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13 lipca - 35-lecie Zespołu „Zgodne Maki” Rajsk gm. Bielsk Podlaski

Rok XVI,     Nr 13 (264)    1-15.07.2014 r.

Nasz patronat:

25 - 27.07.2014r. - XVIII Dni Kleszczel

Takiej wizyty jeszcze nie było. Po raz pierwszy odwiedziła Pod-
lasie grupa biznesmenów i dziennikarzy z Kazachstanu. Przez kilka dni 
nawiązywali kontakty handlowe. Najbardziej byli zainteresowani kupnem 
maszyn, urządzeń oraz chemii dla rolnictwa.

Kazachstan, Rosja i Białoruś podpisały niedawno Unię Celną; tym 
samym jest to ogromny rynek zbytu. Organizatorem misji była Polsko – 
Kazachstańska Izba Handlowo – Przemysłowa. - To pierwsza tego typu 
delegacja w Polsce i wyłącznie na Podlasiu. Chcemy zainteresować polskich 
producentów ogromnym rynkiem zbytu,. jakim jest Kazachstan -  mówi Piotr 
Guzowski, prezes PKIHP w Warszawie .Są wstępne ustalenia gospodarcze, 
a dopięcie kontraktów nastąpi podczas rewizyty podlaskich przedsiębiorców 
w Kazachstanie.

Delegacja swój pobyt rozpoczęła od  zwiedzania Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Białymstoku. Następnego dnia spotkali się z właścicielami 
sokólskich przedsiębiorstw: Metal-Fach Sp. z o. o., Farmer Sp z o. o. i 
Zakłady Wyrobów Gumowych  GENES. Szczególnie doniosły charakter 
miała wizyta w Metal – Fach, ponieważ firma obchodziła 25 – lecie istnie-
nia. Kolejnym miejscem podróży był Pronar w Narwi. Klamrą, spinającą  
gospodarczą misję, był udział na VIII Ogólnopolskiej Wystawie Bydła 
Hodowlanego w Szepietowie. Perspektywy potencjalnej współpracy z Ka-
zachstanem określa skala gospodarstw rolnych,np.12 tysięcy hektarów,czy 
kilka tysięcy sztuk bydła,owiec czy koni. Jeśli rozmowy handlowe na szepi-
etowskich targach zostaną sfinalizowane,to w roku przyszłym na kazachs-
kich polach pojawią się maszyny podlaskich dealerów. Taką mam nadzieję 
po otrzymanych na targach ofertach – powiedział właściciel Krestianskowo 
Hoziajstwa Rodina – Aleksander Majer. 

 Kazachowie na Podlasiu
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Serdecznie dziękujemy wszystkim wyborcom,którzy oddali swój głos
na listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach 25 maja 2014

do Parlamentu Europejskiego.
Małgorzata Bil-Jaruzelska i Eugeniusz Czykwin

„…Jeden koń czarny  jest tak jak 
Murzyn, 
tak jak aksamit, jak góra duży ,
drugi koń biały  jest tak jak mleko,  
jak śnieg  ten koń biega tak lekko,
A trzeci koń to koń ze stali, chrapy 
chrapliwe, oko się pali,
A czwarty koń to koń czerwony,
(…..)
I warkoczyki mają  te cztery ogo-
ny…”

Dlaczego właśnie fragmentem 
tej jednej z moich ulubionych pieśni 
z repertuaru „Piwnicy Pod Barana-

mi” rozpoczynam ten artykuł?
Otóż, od miejsca kojarzącego 

się każdemu z końmi, i to tymi naj-
piękniejszymi, Janowa Podlaskiego, 
rozpoczęła się w minioną sobotę, 7 
czerwca, kolejna wycieczka człon-
ków Polskiego Związku Niewi-
domych i Słabowidzących wraz z 
opiekunami z Koła Terenowego w 
Hajnówce.

Z uwagi na ograniczoną wiel-
kość artykułu, nie sposób zamieścić 
wszystkich „-ochów” i „achów” 
uczestników wycieczki kierowanych 
pod adresem koni arabskich i anglo-
arabów, których aktualnie znajduje 
się w janowskiej stadninie, sięgającej 
początkiem do 1817 roku, około 500, 
a wśród nich: pokazowe, wyścigowe 
i oczywiście ogiery-reproduktory. 
Ceny koni na janowskich aukcjach 
osiągają zawrotne wysokości. Naj-
lepszymi latami dla hodowców koni 

były lata osiemdziesiąte ubiegłego 
wieku. Za najdroższego ogiera w 
historii stadniny, El Paso, uzyska-
no milion dolarów. W 2008 roku 
natomiast, cena klaczy, Kwestury, 
osiągnęła wysokość miliona stu 
dwudziestu pięciu tysięcy euro. Obaj 
nabywcy pochodzili z Bliskiego 
Wschodu. Championy, które rozsła-
wiły imię janowskiej stadniny mają 
na jej terenie cmentarz, na którym 
spoczywają pod wielkimi głazami 
opatrzonymi mosiężnymi tablicz-
kami. Rokrocznie, od 1979 roku, na 

arenie w sercu stadniny odbywa się 
Narodowy Pokaz Koni Arabskich 
Czystej Krwi połączony z aukcją, 
który ściąga tłumy miłośników koni 
z całego świata. Z żalem i poczuciem 
niedosytu opuszczaliśmy to miejsce, 
czekał już bowiem na nas kolejny 
punkt programu - Monaster pw. Św. 
Onufrego w Jabłecznej.

