalowej scenie
wyst¹pi³y dzieci ucz¹ce siê
jêzyka bia³oruskiego w szkole

w Bia³owie¿y, zespó³ Skow-
ronki z Mochnatego, Chutar z
Gródka, Art. PRONAR z
Narwi, Hay z Bia³egostoku,
Dekada Band z Bia³egostoku,
Narva z Narwi oraz Haradni-
ca z Bia³orusi.“Wyj¹tkowym
wydarzeniem by³ koncert w
wykonaniu gwiazdy sceny
rockowej z Miñska na Bia³o-
rusi zespo³u „Re1ikt”, który
harmonijnie ³¹czy ze sob¹
muzyczn¹ energiê i ¿ywio³o-
woœæ z oryginalnym brzmie-
niem.

Swoje specjalne stoisko
prezentowa³a równie¿ Funda-
cja Oni to My dzia³aj¹ca na
rzecz budowy otwartego spo-
³eczeñstwa. Tradycyjnie by³a
równie¿ prezentowana naj-
nowsza i antykwaryczna lite-
ratura bia³oruskojêzyczna i
rêkodzie³o ludowe  na stoisku
Muzeum i Oœrodka Kultury
Bia³oruskiej w Hajnówce.
Goœciem specjalnym by³ tutaj
Wies³aw Rozbicki- pisarz,
cz³onek Zwi¹zku Literatów
Polskich, autor takich ksi¹¿ek
jak: „¯urawiejka”, „Jak tu
pachnie Czeremch¹”, Hej,
tam Podlasiem”.

 Organizatorzy dziêkuj¹
przyby³ej licznie publicznoœci,
bez której Festiwal nie móg³-
by siê odbyæ. Dziêkujemy
równie¿ partnerom:  Centrum
Kulturalnemu Bia³orusi przy
Ambasadzie Republiki Bia³o-
ruœ, Urzêdowi Gminy Narew-
ka, Hajnowskiemu Domowi
Kultury, oraz Aresztowi Œled-
czemu w Hajnówce a tak¿e
wszystkim wolontariuszom,
którzy pomagali przy obs³udze
Festiwalu.

Agnieszka Tichoniuk

Dnia 17 maja odby³ siê

V Turniej Placówek Opiekuñ-

czo – Wychowawczych Wo-

jewództwa Podlaskiego w Pi³-

ce Siatkowej o Puchar Woje-

wody Podlaskiego.

W tym roku w sporto-

wych zmaganiach wziê³o udzia³

siedem dru¿yn z województwa

podlaskiego. Grano systemem

ka¿dy z ka¿dym. Poziom roz-

grywek by³ wyrównany.

Pierwsze miejsce zdoby³a na-

sza dru¿yna i tym samym obro-

ni³a tytu³ mistrzowski z ubie-

g³ego roku, drugie miejsce za-

jê³a dru¿yna z Centrum Obs³u-

gi Placówek Opiekuñczo-Wy-

chowawczych w Zambrowie a

trzecie dziewczêta z M³odzie-

¿owego Centrum Edukacji i Re-

adaptacji Spo³ecznej w Goni¹-

Mistrzostwa Domów Dziecka
dzu. Nastêpne zespo³y uplaso-

wa³y siê w kolejnoœci: Domu

Dziecka w Supraœlu, Placów-

ka Opiekuñczo-Wychowaw-

cza im. dr I Bia³ówny w Bia-

³ymstoku, Wielofunkcyjna Pla-

cówka Opiekuñczo-Wycho-

wawcza "Jedynka" w Bia³ym-

stoku i Placówka Opiekuñczo

-Wychowawcza w £om¿y.

Sêdziowie wybrali najlepsz¹

zawodniczkê i zawodnika Tur-

nieju. Ka¿dej dru¿ynie przygo-

towane zosta³y puchary i dy-

plomy. Wszyscy zawodnicy

Turnieju otrzymali drobne upo-

minki. By³o to mo¿liwe dziêki

hojnoœci naszych sponsorów,

którym bardzo serdecznie dziê-

kujemy i liczymy na wsparcie

za rok.

 Walenty Leoniuk

Tym razem, pi¹tek – 13 czerwca nie by³ pechowy dla
mieszkañców Czeremchy.  W tym to bowiem dniu przekazano
uroczyœcie do u¿ytku przebudowane ze œrodków Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 7 ulic w Czeremsze.
Nawierzchnie asfaltowe i chodniki otrzyma³y ulice: Go³êbia,
Gruntowa, Krótka, Podleœna i Polna, oraz czêœæ ulic: Sosnowa
i Sportowa. Wartoœæ inwestycji to 3 185 473,90 z³, z czego 158
6 820,44 z³ stanowi³a kwota dofinansowania z NPPDL.    (w)

Wszystkie drogi
prowadz¹ do Europy

Czeremcha
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Historycznie, niezwykle

-W rozgrywkach systemem szwajcarskim polegaj¹cym na bezpoœred-
nich pojedynkach miêdzy uczestnikami, dobór przeciwników kolejnych rund
zale¿a³ od wyników uzyskanych w poprzednich partiach. Pary dobierano spo-
œród uczestników, którzy zdobyli jednakow¹ liczbê punktów – mówi Magdalena
Zawadzka, uczennica I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Koœciuszki,
potencjalna zwyciê¿czyni wœród kobiet.

- Po kilku godzinach zmagañ po 7 partiach, ( 6 pkt ) zdoby³ Dariusz
Kuczyñski. Najlepsz¹ wœród kobiet ( 5 pkt ) okaza³a siê Magdalena Zawadzka,
a wœród najm³odszych Klaudia Bañkowska – mówi³ podaj¹c wyniki Hackie-
wicz.

 Osoby z najlepszymi wynikami otrzymali z r¹k prezesa Spó³dzielni Miesz-
kaniowej puchary, ksi¹¿ki,  pendrivy, a pozostali uczestnicy otrzymali  ksi¹¿kê o
Bielsku Podlaskim.

Z kart historii Dni Bielska
- Po raz pierwszy obchody œwiêta naszego miasta by³y zorganizowane w

1976 r. i w ka¿dym roku organizatorzy wprowadzali do programu nowe pomy-
s³y – mówi³ witaj¹c goœci podczas Koncertu Inauguracyjnego i otwieraj¹c XXXV
Jubileuszowe Dni Bielska Podlaskiego – Jaros³aw Borowski, p.o burmistrza
miasta Bielska Podlaskiego. - Inicjatorami tego wydarzenia by³ Pan Sergiusz

£ukaszuk, - ówczesny dyrek-
tor Bielskiego Domu Kultury
oraz Pan Tadeusz Wilgat, za-
³o¿yciel Towarzystwa Przyja-
ció³ Bielska Podlaskiego. (…)
Na prze³omie lat 70 - tych i 80
- tych jedn¹ z atrakcji progra-
mu by³y tzw. „Bielskie Kon-
frontacje”. W wielu konkuren-
cjach artystycznych i spraw-
noœciowych, typu: przeci¹ga-
nie liny, quizy, festyny rywali-
zowa³y reprezentacje z biel-
skich zak³adów pracy takich
jak: „Uchwyty”, Zak³ady Dzie-
wiarskie „Karo”, Zak³ady Pod-
zespo³ów Radiowych i Telewi-
zyjnych „Unitra” czy funkcjo-
nuj¹ca do dnia dzisiejszego
PSS „Spo³em”. (…) Od same-
go pocz¹tku wiele miejsca w
obchodach Dni Bielska po-
œwiêcano m³odzie¿y. Ta trady-
cja kultywowana jest do dnia

dzisiejszego, gdy¿ to w³aœnie „Œwiêto Kultury M³odzie¿y Szkolnej” i symbolicz-
ne przekazanie m³odzie¿y kluczy do bram miasta co roku otwiera obchody Dni
Bielska Podlaskiego.

W wyniku transformacji ustrojowej, prze³om lat 80 - tych i 90 – tych,
nast¹pi³a 4 letnia przerwa w organizacji Dni Bielska, a ich reaktywacja mia³a
miejsce w 1995 r. Wówczas wyst¹pili artyœci m.in. z Warszawy, Grodna Litwy,
Rosji i Macedonii, miejscowi:  Zespó³ „Ma³anka”, Mêski Zespó³ „Kuranty”,
Zespó³ „Ranok”, Chór Polskiej Pieœni Narodowej, Studio Piosenki „Fart”, Or-
kiestra Dêta „Podlaskie Kuku³ki” i „Wasiloczki”.

Dziêki wam Drodzy przedsiêbiorcy w programie na sta³e zagoœci³y gwiaz-
dy du¿ego formatu z ogólnopolskiej sceny artystycznej, m.in. Bracia Golcowie,
Eleni, DEMONO czy takie osobowoœci estradowe jak Stefan Friedman oraz
Rudi Schubert.

Obchody Dni Bielska Podlaskiego wi¹¿¹ siê równie¿ z obecnoœci¹ przed-
stawicieli miast partnerskich i tak od 2007 r. tradycyjnie spotykamy siê w miê-
dzynarodowym towarzystwie. Pocz¹tkowo goœciliœmy delegacjê z miasta Swie-
t³ogorsk na Bia³orusi, a w kolejnych latach œwiêtowali z nami przedstawiciele
miasta i rejonu Calarasi w Mo³dawii, miasta Calarasi w Rumunii, Tulln w Au-
strii, Rachów na Ukrainie czy Kingisepp w Rosji.

Wiele ciep³ych s³ów do organizatorów, w³odarzy, bielszczan skierowali
podczas swoich wyst¹pieñ Lech Pilecki - Konsul Honorowy Republiki Mo³da-
wii w Bia³ymstoku, prof. dr hab. Barbara Kudrycka, pose³ do Parlamentu Eu-
ropejskiego, Aleksander Sosna, pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wa-
lenty Korycki, Wicemarsza³ek Województwa Podlaskiego, przedstawiciele z
miast partnerskich.