Początki monasteru sięgają 
prawdopodobnie XV wieku, kie-
dy to, według legendy, rzeką Bug 
przypłynęła ikona św. Onufrego. Z 
tego też powodu właśnie ten święty 
został patronem monasteru. Mimo 
burzliwej historii, represji carskich, 
unii brzeskiej, podpalenia przez hi-
tlerowców, okresu komunizmu, ten 
prawosławny klasztor męski prze-
trwał do dziś i podlega bezpośrednio 
metropolicie warszawskiemu i całej 
Polski. Zakonnicy prowadzą gospo-
darstwo rolne, pasiekę i produkują 

Koło PZN na „szlaku podlaskich kultur” 
świece cerkiewne, a przyświeca im 
reguła: „modlitwa i praca, medytacja 
oraz podtrzymywanie i umacnia-
nie wiary prawosławnej na terenie 
Polski”. Wierni prawosławni piel-
grzymują tu do ikony św. Onufrego 
oraz ikony Matki Bożej, które po 
kradzieży w 1990 roku, powróciły 
do klasztoru.

Podziękowaliśmy księdzu, 
który przybliżył nam historie tego 
miejsca i po krótkim relaksie w prze-
pięknych ogrodach, pożegnaliśmy 
Jabłeczną, aby wyruszyć do Kodnia. 

Już z daleka ukazała się na-
szym oczom, niektórym- dzięki ich 
przewodnikom, piękna bryła Bazy-
liki św. Anny z lat 1629–1635, fun-
datorem której był Mikołaj Sapieha, 
zbudowana w miejscu drewnianego 
kościoła z 1599 roku, z niezwykle 
bogatą dekoracją sztukateryjną. 
Celem licznych pielgrzymów jest 
ołtarz z cudownym obrazem Matki 
Bożej Kodeńskiej, którego barwną 
historię, jak i losy świątyni, przy-
bliżył nam duchowny z tej parafii. 
Na uwagę zasługują też stacje drogi 
krzyżowej i wiele rzeźb autorstwa 
Tadeusza Niewiadomskiego. W 
związku z napiętym programem 
wycieczki, nie mogliśmy zobaczyć 
Kalwarii Kodeńskiej, ani też innych, 
godnych zwiedzenia miejsc, jak: 
ruiny pałacu Sapiehów z uroczym 
parkiem, zabytkową bramą unicką 
czy klasztor Misjonarzy Obłatów 

Maryi Niepokalanej z muzeum mi-
syjno-ornitologicznym. Jeśli o mnie 
chodzi, wrócę tu z pewnością.

Pełni wrażeń dotarliśmy do 
Kostomłotów, gdzie przywitał nas 
proboszcz z tej neounickiej świą-
tyni, będącej Sanktuarium Unitów 
Podlaskich uroczo położonej wśród 
zieleni. Zarówno cerkiew pw. św. 
Nikity Męczennika, jak i ikona jej 
patrona, pochodzą z I połowy XVII 
wieku. We wnętrzu cerkwi zachował 
się zabytkowy dwurzędowy eklek-
tyczny ikonostas z carskimi wrotami 

W numerze 11 „Wieści Podlaskich” wskutek niedopatrzenia ze 
strony korekty, część ostatniego pytania zadanego Panu Krzysztofowi 
Marcinowiczowi  Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny została         
przypisana jak odpowiedź.  Za to niefortunne zdarzenie serdecznie 
Pana Wójta i czytelników „Wieści” przepraszamy. 

Ludzie są jednak omylni, i to nie tylko w redakcji, czego najlep-
szym przykładem jest zamieszczone w poprzednim numerze sprostow-
anie, którego autorzy cytując prostowany fragment wywiadu także nie 
ustrzegli się pomyłki. 

Jeszcze raz serdecznie przepraszamy.
Zespół redakcyjny „Wieści Podlaskich”

Przepraszamy

z XVII wieku, księga liturgiczna z 
1767 oraz ikona św. Nikity otoczona 
14 scenami z życia patrona cerkwi. 
Parafia liczy obecnie około 170 
wiernych. Przy parafii mieści się 
Centrum Ekumenizmu.

Podziękowaliśmy księdzu 
proboszczowi i ruszyliśmy do Ser-
pelic na zasłużony odpoczynek, no 
i małe- co-nieco. Ledwie z apetytem 
zjedliśmy upieczone przez siebie 
kiełbaski, a już syrena okrętowa 
zaprosiła nas na rejs po Bugu. Mimo 
czasowego przejęcia steru przez 
niektórych uczestników wycieczki, 
bezpiecznie dobiliśmy do przystani.

Drogę powrotną umilaliśmy 
sobie śpiewem i dzieleniem się 
wrażeniami. Pogoda była wspania-
ła, niebo bez jednej chmurki, ale 
co dla mnie było najważniejsze, 
nurt ekumenizmu przewijał się w 
każdym z odwiedzanych przez nas 
miejsc. To bardzo budujące w tak 
wielokulturowej społeczności na 
naszym pięknym i coraz chętniej 
odwiedzanym Podlasiu. 

Na koniec - podziękowania. 
Wycieczka rekreacyjna „Szlakiem 
podlaskich kultur” została zreali-
zowana przy wsparciu finansowym 
Burmistrza Miasta Hajnówka w 
ramach realizacji zadania „Propago-
wanie aktywnego trybu życia wśród 
seniorów z miasta Hajnówka oraz ze 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych. W tym miejscu wyrazy ser-
decznych podziękowań kierujemy 
również dla Prezes naszego Koła, 
pani Alicji Leoniuk, za jej wysiłek i 
zaangażowanie, aby nas, członków 
Koła Polskiego Związku Niewido-
mych i Słabowidzących, nie łączyła 
jedynie dysfunkcja narządu wzroku, 
ale i piękne wspomnienia i radość z 
odkrywania nowych miejsc, których 
wciąż mnóstwo na nas czeka.

 Tekst: Dorota Królikowska
Foto: Dorota Królikowska, Mikołaj 

Jankowski, Piotr Borysowiec
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Mieszkańcom województwa podlaskiego,a w szczególności tym, którzy oddali na mnie głos 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja br. składam serdeczne podziekowania. 

Zapewniam, że moją misję europosła będę pełnił w Waszym imieniu i dla Waszego dobra.
prof.dr hab. Karol Karski

Na zaproszenie prezydenta Bronisława Komorowskiego nasz dziennikarz, Waldemar 
Staszyński, wziął udział w podsumowaniu finału konkursu „Filary demokracji lokalnej”.
Uroczystośc odbyła się 25 czerwca 2014 w Belwederze. Agnieszka Halik z Panoramy Opol-
skiej została laureatką za cykl artykułów „życie pełne tablic”.

Prezydent RP Bronisław Komorowski powiedział podczas gali, że media lokalne są 
jednym z symboli polskiego sukcesu. Według prezydenta media lokalne „najczęściej opisują 
ludzkie bóle, wątpliwosci, lęki, porażki. I siłą rzeczy muszą się koncetrować na tym, co jest 
problemem, co jest żródłem częstych, bolesnych doswiadczeń”.

Zwracając się do dziennikarzy nagrodzonych powiedział: „Wiem, że to nie jest łatwe, 
jeśli chodzi o media lokalne, ale ta lokalnośc myślenia o sobie samym daje dobre efekty”.

W części nieoficjalnej gali red. Waldemar Staszyński rozmawiał z prezydentem 
Bronisławem Komorowskim, który bardzo ciepło wspominał swoje wizyty na Podlasiu; 
choćby tę w Czyżach.

Również tylko dla naszej redakcji uchylił część tajemnicy ze swojego kalendarza 
planowanych podróży. Już niedługo prezydent spotka się z pielgrzymami prawosławnymi 
na św. Górze Grabarce oraz z nowym biskupem drohiczyńskim Tadeuszem Pikusem ;myśli 
też o wizycie w Czyżach.  

         (Waldemar Staszyński 
fot. Wojciech Olkuśnik)

Wieści Podlaskie u prezydenta RP

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WERTEP 
przyzwyczaili nas już, że na wyjątkowe spotkanie z Melpomeną w Pod-
laskiem należy zarezerwować ostatni weekend lipca i pierwszy sierpnia. Nie 
inaczej będzie i teraz.  W tym roku szykujcie się na wyjątkowe doznania 
związane z poznaniem najciekawszych występów grup teatralnych zza 
wschodniej granicy Polski: Rosji, Ukrainy i Białorusi, ale także poznanie, 
czym tak naprawdę może być sztuka cyrkowa na najwyższym światowym 
poziomie.

Szósta edycja MFT WERTEP odbędzie się w dniach 25-27 lipca oraz 
31 lipca i 1-3 sierpnia w siedmiu miejscowościach położonych w obrębie 
lub pobliżu Puszczy Białowieskiej (25.07 – Narewka, 26.07 – Michałowo, 
27.07 – Czeremcha, 31.07 – Policzna, 1.08 – Orla, 2.08 - Białowieża, 3.08 
– Hajnówka).

Festiwal inny od wszystkich
Festiwal konsekwentnie od lat propaguje współczesny teatr w 

miejscowościach, gdzie dostęp do propozycji kulturalnych na wysokim 
poziomie jest znacznie utrudniony (najbliższy teatr znajduję się w odległym 
o ok. 70 km Białymstoku), eksploruje nowe zjawiska światowej twórczości. 

To efekt zapału, poświęcenia, ale przede wszystkim pasji dwójki 
teatralnych zapaleńców, którzy przed laty postanowili osiąść w malutkiej 
wsi puszczańskiej – Policzna: Dariusza Skibińskiego i Agaty Rychcik-

Szykujcie się na Wertep – to najlepszy program  
od początku istnienia festiwalu! 

Skibińskiej. Dariusz, wcześniej przez lata związany z kultowym już 
teatrem Cinema, w Policznej stworzył Teatr A3 (białostoczanie dwa z ich 
przedstawień mogli obejrzeć w czasie ubiegłorocznego Wschodu Kultury). 
A wspólnie z żoną Agatą (aktorką, impresario teatralnym, producentką, 
prezesem stowarzyszenia realizującego festiwal) postanowili stworzyć 
międzynarodowy festiwal teatralny na najwyższym poziomie. 

- Jestem bardzo zadowolona z tego, co w ciągu tych ostatnich lat już 
nam się udało. Na początku trzeba było widownię przyzwyczaić żeby w 
ogóle chodziła na przedstawienia. I tu pełen sukces.  Teraz nasi widzowie 
oczekują coraz to nowych doznań, wrażeń. My, jako organizatorzy, bardzo 
wierzymy w tę publiczność. Oni są otwarci, ciekawi, więc ten program musi 
sprostać ich oczekiwaniom, pokazywać nowości, które się obecnie dzieją 
w teatrach – przekonuje Agata Rychcik-Skibińska.

Oznacza to też, że nie może zabraknąć i przedstawień dla dzieci, bo 
od nich zaczyna się edukacja. Najmłodsi widzowie z pierwszej edycji to 
często już ciekawi świata nastolatkowie. Teraz ich młodsze rodzeństwo 
trzeba zachwycić i zaczarować. 

- Ludzie mają oczywiście spędzać miło czas, ale i znajdować coś, co 
w nich zostanie – podkreśla Agata Rychcik-Skibińska.

Doceniają to widzowie, zarówno miejscowi, jak i przyjezdni – 

Cd. str. 4
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Dziękuję podlaskim wyborcom za oddane na mnie głosy w wyborach  
do Parlamentu Europejskiego, w dniu 25 maja 2014 r., dzięki którym zostałam 
ponownie europosłanką. Postaram się, aby problemy naszego regionu znalazły 

odzwierciedlenie na forum Europarlamentu.
prof.dr hab.Barbara Kudrycka

Szykujcie się na Wertep – to najlepszy program  
od początku istnienia festiwalu! 

doceniło też w tym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przyznając festiwalowi (rzadkość wśród podlaskich instytucji kultury) 
dotację na kolejne trzy lata, co pozwoli na przygotowanie jeszcze lepszych 
edycji festiwali w przyszłości.