Cd. ze str. 1 „Zas³u¿eni dla Miasta Bielsk
Podlaski”, ods³oniêcie tablicy

 Jaros³aw Borowski  po raz pierwszy „Zas³u¿onym dla Miasta Bielsk
Podlaski” wrêczy³ medale: ks. dziekanowi Ludwikowi Olszewskiemu (senioro-
wi), ks. mitratowi Leoncjuszowi Tofilukowi,  dziekanowi dekanatu bielskiego,
Kamili Liæwinko – medal odebrali rodzice, Miko³ajowi Turkowiczowi i Sergiu-
szowi £ukaszukowi.  Po wyst¹pieniach i podziêkowaniach goœci, których za-
s³ugi s¹ powszechnie znane dla bielskiej spo³ecznoœci, wyst¹pi³  Chór Pieœni
Narodowej pod dyr. El¿biety Bilmin i Chór Domu Kultury Prawos³awnej pod
dyr. Marty Zinkiewicz. Nowoœci¹ wystêpu chórów ich by³ wspólny œpiew oraz
mini koncert zespo³ów z miast partnerskich.

Po jubileuszowej gali goœcie przeszli do Parku Królowej Heleny, gdzie
Borowski oraz przewodnicz¹cy delegacji: Ilie Rau (Przewodnicz¹cy Rejonu
Cãlãraºi w Mo³dawii), Siergiej Mierkulow (Zastêpca Przewodnicz¹cego Ko-
mitetu Wykonawczego Rejonu Œwiet³ogorsk na Bia³orusi), Igor Sawczuk (Rad-
ny Miasta Rachów na Ukrainie), Aleksandr Niewskij (Przewodnicz¹cy Rejonu
Kingisepp w Rosji) dokonali uroczystego przeciêcia wstêg w barwach flag pañ-
stwowych i symbolicznego ods³oniêcia tablicy informacyjno - promocyjnej miast
partnerskich usytuowanych  niedaleko magistratu.

Rozrywka  i sport
MOSiR by³ gospodarzem „Turnieju pi³ki no¿nej ch³opców szkó³ podsta-

wowych rocznik 2001 i m³odszych”, meczu pi³ki no¿nej Tur Bielsk Podlaski –
Start Dzia³dowo.

 Na boisku „Orlik” odby³ siê  Turniej Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t Szkó³
Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Bielskiego i Mistrzostwa w Tenisie Ziem-
nym o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miasta Bielsk Podlaski,  a w Zespole
Szkó³ Nr 3 im. W³. St. Reymonta odby³ siê Fina³ Turnieju „KETTLEBELL
 FARDSTYLE” Szkó³ Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty. W P³ywalni
Miejskiej „Wodnik” rozegrano „Zawody p³ywackie dzieci z rocznika 2004 i 2005”
o Puchar Burmistrza. W Parku Królowej Heleny, Aleksandra Jagielloñczyka

Wystêp licealistki Ma³gorzaty Priebe

Nagrodzeni Zas³u¿eni dla Miasta Bielsk Podlaski.

Festytn rodzinny przy zalewie
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barwnie i rozrywkowo
królowa³ „Jarmark Jagielloñski” z dominacj¹ kiermaszu produktów rêkodzielni-
czych, ceramiki,  antyków, potraw regionalnych, wzbogacony wystawa twór-
ców ludowych. Mo¿na by³o podziwiaæ  rasy królików i drobiu ozdobnego.  By³y
tez stoiska z ikonami, rêkodzie³em artystycznym wystawców z Bia³orusi i Ukrainy
oraz stoiska firm sponsorskich. „Dzieciêce igraszki” z okazji Dnia Dziecka po-
prowadzi³ z zespo³em z ODK Andrzej D³u¿ewski.

Mi³oœnicy historii mieli okazjê uczestniczyæ w pokazie walki i musztry
wojów w „Pikniku historycznym Bractwa Rycerskiego” przy Górze Zamko-
wej.

Zawsze atrakcj¹ s¹ Wojewódzkie Prezentacje Zespo³ów Pieœni i Tañca
woj. podlaskiego i koncert zespo³ów Bielskiego Domu Kultury: Ukraiñski Ze-
spó³ Pieœni i Tañca „RANOK”, Zespó³ Pieœni Bia³oruskiej „MA£ANKA”, Mêski
Zespó³ „KURANTY”, Chór Pieœni i Tañca „WASILOCZKI”. Z bogatym pro-
gramem wyst¹pili zespo³y i soliœci z miast partnerskich.  Koncert zespo³u „Fart”.

 Fanów filmu zgromadzi³ maraton filmowy – „Szeregowiec Dolot” i „Ile
wa¿y koñ trojañski”,  IX Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki „Podlaska Nuta”.

Zalew przy Górze Zamkowej zgromadzi³ „Wêdkarski Piknik Rodzinny”,
 zawody wêdkarskie dla dzieci i m³odzie¿y, pokazy technik ³owienia Na boisku
I LO im. T. Koœciuszki, cieszy³ siê du¿ym powodzeniem „Pierwszy Amatorski
Turniej Painballowy.

W niedzielê wielu bielszczan, szczególnie m³odych, mimo deszczu, zgro-
madzi³ przed estrad¹ wystêp gwiazdy popowego zespo³u „Volver” na scenie
przed Urzêdem Miasta.

W poniedzia³ek, ze wzglêdu na pogodê zosta³y przeniesione Mistrzostwa
w Lekkiej Atletyce szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjal-
nych o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej „Orator” przes³uchano uczestników V
edycji konkursu krasomówczego „Obyczaje i obrzêdy ludowe kultywowane w
mojej rodzinie”.

Mi³oœnicy sztuki spotkali siê na podsumowaniu „V Ogólnopolskie Bien-
nale Twórczoœci Plastycznej M³odych „Pasje i Talenty” 2014 o Z³ot¹, Srebrn¹ i
Br¹zow¹ Paletê – statuetkê Burmistrza.  Z³ot¹ Paletê Jury w kat 9 – 12 lat i 13
– 15 lat przyzna³o Poli Gawryckiej  i Emilii Nawrockiej prowadzonym przez
Gra¿ynê Rypel z Pa³acu M³odzie¿y w Gdañsku. Z³ota Paleta w kat. 16 – 20 lat
powêdrowa³a do  Nowego Targu. Otrzyma³a j¹ Anna Mro¿ek, prowadzona
przez Annê Mro¿ek. Krystian Adam Wieœniuk, podopieczny Marii Babulewicz,
w kat. 13 – 15 lat zdoby³ Srebrn¹ Paletê. Wyró¿nienie w kat. 16 -20 lat przy-
znano bielszczance Aleksandrze Sorokin prowadzonej przez Alinê Pachwice-
wicz z Osiedlowego Domu Kultury. Nagrody wrêczy³ p. o burmistrza Jaros³aw
Borowski.

Biennale ciszy siê ogromnym zainteresowaniem – mówi³a dziêkuj¹c na-
grodzonym i ich instruktorom jej autorka Agnieszka Babulewicz.

Doroczny Koncert Uczniów Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st., który
odby³ siê w szkole, by³  zachêt¹ do mocniejszych wra¿eñ w BDK, gdzie kon-
certowa³ bielski zespó³ „No Artist” i zespó³ „Kobranocka”.

„St¹d pochodzê” – wystawa fotograficzna autorstwa Adama Falkow-
skiego,, , „Kramik Bielski” – wystawa wydawnictw regionalnych, - Bielsk w
starej fotografii – plenerowa wystawa planszowa, a tak¿e Bielsk Podlaski w
kadrze filmu „Znachor” autora  Mariana D¹browskiego, to tylko niektóre im-
prezy towarzysz¹ce Jubileuszowym Dniom Bielska Podlaskiego.

Orkiestra Dêta OSP w Hajnówce, pod batuta Krzysztofa Romaniuka,
reprezentowa³a nasz kraj na 32. Miêdzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Ma-
lente (Niemcy), który odby³ siê w dniach 30.05-01.06.2014r. Wizyta na festi-
walu w Niemczech by³a mo¿liwa dziêki zaproszeniu menagera orkiestr dêtych
w Polsce, pana Ksawerego Tomczaka.

Do malowniczego miasteczka zjecha³o siê trzynaœcie orkiestr: z Polski,
Czech i Niemiec. Nasza orkiestra mia³a zatem przywilej reprezentowania nie
tylko swojego miasta, ale równie¿ kraju.

Wystêpy wymaga³y od artystów sporego wysi³ku i zaanga¿owania, ale
sprawi³y im wiele radoœci i satysfakcji. Orkiestra zagra³a kilka koncertów i wziê³a
udzia³ w kilku paradach marszowych ciesz¹cych siê wielkim zadowoleniem
du¿ej grupy s³uchaczy z ca³ej Europy. Najwiêkszym zainteresowaniem podczas
wystêpów cieszy³y siê nasze „tañcz¹ce bêbny”.

Wyjazd ten by³ œwiêtem dla naszych orkiestrantów, poniewa¿ nie czêsto
zdarza siê mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w takim festiwalu. Mieliœmy mo¿liwoœæ

Orkiestra Dêta OSP w Hajnówce
na Miêdzynarodowym Festiwalu

Orkiestr w Niemczecha

Cd. str. 6

Bielszczanin Krystian Adam Wiesniuk przy swojej pracy

„Nieznajoma z Sekwany”
We wtorek, grupa teatralna  THE M.A.S.K w Bielskim Domu Kultury 

wystawi³a sztukê Odon von Horvata   „Nieznajoma z Sekwany”.
- Sztuka opiera siê o prawdziwe dawne wydarzenia. Gdzieœ tam dawno

temu nad Sekwan¹ odnaleziono topielca, w postaci m³odej uœmiechniêtej kobie-
ty.  Nikt nie wiedzia³ kim ona jest, jak ma na imiê, nie wiadomo kim by³a. Hor-
wat rozwa¿a, co mog³o byæ powodem tego samobójstwa. Jakby fenomenem
by³o to, ¿e ta twarz by³a uœmiechniêta, wiec artyœci zrobili odlew tej twarzy i ta
maska sta³a siê natchnieniem dla wielu artystów.