Cyrk i Wschód
Tegoroczny festiwal to ukłon w stronę teatru ze Wschodu (Rosja, 

Ukraina, Białoruś) i sztuki cyrkowej na najwyższym światowym poziomie.
- Bardzo jesteśmy zadowoleni, że udało nam się zaprosić do nas w tym 

roku francuską kompanię Galapiat Cirque. To grupa artystów cyrkowych 
pracujących razem od sześciu lat. Francja jest potęgą teatrów plenerowo-
cyrkowych, nazywanych „modern circus arts”. I to zupełnie nie takich w 
rozumieniu choćby znanego w Polsce „Cyrku Zalewski” – wyjaśnia Agata 
Rychcik-Skibińska.

Do Polski Galapiat Cirque przyjadą ze spektaklem „Maraton”. Gra w 
nim urodzony w Polsce artysta Sebastian Wojdan (jako trzy letnie dziecko 
wyemigrował z rodzicami). „Maraton” to właściwie spektakl o nim samym - 
jest owocem poszukiwań idei cyrkowych żonglera, majsterkowicza muzyki, 
zakochanego w cyrku dziecka polskich imigrantów.

– Ten spektakl to pytanie o moje miejsce na ziemi – wyjaśnia sam 
Sebastian Wojdan. – Wymaga się od nas zaangażowania, reagowania na 
postęp życiowy, aby ulepszać świat. Ale co się stanie z naszymi prawdzi-
wymi wartościami ludzkimi? Gdzie jest nasze miejsce? Po jakiej stronie 
staniemy? Moja walka to pozostać wolnym człowiekiem, mieć prawo 
wyboru i udowadniać, że jest to możliwe dla każdego z nas. 

- Sebastian pokazuje, że wszystko jest możliwe, jeśli się tylko chce. 
Tam są wykorzystane wszystkie techniki trampolina, skakanie na linie i 
obowiązkowy punkt wszystkich trup francuskich – kapela na żywo. Drugi 
spektakl Galapit Cirque nosi tytuł „Bois”, czyli las. Wszyscy czujemy 
koresponduję tytułu z lokalizacją Wertepu. Jak nas oczaruje artysta? Jakie 
akrobacje można zrobić z i na kawałku pieńka? – już dzisiaj zastanawiają 
się organizatorzy festiwalu.

Na Wertepie zaplanowano także premierę najnowszej produkcji 
Circo Pitanga. Wertepowa publiczność pamięta z ich z ubiegłorocznego, 
brawurowego przestawienia „Summer Dreams”. Im na Wertepie także tak się 
spodobało, że nie tylko, że wrócili tu ponownie, ale jeszcze ich najnowsze 
przedstawienie wyreżyserował Dariusz Skibiński. 

Tak naprawdę jednak każdy dzień to osobne emocje i wrażenia 
wynikające z obcowania ze sztuką. 

- Wertep stwarza mieszkańcom zupełnie nową perspektywę rozumie-
nia współczesnej kultury i aktywnego w niej uczestnictwa. Łącząc tradycje 
z nowoczesnością oraz ukazując teatr w szerokim kontekście współczesnych 
polskich i międzynarodowych dokonań, propagując nowoczesne projekty 
teatralne i nowatorskie interpretacje klasyki Festiwal, oddziałuje kulturot-

Cd. ze str. 3

wórczo na szerokie i zróżnicowane wiekowo i społecznie grono odbiorców 
– mówi Dariusz Skibiński. - Zależy nam, by Festiwal z roku na rok się 
rozrastał, docierał do coraz większej grupy widzów, aż do wypracowania 
sytuacji, kiedy to ambicją lokalnych samorządów stanie się goszczenie u 
siebie artystów. Sukcesywnie osiągamy to zamierzenie nowe miejscowości 

zgłaszają akces przystąpienia do współpracy i goszczenia u siebie Wertepu. 
Oznacza to, że Wertep poprzedza dobra opinia, że jest społecznie i kul-
turalnie potrzebny i w perspektywie lat obejmie zasięgiem coraz większą 
grupę odbiorczą,

Wschód to dopiero początek
Dzięki przyznaniu przez MKiDN dotacji na kolejne trzy edycje 

festiwalu już teraz wiadomo, co będzie przyświecać kolejnym edycjom. 
- W każdej z trzech edycji Wertepu chcemy zainteresować publiczność 

twórczością z europejskiego wschodu (2014 r.), północy (2015 r.) i południa 
(2016 r.). To terytorialne ukierunkowanie programu zaowocowało roboczym 
podtytułem Festiwalu Wertep “Wertepowe strony świata” – podkreślają or-
ganizatorzy. - Jednocześnie każda edycja to także spotkania ze współczesną 
teatralną sztuką polską. Nowym i stałym elementem programu będzie 
coroczna prezentacja dwóch młodych grup teatralnych z Polski. Tym 
samym rozpoczynamy proces “PROMOCJA POLSKICH GRUP”. Clou 
tego działania jest prezentacja i promocja młodych polskich zespołów z 
nurtu amatorskiego lub off.

Nowym elementem będzie także – miejmy nadzieję przyszłoroczna 
- KONFERENCJA przedstawicieli polskich i zagranicznych festiwali tea-
tralnych. Clou tego działania to dialog o bieżącej sytuacji festiwali i teatrów, 
ale przede wszystkim zawiązanie sieci współpracujących i wzajemnie 
merytorycznie wspierających się festiwali.

- Widzimy potrzebę wzajemnego informowania się o nowych 
wydarzeniach artystycznych i próby rozmowy o podejmowaniu dzielenia 
wysiłku finansowego, np. zapraszaniu tej samej grupy, ale przy dzieleniu 
kosztów transportu – uważa Dariusz Skibiński.

 Magdalena Kleban

 Kazachowie na Podlasiu
Cd. ze str. 1

Pobyt w Polsce zakończyły rozmowy w Ministerstwie Gospodarki.
Wieści Podlaskie interesował też inny, istotny element tej wizyty. 

Otóż, jak wspomnieliśmy, członkami delegacji byli również dziennikarze, 
których otoczyliśmy skromną ale za to szczerą opieką. I być może będziemy 
nieskromni, ale za naszą posługę mocno dziękowali : Alexey Didenko, 
główny redaktor AlemMediaPress, Dinara Chsherbatowa, główny redaktor 
AgroDom i Yelena Novitskaya z Boss – Agro.                          (staw. piw.)



5

Wieści Podlaskie                                                                                                                                                                                                          5
32806301 20140528 OTZBI

Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława 
Dworzańskiego postanowił we wtorek 17 czerwca udzielić spółce PKP 
Polskie Linie Kolejowe dotacji w wysokości 1,2 miliona złotych na opra-
cowanie dokumentacji przedprojektowej (tj. części studium wykonalności) 
dla inwestycji na kilku liniach kolejowych biegnących przez nasz region. 

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Opracowania obejmą następujące linie:
·       Nr 36 i 49 Łapy – Śniadowo – Łomża
·       Nr 57 i 923 – modernizacja infrastruktury związanej z przejściem 

granicznym w Kuźnicy Białostockiej
·       Nr 59 – infrastruktura szerokotorowa związana z przejściem 

granicznym w Siemianówce
Rewitalizacja linii na odcinku granica państwa – Chryzanów
Długość 27,15 km, kompleksowa wymiana nawierzchni torowej wraz 

z rozjazdami, rewitalizacja sześciu torów na stacji Siemianówka, przysto-
sowanie całej trasy do zwiększonego nacisku.

Rozpoczęcie prac dokumentacyjnych ma związek z przygotowaniami 
województwa do nowej perspektywy finansowej i planowanymi przez 
Zarząd Województwa inwestycjami na liniach kolejowych.                    (j.g)

Pierwsze pieniądze  
na modernizację linii kolejowych

W tym roku, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych generalny remont przejdzie 121 km podlaskich dróg  lokalnych 
i powiatowych. Rozpoczęło się właśnie podpisywanie umów na rządowe 
dofinansowanie.

Umowy podpisało już siedem  samorządów: gmina Czyże, Rutka-
Tartak,  powiat hajnowski, siemiatycki, grajewski, wysokomazowiecki 
i powiat białostocki, który przebudowuje odcinek drogi powiatowej 
Zabłudów-Topolany, wspólnie z gminą Zabłudów i Michałowo.

W ramach inwestycji przebudowane będą dwa odcinki drogi pow-
iatowej o łącznej długości 5,4 km. Pierwszy odcinek o długości 1,6 km 
położony jest na terenie gminy Zabłudów, natomiast drugi o długości 3,8 
km położony jest na terenie gminy Michałowo. Na drodze będzie  nowa 
nawierzchnia, powstaną pobocza, przepusty, zjazdy na drogi boczne, zjazdy 
gospodarcze, będzie też nowe oznakowanie drogi.

Dziś wojewoda  podlaski Maciej Żywno podpisał ze starostą 
białostockim Wiesławem Puszem umowę na dofinansowanie. Obecni 
byli także burmistrz Zabłudowa Jacek Waldemar Lulewicz oraz burmistrz 
Michałowa Marek Nazarko partnerzy zadania. A ponieważ prace już trwają, 

Po lokalnych drogach tylko do przodu

Podpisanie umowy na koparce

podpisanie umowy miało bardzo roboczy charakter odbyło się na wyłączonej 
i zaparkowanej koparce.

„Ta droga jest bardzo ważna, bo łączy trzy gminy Zabłudów, 
Michałowo i Gródek. Dlatego zebranie tych pieniędzy na wspólną inwestycję 
to wielki sukces i pokazuje, że i samorządy między sobą i z rządem potrafią 
współpracować” mówił Marek Nazarko, burmistrz Michałowa.

„Grunt to połączyć siły, wtedy zawsze uda się zrobić więcej i szybciej. 
Ta droga jest tego przykładem”. mówił starosta białostocki Wiesław Pusz.

W ramach rządowego programu powiat i partnerskie gminy dostaną 
na przebudowę tej drogi dotację w wysokości blisko 2 mln 400 tys. zł. Dru-
gie tyle wynosi wkład własny, z czego powiat daje 1 174 901,00 zł, pomoc 
finansowa gminy Zabłudów to 465 793,00 zł oraz gminy Michałowo - 709 
108,00 zł.

„W ciągu ostatnich kilku lat  w ramach rządowego programu udało 
się w naszym regionie przebudować blisko 700  km dróg gminnych i pow-
iatowych. 

Dostaliśmy na to z budżetu państwa ponad 200 mln zł. To wielka 
pomoc i solidny zastrzyk pieniędzy dla naszych samorządów” mówił wo-
jewoda Maciej Żywno.

W tym roku do dofinansowania zakwalifikowano ogółem 36 zadań 
obejmujących 13 dróg powiatowych oraz 23 drogi gminne. Długość mod-
ernizowanych  dróg  lokalnych  wynosi ogółem  121 km ( 115 km  będzie 
wyremontowanych, 4 km zbudowane, 2 km wyremontowane).  Wysokość 
dofinansowania z budżetu państwa to  w tym roku blisko 40 mln zł.

Nabór wniosków na przyszły rok będzie prowadzony we wrześniu. 
Kwota dotacji planowana dla województwa podlaskiego na przyszły rok to 
ponad  57 mln zł.                                                                 (Joanna Gaweł)
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Kuzawa to duża wieś położona w gminie Czeremcha. Zachował się 
tutaj  zabytkowy cmentarz prawosławny z XIX i XX wieku oraz architektura 
drewniana. Tutaj właśnie rozpoczęliśmy 6. sezon Białoruskich Festynów z 
cyklu „I tam żywuć ludzi”. 