- Praca nad spektaklem trwa³o ponad dwa miesi¹ce.  Jest to grupa, któ-
ra pracuje ju¿ ponad rok. Jest to trzeci, czy czwarty projekt w ramach Stowa-
rzyszenia Kreatywny Bielsk – mówi³ prowadz¹cy grupê aktor Mateusz Sacha-
rzewski. - G³ównej roli  tu nie ma, dlatego sztuka jest fajna dla m³odzie¿y, role
rozk³adaj¹ siê po równo. - A Pana epizod? -  Jako Teodor, ¿a³obnik, pojawi³em
siê w celu, a¿eby ostudziæ napiêcia i emocje. 

By³ to ostatni d³ugo oklaskiwany akord XXXV Dni Bielska Podlaskiego,
które dostarczaj¹c Bielszczanom wielu wra¿eñ i emocji,  przesz³y ju¿ do histo-
rii.                                                                             Tadeusz Szereszewski

Koncert w Pañstwowej Szkole Muzycznej

Spektakl teatralny Nieznajoma z Sekwany
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Orkiestra Dêta OSP w Hajnówce
na Miêdzynarodowym Festiwalu

Orkiestr w Niemczecha

wspólnie koncertowaæ z  najlepszymi orkiestrami z zagranicy. Najm³odsza czeœæ
zespo³u mog³a zdobyæ pierwsze szlify muzyczne. Umocni³ on wiêzy pomiêdzy
orkiestrantami i pozwoli³ im bli¿ej siê poznaæ. Trzeba równie¿ podkreœliæ ogromn¹
¿yczliwoœæ, któr¹ otaczali nas organizatorzy i mieszkañcy Malente

Mamy nadziejê, ¿e w kolejnych latach bêdziemy mogli braæ udzia³ w
podobnych wydarzeniach. Dostaliœmy wiele propozycji wspó³pracy od krajów
zachodniej Europy, m.in. na festiwal orkiestr do Jistebnika (Czechy) i Mistrzo-
stwa Europy w Rastede (Niemcy).

„Chcia³bym podziêkowaæ w³adzom naszego miasta: burmistrzowi, staro-
œcie oraz komendantowi stra¿y po¿arnej za stworzenie mo¿liwoœci wyjazdu.
Dziêkujê wszystkim opiekunom, którzy okazali siê niezawodni, oraz  rodzicom
m³odych artystów za ich zaanga¿owanie i poœwiêcenie. Wyjazd naszej orkie-
stry do Niemiec uwa¿am za bardzo udany i owocny.” - powiedzia³ kapelmistrz
Krzysztof Romaniuk.

Cd. ze str. 5

Przez ostatnie cztery lata funk-
cjê so³tysa wsi Lewkowo Nowe pe³ni
Jan Cie³uszecki. Urz¹d ten sprawuje
dopiero pierwsz¹ kadencjê, a uprzed-
nio przez 4 lata by³ radnym gminy
Narewka na stanowisku przewodni-
cz¹cego jednej ze sta³ych komisji –
Komisji ds. Spo³ecznych i Socjalnych
(komisji tej podlegaj¹ m.in: oœwiata,
placówki ochrony zdrowia, opieka spo-
³eczna, sport i turystyka). W Lewko-
wie Nowym nie by³o chodnika w kie-
runku s¹siedniej miejscowoœci Lewko-
wo Stare. Na wniosek radnego wy-
budowano chodnik z polbruku na ca³ej
d³ugoœci wsi. W zwi¹zku z tym wielu
rolników m.in. wybudowa³o nowe
ogrodzenia i bramy. Równie¿ w okre-
sie sprawowania funkcji radnego uda³o
mu siê naprawiæ nawierzchniê drogi
gruntowej od ulicy asfaltowej prowa-
dz¹cej przez wieœ do przysió³ka (kolo-
nii) Lewkowo Nowe. W tym czasie
troszczy³ siê tak¿e o ulepszanie na-
wierzchni innych dróg gminnych. Wie-
lokrotnie zabiega³ o naprawê na-
wierzchni bitumicznej dróg: powiato-
wej i wojewódzkiej, po zimowo- wio-
sennych roztopach. Jako radny nie
dopuœci³ do likwidacji piêknego dasz-
ku, krytego gontem, nad bram¹ wjaz-
dow¹ do by³ej szko³y. Zosta³ on odno-
wiony i cieszy³ oko wszystkich prze-
je¿d¿aj¹cych.

Jan Cie³uszecki zosta³ wybrany
na so³tysa przewa¿aj¹c¹ iloœci¹ g³o-
sów. Pan Jan zabiega³ o remont wiaty
– poczekalni na przystanku autobuso-
wym PKS (w wyniku czego zosta³a
wybudowana nowa wiata) oraz o
nowe tablice og³oszeñ. Uda³o siê mu
to zrealizowaæ w ci¹gu dwóch lat.
Teraz nowe stylowe drewniane tabli-
ce og³oszeñ s¹ równie¿ ozdob¹ wsi.
Kolejn¹ spraw¹, któr¹ porusza na se-
sjach Rady Gminy jest oœwietlenie
uliczne w przysió³ku.

So³tys zabiega³ o wyrównanie i
podsypkê nawierzchni drogi do cmen-

Co mo¿e so³tys?
tarza i gospodarstwa agroturystyczne-
go „Bora – Zdrój”. W koñcu maja dro-
ga zosta³a naprawiona.  Uda³o  mu siê
„wywalczyæ” skrzynkê pocztow¹ we
wsi Lewkowo Nowe i czerwona
skrzynka s³u¿y mieszkañcom do dziœ.
So³tys, jeŸdzi³ do dyrektora Podlaskie-
go Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w
Bia³ymstoku, aby ten naprawi³ dwuki-
lometrowy odcinek drogi asfaltowej od
wsi Planta przez Lewkowo Nowe w
kierunku Bondar. Ten fragment wy-
maga generalnego remontu. Otrzymu-
je ci¹gle obietnice, tak¿e na piœmie, ale
nic siê w tej sprawie nie dzieje. Oprócz
dba³oœci o poprawê infrastruktury w
so³ectwie, Jan Cie³uszecki inicjuje ró¿-
ne dzia³ania, które integruj¹ mieszkañ-
ców. Pan Jan jest aktywnym spo³ecz-
nikiem i animatorem ¿ycia kulturalne-
go we wsi. Jednym z jego sukcesów
jest m.in. zmobilizowanie grupy ludzi
do twórczoœci literackiej -- do pisania
wierszy i opowiadañ. Obecnie w gru-
pie tej próbuje swoich si³ na niwie lite-
rackiej siedem osób z Lewkowa No-
wego, z Eliaszuk, z Michnówki oraz z
Planty i z Siemianówki.  So³tys osobi-
œcie czuje potrzebê czêstszego prze-
bywanie ze swoimi mieszkañcami.
Odwiedza ich, a zw³aszcza ludzi star-
szych w domach lub na podwórku.
Chêtnie im pomaga. Niejednokrotnie
jeŸdzi³ po przepisane im leki do aptek
w Narewce, w Hajnówce i w Bia³ym-
stoku.

Dwa lata temu Jan Cie³uszecki
bra³ udzia³ w plebiscycie na najlepsze-
go so³tysa w województwie i by³ jed-
nym z laureatów. Bierze w nim udzia³
równie¿ w tym roku i na pó³metku kon-
kursu „Nasz so³tys” zajmuje czo³owe
miejsce. Warto dodaæ, ¿e parê lat temu
so³tys Lewkowa Nowego uplasowa³
siê na pierwszym miejscu w powiecie
hajnowskim w plebiscycie gazetowym
„Osobowoœæ Roku”.

 Anna Koz³owska

W koñcu maja postanowi³em z przyjació³mi odbyæ sentymentaln¹ rowe-
row¹  podró¿ do miejsc, gdzie swoje m³odzieñcze lata spêdzi³ Czes³aw Niemen.
Celem wêdrówki by³y Stare Wasiliszki - maleñka wioseczka na Bia³orusi. To
tutaj kilka lat temu powsta³o muzeum poœwiêcone artyœcie. I muszê Wam po-
wiedzieæ, ¿e miejsce to ma swój specyficzny klimat. Czuliœmy siê jakoœ tak jak
u siebie. Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê prostym mieszkañcom Wasiliszek i
okolic, którzy po prostu bardzo lubili Czeœka. By³ dla nich kumplem lub s¹sia-
dem, dlatego przynosz¹ wszystkie te pami¹tki po nim nie patrz¹c na to, ¿e na
allegro mogliby wyrwaæ za to krocie. Dziêki temu pieczo³owicie krok po kroku
tworz¹ tutaj coœ, co za kilkanaœcie lat œci¹gnie tysi¹ce pielgrzymów. Mieszkañ-
cy Wasiliszek nie kryj¹ zdziwienia ¿e to tylko im zale¿y na tym muzeum i ¿e
Polska jakby o Niemenie ju¿ zapomnia³a. Bo ma³o tego ¿e nikt ich nie wspiera
to jeszcze spadkowbiercy artysty przesy³aj¹ pogró¿ki aby przypadkiem jakichœ
tam ich praw nie naruszyæ. Podobno siê nawet wstydz¹ ¿e ich przodek miesz-
ka³ w  zapad³ej kresowej mieœcinietakiej w takiej lichej chatynce. W Starych
Wasiliszkach powstaje wiêc muzeum prostego Czeœka Wydrzyckiego bez wiel-
kiego wow! Za spraw¹ tej wycieczki Czes³aw Niemen choæ wielki i doskona³y
sta³ siê dla mnie jednoczeœnie kimœ bardzo bliskim, zw³aszcza kiedy s³yszy siê
takie opowieœci U³adzimira Sianiuty - dyrektora muzeum, o tym jak wyje¿d¿a-
j¹c st¹d ju¿ na zawsze, zawróci³ bo przypomnia³ o zdjêciu swej ukochanej le¿¹-
cym gdzieœ na strychu, albo ¿e w przerwie miêdzy koncertami w Moskwie
przecha³ specjalnie taksówk¹ 1000km aby chocia¿ na krótko pobyæ tutaj.