15 czerwca 2014 r. w Kuzawie odbył się pierwszy w tym roku a 
trzydziesty siódmy licząc od początku, czyli od 2005 roku białoruski 
festyn organizowany przez Muzeum Białoruskie w Hajnówce. Pogoda 
nie pozwoliła na koncerty w plenerze, zaś świetlica ledwie pomieściła 
wszystkich  mieszkańców. Na początku wystąpiły zespoły  śpiewacze ze 
wsi Czeremcha oraz Wólki Terechowskiej, KATRYNKA z Wysokiego na 
Białorusi, oraz CHUTOR z Gródka, oraz instrumentalne DEKADA BAND 
z Białegostoku w nowej odsłonie, oraz ART.PRONAR z Narwi.

Podczas festynu nie mogło zabraknąć kramiku muzealnego z literaturą 
białoruską i rękodziełem ludowym.  Nie mogło również zabraknąć konfer-
ansjerek Marioli German oraz Pauliny Pawluczuk-Kośko, które niezmiennie 
są z nami od 2005 roku. 

Zapraszamy serdecznie na kolejne festyny, najbliższy już 13 lipca 
2014 w Kuraszewie  (gm. Czyże).

Władze  Hajnówki  troszczą  się  o  ulice  w  mieście.  W  tym  roku  
w   Hajnówce  będą  wybudowane  nowe  nawierzchnie  ulic  na   trzech  osi-
edlach:  Lipowa,  Paszki  i  Międzytory.  W  osiedlu  Paszki  odnowiona  zos-
tanie  ulica  Jesionowa  (za  215  tys.  zł),  w  osiedlu  Paszki  przygotowano  
do  asfaltowania  trzy  ulice:  Graniczną,  Miedzianą  i  Metalową  (za  209  
tys.  zł)  oraz  w  osiedlu  Międzytory  półkilometrową  ulicę  Łagodną  i  
odchodzące  od  niej  w  bok  ulice  Słoneczną  i  Międzytory (za  280  tys.  
zł).  Warto  dodać,  że  przebudowę  ulic  Łagodnej  i  Słonecznej  zaczęto  
w  ubiegłym  roku.

Drogi  są  podstawą.  Wzrasta  liczba  samochodów,  młodych  kierow-
ców,  więc   te  inwestycje  są  też  inwestycjami  w  nasze  bezpieczeństwo.  
W  Hajnówce  wzrósł  komfort  poruszania  się,  parkowania,  uruchomione  
zostały  sygnalizacje  świetlne.  Niedawno  wybudowano  piękne  rondo  przy  
zbiegu  ulic  Piłsudskiego,  Warszawskiej  i  Łąkowej.  Unowocześniająca  
Hajnówkę  infrastruktura  to  polepszanie  warunków  życia  jej  mieszkań
com.                                                                                                         (JC)

Stowarzyszenie  „Krynica”  we  wsi  Lipiny  (gmina  Hajnówka)  
rozpoczęło  swą  działalność  w  kwietniu  ubiegłego  roku.  Jego  członkowie  
chcą  zachować  ginącą  kulturę  naszych  przodków i  kultywować  dawne  
dobre  tradycje,  tę  bezcenną  wartość.  Ważna  jest  świadomość  własnej  
kultury,  jej  niepowtarzalność.  Członkowie  „Krynicy”  zbierają  stare  
rodzinne  fotografie i  zapisują  opowieści  najstarszych  mieszkańców.

 Już  teraz   dużo  robią  na  rzecz  integracji  mieszkańców  nie  ty-
lko   swej  wsi.   Do  „Krynicy”   --  co  ciekawe  --   należą  także  mieszkańcy  
Hajnówki,  Białowieży,  Nowego  Berezowa,  Starego  Berezowa  i  innych  
miejscowości.  Liczy  ona  24  osoby.  

Siedzibą  Stowarzyszenia  „Krynica”   jest  wieś  Lipiny,  w  pobliżu  
której  w  uroczysku z  wiekowymi  starymi  dębami   bije  słynne  źródło  
„Krynoczka”  i   jest  cerkiewka.  Tu  w  czasie  prawosławnego  święta   
Zejścia  Ducha  Świętego  odbywają  się  kilkudniowe  uroczystości  cerk-
iewne.  Wtedy  przyjeżdżają  do  „Krynoczki”  wierni  z  powiatu  hajnowsk-
iego,  z  Białegostoku  i  innych  miast,  aby  pomodlić  się  i  wziąć  ze  sobą  
święconej  wody.  Wiele  osób  myje   chore  miejsca  na  ciele  i  płócienka- 
chusteczki,  którymi  się  wyciera,   pozostawia  na  gałęziach  krzaków  lub  
na  ogrodzeniu.  Nazwa  organizacji  od  źródła  --  po  białorusku:  krynicy.

         Co  się  już  „Krynicy”  udało?   W  2013  roku  oddano  do  użytku  
wyremontowaną  świetlicę,  boisko  sportowe  i  plac  zabaw  dla  dzieci.   W  
lipcu  ubiegłego  roku  odbył  się  w  Lipinach po  raz  pierwszy  białoruski  
festyn  ludowy.  Wystąpiły  zespoły  artystyczne  z  województwa  podlask-
iego  i  z  Republiki  Białoruś.  Następną  imprezą  było  Święto  Pieczonego  
Ziemniaka.  Królowała  kiszka  i  placki  ziemniaczane.  