Bo taki naprawdê by³ Czesiek ze Starych Wasiliszek spod Lidy!
tekst:Jerzy Tokajuk, foto: M. Miluska i J. Tokajuk

Czesiek ze Starych Wasiliszek
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Jubileuszowa gala sportowa

Bielscy sportowcy nagrodzeni
Spotkanie rozpoczê³y – nagro-

dzone rzêsistymi brawami - wystêpy
dzieciêcego zespo³u Wiolinki dzia³aj¹-
cego przy Osiedlowym Domu Kultu-
ry.

Tradycj¹ ju¿ siê sta³o, ¿e Kapi-
tu³a Plebiscytu honoruje dzia³aczy
sportowych szczególnie zas³u¿onych
dzia³alnoœci¹ na rzecz rozwoju i popu-
laryzacji sportu w powiecie bielskim..
W tym roku takie wyró¿nienie przy-
znano poœmiertnie Henrykowi Bole-
œcie, cz³owiekowi zaanga¿owanemu w
dokumentowanie osi¹gniêæ nie tylko
bielskiego sportu. Szkoda, ¿e – jak
powiedzia³ wydawca „Wieœci” Wie-
s³aw Podlaski - nikt do dziœ nie wyko-
rzysta³ tych materia³ów do napisania
rzetelnej historii bielskiego sportu,
choæby wykorzystuj¹c, ubieg³oroczn¹
okazjê 90 lecia istnienia BKS „Tur”.

Statuetkê, tradycyjnie ufundo-
wan¹ przez senatora Bohdana Pasz-
kowskiego, ¿onie œp. Henryka Bole-
sty wrêczy³ Starosta Bielski dr. S³a-
womir Jerzy Snarski. Janina Bolesta
nie kry³a ³ez i wzruszenia dziêkuj¹c za
pamiêæ o jej zmar³ym mê¿u, który by³
ca³ym sercem zaanga¿owany w dzia-
³alnoœæ sportow¹.

Og³oszenie wyników  rywaliza-
cji rozpoczê³o podanie wyników na naj-
lepszego sportowca poszczególnych
gmin.

Sportowcem  2013 roku gminy
Bielsk Podlaski zosta³ Damian Bañ-
kowski uczeñ Zespo³u Szkó³ w Augu-
stowie,gminy Brañsk Karolina Makar-

ska (Gimnazjum w Oleksinie) a gminy
Wyszki Kacper Kiszko ze Szko³y Pod-
stawowej w Topczewie. W mieœcie
Bielsk Podlaski rywalizacjê na spor-
towca roku wygra³, po raz drugi, S³a-

womir Bedeni-
czuk uczeñ II LO,
a w mieœcie
Brañsk Pi³karska
Dru¿yna Dziew-
cz¹t z Gimnazjum
w Brañsku w
sk³adzie: Monika
Drozdowska, Pa-
trycja Drozdow-
ska, Joanna Go-
dlewska,  Alek-
sandra Kiersnow-
ska,  Joanna Ko-

³oszko, Katarzyna Pop³awska, Moni-
ka Puchalska, Agnieszka Soko³owska,
Katarzyna Wróblewska.

Puchary laureatom rywalizacji
w poszczególnych gminach wrêczyli:
Wójtowie Raisa Rajecka i Ryszard
Perkowski oraz sekretarz Urzêdu
Gminy w Brañsku Wojciech Jakubow-
ski, a w zastepstwie nieobecnego Bur-
mistrza  Bielska Podlaskiego – wice-
kanclerz Kapitu³y  Plebiscytu Euge-
niusz Jakubowski.

Po og³oszeniu wyników rywali-
zacji w poszczególnych gminach nad-
szed³ czas na przedstawienie laureatów
w powiecie.

W kategorii szko³y podstawowe
o tytu³ sportowca roku rywalizowa³o
37 m³odych sportowców. Tytu³ „Spor-
towca Ziemi Bielskiej 2013” zdoby³a
Pi³karsk¹ Dru¿ynê Dziewcz¹t ze
Szko³y Podstawowej w Brañsku w
sk³adzie: Klaudia Bachurzewska,
Aleksandra Drozdowska, Izabela
Drozdowska,  Natalia Go³ko, Ma³go-
rzata Kosiñska,  Sylwia Markowska,
Ewa Mystkowska,  Aleksandra Olech,
Aleksandra Pietraszko, Anita Rybic-
ka. M³ode pi³karki z Brañska wyprze-
dzi³y Magdalenê Wawrzeniuk, uczen-
nice SP nr 3 w Bielsku Podlaskim i
Kacpra Kiszko (SP Topczewo).
Czwarta w tej kategorii by³a Katarzy-

Cd. zestr. 1

na Weremiejuk, miejsce piate zaj¹³
Jakub Wróblewski a szóste Maciej
Bêbeniec.  Puchary ufundowane przez
Dyrektora Oddzia³u Regionalnego
ARiMR w £om¿y Stefana Krajew-
skiego  wrêczy³ Mariusz Korzeniew-
ski kierownik oddzia³u powiatowego w
Bielsku Podlaskim, cz³onek Zarz¹du
Powiatu Bielskiego.

W kategorii” gimnazja” nomi-
nacje otrzyma³o  34 sportowców, a naj-
lepszy okaza³a siê zdobywczyni 5 miej-
sca w skoku wzwy¿ na halowych Mi-
strzostwach Polski, uczennica SP nr 3
w Bielsku Podlaskim - Aleksandra Na-
umczuk. Druga by³a Martyna Iwaniuk
srebrna medalistka w skoku o tyczce
Podlaskiej Gimnazjady w LA Marty-
na Iwaniuk (PG nr 3 w Bielsku Podl.),
a trzecia Natalia Tomczuk, z³ota me-
dalista w skoku o tyczce z tego same-
go gimnazjum. Miejsce czwarte zaj¹³
Tomasz Szpakowski,
pi¹te – Kondrat Tom-
czuk, a szósta by³a
Karolina Makarska.

W kategorii
szko³y ponadgimna-
zjalne rywalizowa³o
tylko 4 osoby. Tytu³
zdoby³ po raz trzeci
Bart³omiej Bedeni-
czuk, br¹zowy meda-
lista Mistrzostw Pol-
ski Juniorów w sko-
ku wzwy¿, wyprzedzaj¹c koszykarza
MOSiR Mateusza Bêbeñca i Karoli-
nê Sosnê kapitana I ligowej dru¿yny
futsalu „Tura” Bielsk Podlaski oraz
Micha³a Walczuka

Do tytu³u sportowiec ziemi biel-
skie 2013 w kategorii senior nomina-
cjê otrzyma³o dziewiêciu sportowców.
Tytu³ zdoby³  £ukasz Kuczyñsk, drugi
by³ Karol Jakubowski, trzeci Karol Car.
Na dalszych miejscach uplasowali siê:
Krystian Kulikowski (IV), Kordian
JuŸwiuk (V) i Rados³aw ̄ ero (VI).

Tytu³ honorowego sportowca
ziemi bielskiej 2013 czytelnicy „Wie-
œci Podlaskich” przyznali Kamili Ste-
paniuk- Liæwinko. W jej imieniu pu-

char i dyplom odebra³ prezes Klubu
„Podlasie” Jan Zalewski. Drugi w tej
kategorii by³ Piotr £obodziñski cz³onek
kadry narodowej na mistrzostwa œwia-
ta w biegach górskich.

Tytu³ „Trenera  2013 roku” zdo-
by³ W³odzimierz Borowik, wyprzedza-
j¹c ubieg³orocznego zdobywce tytu³u
Eugeniusza Bedeniczuka. Trzecie
miejsce zdoby³ Piotr Niko³ajuk-Stasiuk,
czwarty by³ Robert Car, pi¹ty Dariusz
Duszkowski, a szósty Tomasz Bia³o-
wie¿ec.

Wszyscy nominowani  sportow-
cy i trenerzy otrzymali okolicznoœcio-
we medale.

Na zakoñczenie spotkania Wie-
s³aw Soko³owski – wydawca „Wieœci”
i Anatol Grzegorz Tymiñski – Kanc-
lerz Kapitu³y wrêczyli podziêkowania
dla osób zaanga¿owanych w organi-
zacjê i wspieranie Plebiscytu w minio-

nym dziesiêcioleciu. Redakcja „Wie-
œci Podlaskich” przyzna³a je m.in. Alek-
sandrowi Bo¿ko,  Stanis³awowi Ba-
churkowi, Alinie Baranowskiej, Stani-
s³awowi Derechaj³o, Jaros³awowi Ja-
kimiukowi, Eugeniuszowi Jakubow-
skiemu, Krzysztofowi Jaworowskiemu
, Janowi Kondraciukowi, Walentemu
Koryckiemu, Stefanowi Krajewskie-
mu, Zdzis³awie Maksymiuk, Bohdano-
wi Paszkowskiemu, Ryszardowi Per-
kowskiemu, Leonowi Radziwoniuko-
wi,  Raisie Rajeckiej, Janowi Radkie-
wiczowi, S³awomirowi Snarskiemu,
Czes³awowi Soko³owskiemu , Kata-
rzynie Stepaniuk,  Antoninie Turkowicz,
A. Grzegorzowi Tymiñskiemu.