  8  czerwca  tego  roku  urządzono  również  festyn  ludowy.  Odbył  się  
on  przy  pięknej  pogodzie  i  w  cieniu  brzóz  na  placu  przy  świetlicy.  Z  
koncertem  wystąpiły  zespoły   śpiewacze  z  Białostocczyzny  oraz  
dwa  zespoły  wokalne  z  Republiki  Białoruś.  W  organizacji  imprezy  
wyróżnili  się   m. in.  Ewa  Sakowska, Janina  i  Piotr  Kirylukowie,  Aleksy  
Waśko,  Alina  Gawryluk,  Alina  i  Sławomir  Artemiukowie, Ludmiła  
Misiejuk,  Alina  Walkowicz  i  Katarzyna  Jakubowska  (sołtys  Lipin  i  
przewodnicząca  Stowarzyszenia  „Krynica”).

 Jan  Ciełuszecki

W  sobotę,  12  lipca  br.  w  amfiteatrze  w  Narewce  (powiat  
hajnowski) odbędzie  się  prezentacja  obrzędu  Nocy  Kupały.  W  pro-
gramie  festynu   m.  in.  korowód  zespołów  artystycznych,  konkurs  na  
najładniejszy  wianek,  puszczanie  wianków  na  rzece,  palące  się  ogniska,  
pochodnie  oraz  pokaz  fajerwerków.

Na  scenie  wystąpi  dziesięć  zespołów  artystycznych:   pięć   z  
Brześcia,  Kamieńca  i  Prużan  (wszystkie  z  Białorusi)  oraz  po  jednym  
z  Lewkowa  Starego,  Michałowa,  Moniek,  Narewki  i  z  Wasilkowa.  
Gwiazdą  wieczoru  będą  „Prymaki”  z  Michałowa   Zabawa   taneczna  
do  białego  rana  przy  muzyce  zespołu  „Axel”  z  Narwi.  

Miejscowi  organizatorzy  serdecznie  zapraszają  na  tę   transgraniczną  
imprezę   kulturalną  w  Euroregionie  Puszcza  Białowieska    --  z  projektu  
„Od  Jana  do  Iwana”.                                                                           (JC)

ZAPROSZENIE
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce  

zaprasza na drugi w tym roku festyn z cyklu  
„ I TAM ŻYWUĆ LUDZI”,  

który  odbędzie się w KURASZEWIE  
w gminie Czyże 13.07.2014,  

w niedzielę -  początek o godz.17.00
W programie:

- Występy zespołów:
zespoły gminy Czyże 

HAY (Białystok) 
DEKADA BAND (Białystok) 

ART.PRONAR (Narew) 
- zabawa z zespołem METRO (Hajnówka)

- Kramik muzealny z literaturą białoruską i rękodziełem 
ludowym

Serdecznie zapraszamy !!!

Hajnówka

W  Starym  Masiewie  (powiat  hajnowski)  festyn  białoruski  odbywa  
się  zawsze  w  końcu  czerwca,  na  św.  Onufrego.  Tak  było  i  w  tym  
roku.  Przyjechały  tu  zespoły  artystyczne  „Kalinka”  i  „Biasiedniki”  z  
Białegostoku,  „Ruczajok”  z  Białowieży  i   „Cegiełki”  z  Lewkowa  Star-
ego  (wszystkie  w  pięknych  strojach  ludowych)  oraz   solista,  dobrze  
znany  na  Białostocczyźnie  bard   Wiktor  Szałkiewicz  z  Białorusi.

I  jak  to  w  roku,   w  którym  odbędą  się  wybory  samorządowe,  na  
imprezę  przybyli  wicestarosta  hajnowski  Andrzej  Skiepko,  wójt  gminy   
Narewka  Mikołaj  Pawilcz,  radny  powiatowy  Mirosław  Kulbacki  oraz  
radni   gminni   Luba  Januszkiewicz,  Leon  Chlabicz  i   Paweł  Kalinowski.

Na  festyn  przybyło  dużo  ludzi.  Ulica  była  zastawiona  samocho-
dami  osobowymi.  Zespoły  koncertowały  na  scenie  przed  świetlicą.  Dla  
słuchaczy  ustawiono  ławki.  I  było  co  posłuchać!  Ze  sceny   płynęły   
piękne melodie  białoruskie  (tych  najwięcej),   polskie,  ukraińskie  i  
rosyjskie.   Kilkugodzinny  koncert  był  porywający. 

 Warto  być  w  Masiewie  chociaż  raz  w  roku.  Tu  najczystsze  
puszczańskie  powietrze  (swoisty  mikroklimat)  i  bardzo  życzliwi   i   
przyjaźni  ludzie.  Zatem  do  zobaczenia  za  rok!

                                         Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki

Będą  nowe  nawierzchnie  ulic

Aktywne  Stowarzyszenie  
„Krynica”

W  poszukiwaniu  kwiatu  paproci

W  Masiewie

   Festyn  raz  w  roku

Kuzawa

I TAM ŻYWUĆ LUDZI 
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W dniu 17 czerwca 2014 roku już 10 raz odbyła się Gminna Sparta-
kiada Sportu w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie. 
W spartakiadzie uczestniczyło około 200 uczniow z 3 szkół podstawowych 
naszej gminy oraz Szkoła Podstawowa z Dobrzyniewa i Szkoła Podstawowa 
z Łubina Kościelnego. Zawodnicy brali udział w biegach przełajowych, torze 
przeszkód oraz w turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców. Rywalizacja 
przebiegała fair play w miłej i przyjaznej atmosferze. Na zakończenie Dyrek-
tor Szkoły Andrzej Karpiesiuk podziękował organizatorom imprezy oraz 
wszystkim uczestnikom i  ich opiekunom i zaprosił na XI Spartakiadę Sportu 
za rok w tym samym miejscu.                                                   (SP. Wyszki)

W niedzielę 15 czerwca 2014 roku mszą św. w kościele parafialnym w Topczewie 
rozpoczeły się obchody swięta szkoły. Mszę św. w intencji całej społeczności szkolnej 
odprawili ks. kanonik Tadeusz Kocuk i ks. Mariusz Kroll. W miejsce kazania ucznio-
wie naszej szkoły, pod kierunkiem Elżbiety Wyłuckiej, przedstawili montaż słowno-
muzyczny o patronie i rodzinie. Po mszy św. pod pomnikiem ks. F. J. Falkowskiego 
zostały złożone wiązanki kwiatów oraz dyrektor szkoły powitał wszsystkich przybyłych 
gości: Wójta Gminy Wyszki - Ryszarda Perkowskiego, przedstawiciela Kuratorium 
Oświaty w Białymstoku - Franciszka Górskiego oraz uczniów z rodzicami życząc 
wszystkim wesołej zabawy, zdrowej rywalizacji sportowej i niezapomnianych wrażeń 
z pobytu w naszej szkole.