Na zakoñczenie spotkania g³os
zabra³ Wies³aw Soko³owski, który ser-
decznie podziêkowa³  wspó³organiza-
torom Plebiscytu: Staroœcie Bielskie-
mu, Wójtom Gmin w Bielsku Podla-
skim, Brañsku i Wyszkach oraz Bur-
mistrzom Bielska Podlaskiego i Brañ-
ska, sponsorom: Bankowi Spó³dziel-
czemu w Brañsku I PSS „Spo³em” w
Bielsku Podlaskim , cz³onkom Kapitu-
³y. Organizatorzy Plebiscytu dziêkuj¹
te¿  gospodarzom Osiedlowego Domu
Kultury za ciep³e i goœcinne przyjêcie
i zorganizowanie czêœci artystycznej.

(wss)
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Czerwiec
2014

bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego inten-
sywnie rozwija zainteresowanie książką wśród różnych grup wiekowych 
i społecznych. W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek zrealizowano sz-
ereg uroczystości. Cały rok 2014 będzie przebiegać pod znakiem imprez 
popularyzujących czytelnictwo, książkę i bibliotekę,  promujących literaturę, 
sztukę i szeroko pojętą wiedzę, upowszechniających historię miasta i sylwetki 
hajnowian. 

Biblioteka jest otwarta na każdego czytelnika. Na bibliotecznych półkach 
czekają niezwykłe dzieła  historyczne i współczesne, które współistnieją obok 
nowoczesnych technologii, audio czy ebooków i Internetu. Czytelnik w każdym 
wieku znajdzie tu zasób wiedzy, pozna przyjemność obcowania z literaturą 
piękną, doceni jedyny w mieście zbiór jakim jest Kolekcja Regionalna, skorzysta 
z Czytelni Internetowej. Zapraszamy w każdy wtorek o godz. 16.30  osoby 
zainteresowane nauczeniem się obsługi komputera i korzystania z Internetu. 
My 50+ nasze pierwsze kroki w Internecie” -  warsztaty prowadzi Robert 
Aleksiejuk  latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans.

Wykładem „Województwo Podlaskie w latach 1795 - 1914”  Janusza 
Danieluka pracownika naukowego Archiwum Państwowego w  Białymstoku  
inaugurowaliśmy obchody Tygodnia Bibliotek. Wykład połączony z prezentacją 

Biblioteka dla wszystkich i o wszystkim

Cd. str. 3

Dnia 7 czerwca 2014 w Warsza-
wie odby³ siê Ogólnopolski Turniej 
Judo M³odzików (rocznik 2000-2001). 
Zawodnicy Hajnowskiego ¯UBRA 
zdobyli trzy br¹zowe medale. W wa-
dze 42kg Filip Maciuka, 46kg Bartosz 
Bortniczuk i 60kg Gabriel Boruta.

W P³ocku tego samego dnia te¿ 
br¹zowy medal  w Pucharze Polski 
weteranów zdoby³ by³y zawodnik 
¯UBRA Artur Papis rocznik 1973.  8 
czerwca 2014r.  br¹zowy medal zdo-
by³ te¿ w Pucharze Polski Juniorów w 
Opolu by³y zawodnik ̄ UBRA Hubert 
Maglewski (obecnie Czarni Bytom).  
S¹ to dobre wyniki gdy¿ we wszyst-
kich turniejach startowa³a czo³ówka 
krajowa judoków.

17 maja 2014r.  na Miêdzynaro-

Hajnówka lubi br¹z

Wizyta Ministra Środowiska Ma-
cieja Grabowskiego w Hajnówce wpisuje 
się w szerszą sekwencję zdarzeń, które 
towarzyszą lokalnym samorządom w sta-
raniach o zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju powiatu. Rozwoju wspieranego 
przez środki UE i środki krajowe. Rozwoju, 
który godziłby potrzeby ochrony przy-
rody z potrzebami lokalnej społeczności. 
Kilka tygodni wcześniej w Białowieży 
gościła Wicepremier i Minister infrastruk-
tury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska, która 
potwierdziła wolę kontynuacji zainicjow-
anego w 2011 r. przez posła Roberta Tysz-
kiewicza i senatora Włodzimierza Cimo-
szewicza programu rozwoju. Nowa unijna 
perspektywa finansowa w połączeniu 
z nowymi możliwościami wicepremier 

O tym, co się dzieje wokół puszczy – 
komentarz starosty hajnowskiego

Cd. str. 3

Salê konferencyjn¹ Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 13 maja 
wype³ni³ g³oœny gwar. Jego sprawcami byli mieszkañcy Hajnówki, którzy w 
siedmioosobowych grupach pracowali nad dokonaniem pierwszego kroku 
ku budowie strategii zrównowa¿onego rozwoju na lata 2015 - 2020. 

Starostwo Powiatowe w ramach projektu ”Platforma wspó³pracy na 
rzecz zrównowa¿onego rozwoju rejonu Puszczy Bia³owieskiej” rozpoczê³o 
budowê strategii zrównowa¿onego rozwojupowiatu hajnowskiego na lata 
2015 – 2020.  W ramach tego  13.05 o godzinie 17.00 w MOPS w Hajnówce 
odby³o siê pierwsze z czterech spotkañ z ekspertami z Dolnoœl¹skiego Centrum 
Rozwoju Lokalnego. W spotkaniu wziê³o udzia³ przesz³o 70 osób: przedsta-
wicieli samorz¹dów lokalnych, samorz¹dowych jednostek organizacyjnych, 
stowarzyszeñ, nadleœnictwa Browsk, BPN oraz mieszkañcy. Spotkanie otworzy³ 
Starosta Hajnowski W³odzimierz Pietroczuk: witam wszystkich na pierwszym 
spotkaniu, którym rozpoczynamy pracênad strategi¹. Ciszê siê z tak du¿ej frekwen-
cji, bo chcemy by nowa, piêcioletnia strategia, która bêdzie skonsolidowana z RPO 
oraz Strategi¹ Rozwoju Województwa Podlaskiego, by³a skrojona na miarê naszych 
mo¿liwoœci finansowych i organizacyjnych. Mam nadziejê, ¿e koñcz¹c pracê nad 
strategi¹, wszyscy bêdziemy mogli siê pod ni¹ podpisaæ.

W trakcie spotkania uczestnicy w siedmioosobowych grupach dokonali 
kompleksowej analizy SWOT–swoistej mapy myœli, w której okreœlano mocne 
i s³abe strony, szanse i zagro¿enia rozwoju regionu Puszczy Bia³owieskiej.In-
tensywne dyskusje zaowocowa³y bogatym materia³em informacyjnym– wnio-
ski wyci¹gniête z analizy, obok danych statystycznych i opracowañ, zostan¹ 
wykorzystane do budowania celów strategicznych. 

Wysoka frekwencja odnotowana na spotkaniu pokazuje, ¿e mieszkañcom 
Hajnówki le¿y na sercu los regionu. Kolejne spotkanie, na którym eksperci 
przedstawi¹ wyniki analizy odbêdzie siê pod koniec czerwca.

Postêpy z prowadzonych prac bêd¹ na bie¿¹co poddawane spo³ecznej 
ocenie. Wszelkie informacje odnoœnie strategii mo¿na zaleŸæ na stronie inter-
netowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce www.powiat.hajnowka.pl w 
zak³adce „Strategia zrównowa¿onego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 
2015-2020” oraz www.puszczailudzie.pl. Redakcja GH zachêca wszystkich do 
w³¹czenia siê do udzia³u w budowie strategii, która ma przecie¿ s³u¿yæ nam 
wszystkim .                                                                  Katarzyna Niko³ajuk 

Pierwszy krok ku budowie strategii zosta³  
poczyniony - owocne spotkanie z mieszkañcami

Bieńkowskiej daje dużą szansę na wprow-
adzenie białowieskiego programu rozwo-
ju, jako elementu kontraktu terytorialnego, 
który będzie jesienią negocjowany przez 
samorząd województwa z rządem RP. To 
właśnie nad takim programem aktualnie 
pracują lokalne samorządy. To właśnie na 
temat takiego programu oraz konieczności 
racjonalizacji gospodarki leśnej w Puszczy 
Białowieskiej rozmawialiśmy z min-
istrem środowiska. W tej rozmowie 
samorządowców wspierali zgromadzeni 
przed budynkiem urzędu (podobno 
zupełnie spontanicznie) mieszkańcy miasta 
i okolic puszczy wyposażeni w transpar-
enty, z których puszcza błagała o pomoc. 

Czytanie mądra rzecz

dowym Turnieju Judo Dzieci (2004-
2005) w Wysokim Mazowiecku 
zdobyliœmy:

 Z³oty medal w wadze 39kg 
zdoby³ Micha³ Ginszt wszystkie walki 
wygra³ przed czasem, a w finale po-
kona³ faworyta turnieju zawodnika 
(Ryœ Warszawa)

 Z³oty medal w wadze 50kg 
zdoby³ Micha³ Iwaniuk, srebrny 
medal w wadze +50kg zdoby³ Filip 
Michalczuk, zaœ br¹z w wadze 30kg 
zdoby³ Bartosz Iwaniuk.

W turnieju wystartowali za-
wodnicy z województw Mazowieckie, 
Lubelskie, Warmiñsko-Mazurskie, 
Podlaskie, oraz zawodnicy z Bia³orusi.

 
 Jakub Ostapczuk
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05.06.2014 r. odby³y siê obchody Dnia Stra¿aka, podczas których Ochot-
nicza Stra¿ Po¿arna z piêciu gmin otrzyma³a nowy sprzêt. Samochody ratow-
niczo – gaœnicze odjecha³y do gmin: Czeremcha, Czy¿e, Dubicze Cerkiewne, 
Hajnówka i Narew.Symbolicznego aktu przekazania sprzêtu na rêce przed-
stawicieli samorz¹dów lokalnych bêd¹cych beneficjentami projektu dokona³ 
Starosta Hajnowski W³odzimierz Pietroczuk.

Uroczystoœæ zgromadzi³a wielu znamienitych goœci. W obchodach 
uczestniczyli m.in.: Konsul Generalny Republiki Bia³oruœ w Bia³ymstoku 
Aleksandr Berebenya, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP bryg. mgr in¿. 
Antoni Ostrowski, przedstawiciele lokalnych samorz¹dów, przedstawiciele 
s³u¿b mundurowych oraz duchowni.

Zakupu samochodów ratowniczo – gaœniczych dokonano w ramach 
polsko-bia³oruskiego projektu partnerskiego „Wspólnie chronimy Puszczê 
Bia³owiesk¹”.“To dopiero pocz¹tek – w ramach projektu ³¹cznie dokonany 
zostanie zakup ³odzi ratowniczej oraz 18. aut  - 11. dla strony polskiej i 7. dla 
bia³oruskich partnerów, którymi s¹ Brzeski Obwodowy Zarz¹d Ministerstwa 
ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Grodzieñski Obwodowy Zarz¹d Minister-
stwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Kolejna dostawa sprzêtu dla stra¿aków - 
we wrzeœniu. Wozy trafi¹ do nastêpnych piêciu gmin powiatu hajnowskiego 
i bielskiego bêd¹cych cz³onkami StowarzyszeniaSamorz¹dów Euroregionu 
„Puszcza Bia³owieska” oraz bia³oruskich partnerów.

Projekt jest w 90% wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Wspó³pracy Transgranicznej Polska-Bia³oruœ-Ukraina 2007 
- 2013.Ca³kowita wartoœæ przedsiêwziêcia wynosi 4 380 381,80 EUR, w tym 3 
942 343,62 EUR stanowi wk³ad Unii Europejskiej. 

W trakcie uroczystoœci wrêczono równie¿ awanse oraz odznaczenia. 
Obok stra¿aków odznaczeni zostali: br¹zowym medalem „Zas³u¿ony dla 
po¿arnictwa” Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Miko³aj Michaluk oraz wójt 
gminy Czeremcha Jerzy Szyku³a, zaœ Srebrnym Podlaskim Krzy¿em Floriana 
- Starosta Hajnowski W³odzimierz Pietroczuk oraz Komendant Powiatowej 
Stra¿y Po¿arnej Jaros³aw Trochimczyk.   

Dziêki wytrwa³oœci i zaanga¿owaniu lokalnych samorz¹dów w ramach 
Euroregionu Puszcza Bia³owieska, Stowarzyszeniu Samorz¹dów Euroregionu 
„Puszcza Bia³owieska”, Powiatowej Stra¿y Po¿arnej, Wojewódzkiej Stra¿y 
Po¿arnej oraz dobros¹siedzkiej wspó³pracy z  bia³oruskimi partnerami zosta³ 
poczyniony kolejny krok ku modernizacji technicznej regionu, która ma na 
celu poprawê jakoœci  poziomu bezpieczeñstwa mieszkañców regionu. Z 
niecierpliwoœci¹ oczekujemy kontynuacji projektu.    Katarzyna Niko³ajuk

W trakcie Obchodów Dnia Stra¿aka  
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna otrzyma³a nowy sprzêtV Festyn Ekologiczny rozpoczął się wręczeniem nagród i dyplomów 

za udział w konkursie „Zbiórki opakowań po płynnej żywności". Nagrody 
wręczyli Jarosław Grygoruk - Sekretarz Miasta Hajnówka oraz Marta Wil-
son-Trochimczyk - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Konkurs skierowany był do placówek oświatowych podległych 
samorządowi gminnemu. Zbiórka odpadów opakowaniowych po kartonach 
do płynnej żywności prowadzona była w okresie od 27 stycznia 2014r. do 15 
maja 2014r.

 Dla uczestników imprezy przygotowanych było wiele atrakcji z 
upominkami. Krakowskie Biuro Promocji Kultury zaprezentowało show 
teatralno-ekologiczne pt. "W poszukiwaniu leśnego szumu". Po przedstawieniu 
na terenie amfiteatru odbył się turniej miedzyszkolny szkół podstawowych. 
Szkoły zaprezentowały piosenki ekologiczne, eko-logo Hajnówki i wesoły 
śmietnik,który ma zachęcać do wrzucania śmieci. W trakcie turnieju odbywały 
się również zawody sprawnościowe i testy wiedzy ekologicznej. Pierwsze 
miejsce w turnieju zajęła Szkoła Podstawowa Nr 3.

 Podczas festynu odbyła się bezpłatna zbiórka elektrosprzętu, zużytych 
baterii, płyt CD, DVD, starych telefonów, tonerów oraz kardriży do drukarek. 
W trakcie festynu odbywały się również warszaty wyplatania z wikliny papie-
rowej, ozdabiania toreb płuciennych, czerpania i tłoczenia papieru. Ponad to 
prezentowały się stoiska Nadleśnictwa Hajnówka, Białowieża i Browsk, CDD 
Polska, a także stanowiska z huśtawkami-kokonami, bańkami mydlanymi 
zabawkami i słodyczami dla dzieci. 

Organizatorami festynu byli Urząd Miasta Hajnówka oraz Fundacja 
Oni To My. 

Sponsorami byli Burmistrz Miasta Hajnówka, Firma CDD Polska oraz 
Fundacja ProKarton.  

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wyniki Konkursu na stronie www.hajnowka.pl

Festyn Ekologiczny

Starostwo Powiatowe w Hajnówce aktywnie 
w³¹cza siê w promocjê sportu. Kalendarz sportowych 
zmagañ otworzy³ zorganizowany przez samorz¹d po-
wiatowy Turniej Halowy Pi³ki No¿nej o Puchar Starosty 
Hajnowskiego w lutym. Z kolei 30 kwietnia odby³y siê 
biegi prze³ajowe na œwietnie przygotowanych trasach 
biegowych w Œwinorojach Nadleœnictwa Browsk w 
Gruszkach. Na tym jednak nie koniec – 21.06 w Narewce 
odbêdzie siê Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej im. 
Waldemara Grudziñskiego. 

Wydarzenia sportowe organizowane przez 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce b¹dŸ pod jego pa-
tronatem ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem: w trakcie 
biegów prze³ajowych w Œwinoroajch dopisa³a frekwencja, 
udzia³ wziê³o 300. zawodników. To kapitalna impreza, która 
œci¹ga wszystkie dzieciaki, które lubi¹ i chc¹ biegaæ. W 
Miêdzynarodowym Turnieju  im. Waldemara Grudziñskiego 
w Narewce, poœwiêconemu nie¿yj¹cemu ju¿ dzia³aczowi LZS 
Narewka, frekwencja równie¿ bêdzie  bardzo du¿a, przewidzia-
no cztery kategorie wiekowe. W godzinach rannych do po³udnia 
odbêd¹ siê zawody dla dzieci i m³odzie¿y, nastêpnie – zawody 
dla seniorów i oldboi – mówi wicestarosta hajnowski 
Andrzej Skiepko, inicjator obu imprez oraz aktywny wy-
czynowiec, który od kilkunastu lat nieprzerwanie czuwa 

Wakacje pod znakiem sportu

 16 maja odby³ siê III  Marsz Godnoœci Osób Niepe³nosprawnych. 
Pierwotnie uczestnicy Marszu mieli przejœæ ulicami Hajnówki, ale pogoda 
pokrzy¿owa³a plany i organizatorzy przenieœli imprezê do Hajnowskiego 
Domu Kultury. 

  Marsz Godnoœci zosta³ zorganizowany po raz trzeci przez Powiatowy 
Oœrodek Wsparcia w Hajnówce. Patronat nad uroczystoœci¹ obj¹³  Starosta 
Hajnowski. W marszu wziêli udzia³ miêdzy innymi  Jerzy Sirak - Burmistrz 
Miasta Hajnówka, W³odzimierz Pietroczuk - Starosta  Hajnowski, przedstawi-
ciele Miejskiego Oœrodka pomocy Spo³ecznej, podopieczni Oœrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Hajnówce, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej w 
Hajnówce, Polski Zwi¹zek Niewidomych, Ko³o Terenowe w Hajnówce oraz 
delegacja z Klubu Abstynentów i Rodzin „D¹b” w Hajnówce. 

  Marsz Godnoœci Osób Niepe³nosprawnych organizowany jest z okazji ob-
chodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacj¹ Osób Niepe³nosprawnych 
(5 maja). Celem tego przedsiêwziêcia jest wyra¿enie sprzeciwu wobec dyskry-
minacji osób niepe³nosprawnych w ró¿nych sferach ¿ycia (praca, obs³uga w 
instytucjach  u¿ytku publicznego, czy po prostu w ¿yciu codziennym). 

III Marsz Godnoœci Osób Niepe³nosprawnych 

Cd. str. 3

nad ich organizacj¹ oraz sam bierze udzia³ w zawodach.  
Organizatorem Miêdzynarodowego Turnieju  

im. Waldemara Grudziñskiego w Narewce jest Klub 
Sportowy LZS Narewka oraz  Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce, Urz¹d Gminy Narewka, Nadleœnictwo 
Browsk, Zespó³ Szkó³ w Narewce, przy wsparciu fi-
nansowym Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa 
Podlaskiego. Presti¿owa impreza skierowana jest do 
dzieci, m³odzie¿y a przede wszystkich doros³ych. W tym 
roku w zawodach uczestniczyæ bêd¹ zespo³y z województwa 
podlaskiego oraz trzy reprezentacje zagraniczne: dru¿yny z 
Euroregionu Puszcza Bia³owieska, a wiêc Œwis³ocz, Kamie-
niec i Pru¿any, a tak¿e samorz¹dowcy z zaprzyjaŸnionego 
samorz¹du Œrody Œl¹skiej – zdradzi³ w rozmowie z GH 
wicestarosta Andrzej Skiepko. 