Zdjęcie z festynu najlepiej obrazuje atmosferę, która towarzyszyła uczestnikom 
imprezy.                                                                                                                       (wss)

Krew darem serca, to hasło przyświecające hajnowianom, którzy 
honorowo oddają krew by ratować życie ciężko chorych.

Także ostatnia akcja honorowego dawstwa krwi zorganizowana przez 
hajnowski Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznict-
wa w Białymstoku nie pozostała bez echa. W dniach 23 – 28 czerwca br. 
do zaparkowanego pod Urzędem Miasta zgłosiło się 105 dawców oddając 
łącznie 47,25 l  tego niezastąpionego leku.

Zakończenie czerwcowej akcji HDK w Hajnówce nastąpiło 29 

Hajnowianie wspomagają chorych

czer-wca w okolicach hajnowskiego amfiteatru, gdzie odbywała 12. Edycja 
ogólnopolskiego konkursu “Przebojem na antenę”. Do krwiobusa zgłosiło 
kolejnych 34 dawców oddając 15, 30 l krwi. Ponadto do Centralnego 
Rejestru Dawców Szpiku i Krwi Pęcinowej wpisało się 12 osób.

W imieniu organizatorów akcji kierujemy podziękowania honorowym 
dawcom za Ich wielkie serce.

ars
foto: Emilia Rynkowska

Festyn Rodzinny 2014

X Gminna Spartakiada Sportu

15 czerwca na stadionie gminnym w Białowieży już po raz drugi 
odbył się turniej o puchar Dyrektora Białowieskiego Ośrodka Kultury w 
siatkówce plażowej.

Mimo niesprzyjającej pogody w zawodach wzięło udział 12 par z 
całego województwa. Grano systemem „brazylijskim” do dwóch wygranych 
setów. Ostatecznie najlepsi okazali się zwycięscy z poprzedniego roku, czyli 
para Dawid Skiepko/Michał Suchodoła, którzy po emocjonującym finale 
pokonali parę Janusz Ignaciuk/Andrzej Ignaciuk 2 do 1. W spotkaniu o 
trzecie miejsce najlepsza para z Białowieży - Patryk Waszkiewicz/Adam 
Waszkiewicz - nie sprostała reprezentantom Białegostoku, Danielowi Os-
taszewskiemu i Amirowi Aziz.

Najlepsze cztery zespoły otrzymały medale, puchary oraz nagrody 
rzeczowe, które wręczał wójt gminy Białowieża Albert Litwinowicz.

Emocje na plaży
Dla wszystkich uczestników wydarzenia przygotowany był grill, przy 

którym mogli się posilić, po ciężkiej walce na boisku.
Ostateczna kolejność zawodów:
1.      D. Skiepko/M. Suchodoła (Narewka).
2.      J. Ignaciuk/ A. Ignaciuk (Lewkowo).
3.      D. Ostaszewski/ Amir Aziz (Białystok).
4.      P. Waszkiewicz/ A. Waszkiewicz (Białowieża).
5-6. M. Gutowski/ P. Sienkiewicz (Białowieża), M. Dawidziuk/ J. 

Jakimiuk (Hajnówka)
7-8. T. Androsiuk/ P. Androsiuk (Białowieża), J. Hackiewicz/ T. 

Żornaczuk (Hajnówka)
9-11. A. Bloch/ D. Kazimierczak (Białowieża), W. Rogowicki/ P. 

Piszczatowski (Białystok), M. Waszkiewicz/ K. Waszkiewicz (Białowieża)
12. A. Onopryjuk/ W. Pótorak (Hajnówka).           Mateusz Gutowski
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             OGŁOSZENIE 
 
PGB Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9) 
podejmie współpracę z producentami rolnymi oraz zakładami przetwórstwa rolno-
spożywczego w zakresie odbioru i zakupu surowców do trzech biogazowni 
rolniczych, których realizacja przewidziana jest na lata 2014/2015 w gminach 
Poświętne, Bielsk Podlaski i Dubicze Cerkiewne.  
 
Spółka zainteresowana jest kontraktacją zielonki, kiszonki roślin energetycznych 
(kukurydzy, trawy, żyta i innych), nawozów naturalnych z hodowli zwierząt 
gospodarskich (gnojowica, obornik, pomiot kurzy), produktów ubocznych oraz 
pozostałości poprodukcyjnych z przetwórstwa rolno-spożywczego. 
 
Oferujemy stałą, stabilną i długoletnią współpracę na dogodnych warunkach 
z możliwością podjęcia kontraktacji biomasy od zaraz i odbiorem od III kwartału 2015 
roku. Istnieje możliwość współpracy z naszą spółką także w zakresie pozyskania masy 
nawozowej do nawożenia pól uprawnych. 
Osoby oraz podmioty gospodarcze zainteresowane podjęciem współpracy 
i uzyskaniem dalszych informacji uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 
(22) 548 49 00 lub drogą elektroniczną na adresy e-mail:  
karolina.harmo@pgbiogaz.pl lub adam.sektas@pgbiogaz.pl.  
Oferty prosimy kierować również na numer faxu (22) 548 49 04 lub adresy e-
mailowe podane powyżej. 