Sportowe zmagania to doskona³y sposób inte-
gracji zawodników oraz dzia³aczy sportowych, a tak¿e 
okazja do nawi¹zania i zacieœnienia przyjaŸni. To jednak 
przede wszystkim œwiêto sportu, zaœ du¿e zaintereso-
wanie ze strony zawodników pokazuje, ¿e organizacja 
tego typu przedsiêwziêæ ma sens. Redakcja GH zachêca 
wszystkich mi³oœników dobrego futbolu do kibicowania 
i uczestniczenia w œwiêcie sportu w Narewce. 

Katarzyna Niko³ajuk 
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multimedialną unikalnych dokumentów, map i fotografii był przeplatany 
ciekawostkami historycznymi z dziejów naszego miasta,

Wielkie wrażenie pozostawił po sobie Bogdan Dudko, twórca pisma 
literacko-artystycznego “Kartki”. Spotkanie autorskie było połączone z 
promocją jego najnowszej książki „Dolina: znad Narwi i Świsłoczy”. Młodszym 
czytelnikom zafundowaliśmy spotkanie z pisarką Anną Czerwińską-Rydel, 
autorką serii bardzo ciekawych biograficznych powieści dla dzieci i młodzieży 
o wielkich Polakach. Najmłodszych uczniów szkół podstawowych zaprosiliśmy 
na spektakl teatralny w wykonaniu aktorów „Teatrzyku Conieco” pt. „Bajki 
pouczają, bawią i wzruszają. Nowe szaty cesarza, Dziewczynka z zapałkami, 
Czerwony Kapturek – na wesoło i bez słów”. 

W ramach edukacji regionalnej odbyło się kilka lekcji bibliotecznych m.in.: 
„Historia Hajnówki od uroczyska leśnego do nadania praw miejskich” w formie 
prezentacji multimedialnej, zawierającej ponad 120 slajdów: map, dokumentów, 
rycin i  fotografii. „Hajnowianie, przedstawiciele sztuk pięknych, ich portrety 
i malarstwo” to prezentacja multimedialna sylwetek i dorobku siedemnastu 
hajnowskich artystów. „Dr Tadeusz Rakowiecki lekarz, astronom, humanista”  
jest prezentacją patrona biblioteki, ilustrowana licznymi fotografiami i doku-
mentami przodków, najbliższej rodziny i samego doktora,  która opowiada o 
jego życiu prywatnym i zawodowym, pasjach i zainteresowaniach. 

Kto Ty jesteś, Polak mały” - pod takim tytułem przygotowaliśmy 
prezentację multimedialną, zaplanowaną jako lekcją historii i patriotyzmu. 
Przedstawiliśmy polskie symbole narodowe – flagę i godło Polski,  okoliczności 
powstanie wiersza „Kto Ty jesteś? Polak mały”,. Przybliżyliśmy święta 
państwowe, m.in. historię powołania i upadku Konstytucji 3 Maja, podkreślając 
jej współczesne znaczenie. 

W formie zabawowej odbyło się spotkanie  „Bohater literacki mojej 
ulubionej powieści” zakończone konkursem plastycznym. Na dużym ekranie 
przedstawiliśmy prezentację „Bohater literacki – czy znasz tę postać, czy znasz 
tę książkę?”. 

Z wielkim zainteresowaniem dyrektorów hajnowskich szkół i przedszkoli 
spotkało się głośne czytanie tekstów literackich, które zapoczątkowaliśmy w 
ramach Tygodnia Bibliotek, pod tegorocznym wiodącym hasłem „Czytanie łączy 
pokolenia”. Wybrane teksty literackie czytali na przemian: dzieci – uczniowie 
szkół podstawowych i dorośli - znani hajnowianie.

W pierwszym czytaniu wzięli udział uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 
6: Kuba Bierski, Natalia Głowacka, Wiktoria Kiryluk, Michalina Szymańska i 
Weronika Sadowska. Czytali też uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3: Michał 
Bołbot, Zosia Filipiuk, Ola Krajewska, Oliwia Miszczuk i Krzysztof Omelianiuk. 
W kolejnym czytaniu zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 
1: Dorota Sztyler, Dominik Durzyński, Gabriel Litwinowicz i Adrian Popko. 
Byliśmy pod wrażeniem pięknego czytania tekstów przez uczniów szkół pod-
stawowych. Urzekła nas ich  płynność czytania, modulacja głosu, akcentowanie 
wybranych słów. Czytanie było super! Serdecznie dziękujemy paniom Grażynie 
Pawluczuk (SP nr 6), Tamarze Kuźma (SP nr 3) i Wandzie-Ewie Wojcieszek 
(SP nr 1)

Grono czytających hajnowian stanowili pan Jerzy Sirak - burmistrz miasta 
Hajnówka, pan Jarosław Grygoruk - Sekretarz Miasta, pani Jolanta Stefaniuk - 
Inspektor Oświaty, pani Dorota Durzyńska - dyrektor Przedszkola Nr 3, pani 
Grażyna Pawluczuk – nauczyciel SP nr 3, pan Mirosław Chilimoniuk - Dyrektor 
Parku Wodnego, pani Irena Kostera - prezes Hajnowskiego Koła Sybiraków, 
pani Mirosława Piwowarczyk- ukochana babcia, pan Aleksander Prokopiuk 
- inicjator hajnowskiego maratonu, biegacz - zwycięzca wielu maratonów ogól-
nopolskich i Alla Gryc – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

  W tym roku pogoda nie by³a ³askawa dla organizatorów, z powodu 
deszczu uroczystoœæ nie mog³a odbyæ siê na œwie¿ym powietrzu i zosta³a 
przeniesiona do Hajnowskiego Domu Kultury. Brzydka pogoda nie  popsu³a 
atmosfery, sala kolumnowa domu kultury pêka³a w szwach. Imprezê uœwietni³ 
wystêp Orkiestry Dêtej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, pod dyrygentur¹ Krzysz-

tofa Romaniuka oraz wystêp Grupy Ma¿oretek, pod kierownictwem Marii 
Gierasimiuk. Na koniec goœcie zostali poczêstowani gor¹c¹ grochówk¹. 

  Do zobaczenia za rok.                             autor: Dominika Ros³oñ 
fot.: Emilia Rynkowska

III Marsz Godnoœci Osób Niepe³nosprawnych 
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O tym, co się dzieje wokół puszczy – 
komentarz starosty hajnowskiego

Cd. ze str. 1
„Zupełnie przypadkowo” pojawili się też 
posłowie PiS usiłując zrobić na zebranych 
wrażenie, że tylko ich i nikogo więcej nie 
obchodzi los puszczy i mieszkających tu 
ludzi.  Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo 
puszcza rzeczywiście potrzebuje pomocy 
i przywrócenia racjonalnej gospodarki 
leśnej, gdyby nie fakt, że „spontanicznie” 
zgromadzeni ludzie zostali pod urząd 
zaproszeni za pomącą kłamstwa. Otóż 
organizatorzy spotkania, którym wydaje 
się, że są anonimowi ogłosili w ulotkach 
i plakatach, że rozmowy z ministrem 
środowiska mają dotyczyć powiększenia 
parku narodowego na cały obszar puszc-
zy. Bez znaczenia był fakt, iż na żadnym 
etapie uzgodnień ani w trakcie spotkania 
z wicepremier Bieńkowską i ministrem 
Grabowskim temat powiększenia parku 
się nie pojawił. Ten sam manewr zas-
tosowali już nie anonimowo przedsta-
wiciele Społecznego Ruchu Obrońców 
Puszczy Białowieskiej organizując w dwa 
tygodnie później spotkanie z przedsta-
wicielami monopartyjnego (5. posłów 
PiS, 1 SP) Zespołu Parlamentarnego 
ds. Zrównoważonego Rozwoju Eu-
ropy. Tym razem wyrażając zanie-
pokojenie „z ostatnich działań ministra 
środowiska dążących do powiększenia 
parku narodowego”, organizatorzy spot-
kania dołączyli archiwalne, pochodzące 
z 2009r. koncepcje powiększenia parku, 
które nigdy nie znalazły się w fazie 
uzgodnień z samorządowcami. W trakcie 
spotkania odniosłem wrażenie, iż idea 
zrównoważonego rozwoju wpisana w 
regulamin zespołu i będąca podstawą 
działań samorządowych tak naprawdę 
nie ma dla naszych gości wielkiego 
znaczenia i dotyczy wyłącznie prob-
lemów gospodarki leśnej w puszczy. 
Naprawa gospodarowania w puszczy 
jest oczywiście ważna, ale nie rozwiąże 
najbardziej palących problemów rozwo-
jowych, jakimi są negatywne tendencje 
demograficzne i kurczący się z roku 

na rok rynek pracy. Rozwiązanie tych 
problemów wymaga nie tylko skomp-
likowanych zabiegów organizacyjnych, ale 
przede wszystkim środków finansowych. 
Obowiązkiem samorządów jest zabieganie 
o takie środki, a adresatem tych zabiegów 
(mimo niezadowolenia opozycji) powinni 
być i są rządzący województwem i krajem. 
Robienie komukolwiek zarzutu z tego 
powodu świadczy o wąskim, partyku-
larnym (żeby nie powiedzieć partyjnym) 
myśleniu i niezrozumieniu lokalnych 
problemów. Jest też jeszcze jeden powód 
takich zachowań. To zbliżające się wybory 
samorządowe. 

Wdrożenie programu zrówno-
ważonego rozwoju regionu, który ak-
tualnie jest w budowie, leży w interesie 
wszystkich ugrupowań, które aspirują do 
wygrania wyborów.  Metoda „im gorzej 
im, tym lepiej nam” prowadzi nas w 
ślepy zaułek. Chciałbym zdementować też 
pojawiające w przestrzeni publicznej opin-
ie, że sięgamy po tort, jakim jest Region-
alny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego, z którego chcemy wykroić 
ekstra kawałek dla siebie uszczuplając 
możliwości innych regionów. Według 
informacji wicepremier Bieńkowskiej 
przekazanych na białowieskim spotkaniu 
dedykowany dla puszczy program byłby 
też finansowany z krajowych programów 
operacyjnych a województwo podlaskie 
otrzymało już dodatkowe środki na jego 
wdrożenie. Wygląda więc na to, że dzięki 
temu programowi region wzbogaci się o 
dodatkowe środki unijne. Tych, którzy 
puszczają w obieg plotkę jak to starosta 
usiłuje sprzedać puszczę informuję, iż 
czasy, kiedy Zagłoba darował Nider-
landy a warszawski cwaniak sprzedawał 
Kolumnę Zygmunta dawno minęły. 
Puszcza nie jest na sprzedaż, ale może 
być atutem, który pozwoli przyciągnąć do 
powiatu tak potrzebne dla rozwoju środki 
zewnętrzne.             

Starosta Hajnowski, 
Włodzimierz Pietroczuk

Biblioteka dla wszystkich i o wszystkim
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W bibliotecznym „czytaniu” uczestniczyli podopieczni Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego. Poznali Legendy o Hajnówce – prace laureatów 
(Michaliny Borys, Pauliny Waskiewicz i Darii Szymaniuk) Konkursu Literack-
iego na najpiękniejszą Legendę o Hajnówce.

W czerwcu, kontynuacją czytania zapoczątkowanego w bibliotece 
był XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem: „Czytanie 
- mądra rzecz!” Najlepszym miejscem do czytanie książek jest biblioteka, a 
sami bibliotekarze byli najwłaściwszymi lektorami. W wielokrotnym czytaniu 
uczestniczyły liczne grupy przedszkolaków. Zawsze, pierwszym czytanym  był 
wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”. My, dzieciom czytałyśmy wiersze, a 
dzieci nam recytowały. 

Serdeczne podziękowania składamy dyrektorom przedszkoli, paniom: 
Dorocie Durzyńskiej,  Irenie Hapunik,  Krystynie Kojło, Iwonie Raszkiewicz 
i całemu gronu pedagogicznemu, za wielkie zaangażowanie w bibliotecznej 
akcji czytania dzieciom. Wszyscy wiemy, że ta  współpraca przyniesie najwięcej 
korzyści dzieciom, liczymy także, ze przyczyni się do zainteresowania książką, 
biblioteką i wpłynie na rozwój czytelnictwa.

Wielkim wydarzeniem był „Marsz książki” zorganizowany przez 
Przedszkole Nr 5. Kolorowy orszak dzieci przebranych za postacie z bajek, 
ozdobionych bajkowymi rekwizytami,  niosących na małych barwnych trans-
parentach pięknie wypisane: „Czytaj dziecku codziennie”, „Czytanie – mądra 
rzecz” itp. przeszedł ulicami miasta.  Dziecięcy chóralny głos nawoływał: 
Cała  Polska Czyta Dzieciom, Czytanie to mądra rzecz itp. Ze wzruszeniem i 
radością powitaliśmy ten piękny korowód,  przed Miejską Biblioteką Publiczną. 
Panie: Ewa Boratyńska i Ewelina Onikiuk  przeczytały  wiersz „Ptasie radio” 
z podziałem na role. Kolejnym przystankiem przedszkolaków był Urząd Mia-
sta. Przed Urzędem pani Jolanta Stefaniuk – inspektor Oświaty i pani Marta 
Wilson-Trochimczyk przeczytały  wiersz „Lokomotywa”.  To była wielka akcja 
promująca czytanie i piękna uroczystość, Wielki ukłon i gratulacje pani Elżbiecie 
Strelingow – głównej organizatorce Marszu Książki.                         Alla Gryc 
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Zapraszamy wszystkich chêtnych na przes³uchania wstêpne do 
Spo³ecznej Szko³y Muzycznej I Stopnia w Hajnówce. 

Proponujemy naukê gry na:
fortepianie 
skrzypcach 
gitarze 
akordeonie 
perkusji 
œpiew solowy 
Przes³uchania odbêd¹ siê w dniu 25 czerwca 2014r. o godz. 17.00 w 

siedzibie Szko³y Muzycznej: Szko³a Podstawowa nr 6, ul. Nowowarszwska 20 
sala nr 11.                                                                              Bo¿ena Lewczuk

ZAPROSZENIE na przes³uchania wstêpne 
do Spo³ecznej Szko³y Muzycznej 

I Stopnia w Hajnówce  

DAR SERCA 
Tysiêczne podziêkowania 
Dar cz³owieka dla cz³owieka 
Pieniêdzmi nie do zap³acenia 
Pierwsza pomoc w du¿ej potrzebie 
Twoja krew ratuje ¿ycie

Terenowy Oddzia³ RCKiK w Hajnówce zwraca siê z serdeczn¹ proœb¹ do 
wszystkich mieszkañców miasta Hajnówka i okolic w wieku 18-65 lat o po-
dzielenie siê tym co najcenniejsze – kropl¹ swojej krwi.
Istnieje mo¿liwoœæ oddania krwi w nastêpuj¹cych miejscach:
Ambulans przy Urzêdzie Miasta w Hajnówce
23-28.06.2014 w godz. 9-16
Ambulans w Parku Miejskim w Hajnówce
29.06.2014 w godz. 12-18
31.08.2014 w godz. 12-17
Pon.-Pt. w godz. 8-11.30 w Krwiodawstwie w Hajnówce ul. Lipowa 190
tel. 85 684 30 05                                                                  Alina Go³ubowska

RCKiK w Bia³ymstoku TO Hajnówka

Twoja krew ratuje ¿ycie - proœba 
o podzielenie siê kropl¹ swojej krwi 

W pierwsz¹ sobotê czerwca 
(07.06) odby³y siê przes³uchania 
konkursowe I Miêdzynarodowego 
Festiwalu im. Bu³ata Okud¿awy 
„Mi³oœæ, Wiara, Nadzieja”. Na scenie 
zaprezentowa³o siê 21. uczestników 
z ró¿nych stron Polski m.in. z Lu-
blina, Warszawy, Bartoszyc, Gliwic 
i Poznania oraz artyœci z Bia³orusi z 
miast Œwis³ocz, Pru¿any i Ratomka.  
Mi³oœnicy poezji poetyckiej zaprezen-
towali dobry poziom. Jury w sk³adzie: 
Magdalena Niewiñska (aktorka scen 
muzycznych, laureatka I nagrody 
programu telewizyjnego „Szansa 
na sukces”, znana wokalistka), Ju-
styna Porzeziñska (trener wokalny, 
laureatka Ogólnopolskich Spotkañ 
Zamkowych „Œpiewamy poezjê” w 
Olsztynie) oraz Dariusz Skibiñski 
(aktor, dyrektor Miêdzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego „Wertep”) po 
wys³uchaniu wszystkich wykonaw-
ców przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody: 
w kategorii 10 – 17 lat wyró¿nienie 
otrzyma³a Aleksandra Muszyñska z 
Bia³egostoku, w kategorii 18 i powy¿ej 
– Pierwsza  nagroda: Micha³ Konstrat 
z Warszawy za utwory: „Molitwa”, 
„Na strychu wspomnieñ”, druga 
nagroda: Aleksandra Bogucka z War-
szawy za utwory „Wañka Morozow”, 

Znamy ju¿ laureatów konkursu 
I Miêdzynarodowego Festiwalu im. Bu³ata 

Okud¿awy „Mi³oœæ, Wiara, Nadzieja”

Cd. ze str. 3Czytanie mądra rzecz
Biblioteka dla wszystkich i o wszystkim

„Wiosna 1905”, trzecia nagroda: Julita 
Wawreszuk z Hajnówki za utwory 
„Zaci¹gnijcie na oknie niebiesk¹ 
zas³onê”, „Wybacz mamasza” oraz 
Jakub Zuckerman z Góry Pu³awskiej 
za utwory „Piosenka o papierowym 
¿o³nierzyku”,  „Rzeka Zapomnieñ” . 
Natomiast wyró¿nienia w tej kategorii 
otrzymali  Aleksandr Kaziej  z Pru¿an  
za utwory „Waszie b³agorodije”  „Pie-
snia pra sabaku” oraz  Jerzy Bachar 
z Bartoszyc  za utwory „Niebieski 
trolejbus”, „Pieœñ Gruziñska”.

Mimo najszczerszych chêci jury 
nie mog³o nagrodziæ wszystkich. O 
wygranej przes¹dzi³ poziom wyko-
nania, charakter zaprezentowanych 
utworów, które z zasady mia³y nosiæ 
cechy poezji poetyckiej oraz do-
stosowanie wystêpu dostosowanie 
wystêpu do regulaminu (wykonanie 
dwóch piosenek). Laureaci wezm¹ 
udzia³ w Koncercie Galowym, który 
odbêdzie siê  13 lipca 2014 r. w Amfi-
teatrze Miejskim w Hajnówce, gdzie 
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ zaprezentowa-
nia siê szerokiemu gronu odbiorców, 
w tym ¿onie zmar³ego poety, Oldze 
Okud¿awa. Wszystkim zwyciêzcom 
gratulujemy i ¿yczymy dalszych 
sukcesów. 

Katarzyna Niko³ajuk
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