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Województwo podlaskie wśród
najzamożniejszych

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało kolejny
ranking, pokazujący zamożność poszczególnych województw, miast i gmin.
Autorem opracowania jest wybitny specjalista w tej dziedzinie prof. Paweł
Swianiewicz.
Z rankingu „Wspólnoty” wynika, że województwo podlaskie znalazło
się wśród najzamożniejszych. Z wynikiem 225,22 zł na jednego mieszkańca
nasz region uplasował się na trzecim miejscu - po dolnośląskim i lubuskim.
Sukces jest tym większy, że rok temu podlaskie zajmowało 12 miejsce.
O awansie naszego województwa zadecydowały rosnące szybko
dochody podatkowe. Wpływy z podatków PIT w roku 2012 wyniosły 23,3
mln zł, a w roku 2013 około 24,2 mln zł. Natomiast wzrost dochodów
województwa z CIT był naprawdę imponujący: z 47,6 mln zł do 65,8 mln
zł. Te liczby świadczą o poprawiającej się koniunkturze gospodarczej, a
zwłaszcza o rosnącej rentowności i zyskach przedsiębiorstw.
Dla sukcesu województwa nie jest też obojętny poziom subwencji,
które udało się uzyskać z budżetu państwa w roku 2013. Wzrosły ponadto
dochody majątkowe Urzędu Marszałkowskiego (z 2,5 do 5,3 mln zł).
W sumie dochody własne i subwencje w roku 2012 wyniosły 226 mln
złotych, a w roku 2013 aż 275,9 mln zł.
(jk)
Szybsza i lepsza diagnostyka chorób odkleszczowych

Nowy sprzęt w hajnowskim szpitalu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce otrzymał unijne wsparcie w wysokości blisko 1,5 mln zł. Dzięki tym środkom zakupiono nowy sprzęt i zmodernizowano Medyczne Laboratorium Diagnostyczne.
- Powiat hajnowski jest terenem endemicznym boreliozy i wirusowego zapalenia mózgu przenoszonego przez kleszcze. A w przypadku tych chorób,
ogromne znaczenie ma szybka i prawidłowa diagnostyka, która pozwala podjąć odpowiednie leczenie – mówi dr n. med. Iwona Ponurkiewicz, kierownik
Laboratorium - Do niedawna nasze Laboratorium w zakresie diagnostyki chorób odkleszczowych wykonywało badania manualnie. Były one czasochłonne. Nie prowadziliśmy też badań diagnostycznych pod kątem Kleszczowego
Zapalenia Mózgu, badania takie zlecane były jednostkom zewnętrznym.
- Nasze laboratorium doposażyliśmy w dwie nowoczesne wirówki laboratoryjne do wirowania krwi oraz wirowania pojedynczych próbek - dodaje
dr n. med. Iwona Ponurkiewicz - Zakupiliśmy również cytowirówkę do
wykonywania preparatów płynu mózgowo-rdzeniowego, co umożliwi
wykonywanie badania zgodnie z obowiązującymi standardami.
Hajnowski szpital zakupił też zamrażarkę do przechowywania surowicy krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego, dzięki czemu próbki te zachowają
początkowe właściwości.
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Puszcza Białowieska - Słowa a rzeczywistość
Czytając artykuł „ O tym co się dzieje wokół puszczy – komentarz
starosty hajnowskiego” wprowadzony zostałem w zdumienie. Pan Starosta
nie śledzi chyba bieżących wydarzeń, które działy się w ostatnich tygodniach
w Polsce.
4 czerwca obchodziliśmy 25 rocznicę upadku komunizmu – Dzień
Wolności z udziałem m.in. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. A w gazecie
artykuł napisany językiem minionej epoki i sformułowaniami używanymi
przez niektóre urzędy w PRL.
Chciałbym w odróżnieniu od Pana Starosty uzyskać odpowiedź na
pytanie - skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle?
Puszcza Białowieska jest dorobkiem wielu pokoleń Polaków, wielu
pokoleń mieszkańców Hajnówki i powiatu hajnowskiego, wielu pokoleń
leśników. Chciałbym Panu Staroście przypomnieć, że to właśnie w okresie
sprawowania urzędu przez Pana stan klęski ekologicznej w Puszczy Białowieskiej sięga zenitu – około 3 mln m3 drewna ulega dewastacji a gradacja
kornika drukarza rozwija się w postępie geometrycznym niszcząc 50%
populacji drzew świerkowych.
Oczywiście jak Pan określił wizyta Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego w dniu 26 maja wpisuje się w szerszą sekwencję zdarzeń. Taka
wizyta jest ważnym wydarzeniem dla powiatu hajnowskiego, nie codziennie
minister środowiska odwiedza jeden z 314 powiatów w Polsce, konsultując
koncepcję jego rozwoju.
Niestety fakty są inne. Spotkanie odbyło się w zdumiewającym scenariuszu. Drzwi sali konferencyjnej urzędu miasta są niedostępne dla mieszkańców, mediów, stowarzyszeń itp. Spotkanie nie ma zapisu dźwiękowego
czy zapisu w formie protokołu. O dziwo nie ma tam również Rady Powiatu
– co na to Rada Powiatu?
Natomiast ustawa o samorządzie terytorialnym wyraźnie określa, że
koncepcję rozwoju podejmuje w formie uchwały Rada Powiatu.
Przytaczane przez Pana propozycje dalszego funkcjonowania Puszczy
Białowieskiej (wicepremier Bieńkowskiej, senatora Cimoszewicza, posła
Tyszkiewicza) wchodzą w sprzeczność z art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej

„Rzeczpospolita Polska … zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju”.
Rozwój, który zapewnia ochronę środowiska zabezpieczając jednocześnie warunki bytowe, kulturowe, społeczne oraz aspiracje obywateli.
W tej konkretnej sytuacji mieszkańców Hajnówki i powiatu hajnowskiego.
Starosta hajnowski nie wierzy w spontaniczność mieszkańców zgromadzonych pod Urzędem Miasta w dniu 26.05.2014r. To jak wytłumaczy
Pan fakty uczestnictwa mieszkańców powiatu wszędzie tam gdzie broniony
jest dorobek ich ojców i dziadów – Puszcza Białowieska (debaty sejmowe,
manifestacje, zgromadzenia, programy w TVP, Telewizji TRWAM, Republika,
Radiu Maryja itd.)
Organizując spotkania w dniu 9 czerwca nie stosowano „tego samego manewru” a merytoryczną dyskusję dotyczącą Puszczy Białowieskiej.
W spotkaniu uczestniczyło 4 a nie 6 posłów Parlamentarnego Zespołu ds.
Zrównoważonego Rozwoju Polski i Europy z jego przewodniczącym prof.
Janem Szyszko (trzykrotnym konstytucyjnym ministrem rządu).
Nikt z uczestników spotkania poza Panem Starostą nie odniósł wrażenia, że jest ono powiązane z kampanią wyborczą.
Panie Starosto ostatnie dni pokazały na czym polega „logiczny ciąg
zdarzeń” Podjęto decyzje o likwidacji Nadleśnictwa Białowieża a z nadleśnictw, jak poinformowała Anna Malinowska rzecznik Lasów Państwowych
utworzenia nadleśnictwa, które skupiałoby się na działaniach edukacyjnych
i rozwoju turystyki.
Są to działania prowadzące do wyłączenia z użytkowania Puszczy
Białowieskiej – 22 lipca ziścił się najbardziej czarny scenariusz dla Puszczy
Białowieskiej. I to właśnie odzwierciedlałoby prawdziwość słów Starosty
Hajnowskiego „im gorzej tym lepiej”
Z poważaniem
Mieczysław Gmiter
Pierwszy Burmistrz m. Hajnówka
Członek Stowarzyszenia „SANTA” obrony Puszczy Białowieskiej.

Nowy sprzęt w hajnowskim szpitalu

Okresowe emerytury rolnicze
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W ramach projektu powstanie także sala intensywnego nadzoru na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym. SPZOZ obecnie jest w
trakcie zakupu łóżka intensywnego nadzoru z pełnym wyposażeniem.
- Przeszkoliliśmy lekarzy pierwszego kontaktu z powiatu hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego oraz obwodu grodzieńskiego, w zakresie uzupełnienia wiedzy z profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób
przenoszonych przez kleszcze, aby mogli oni jak najszybciej rozpoznać
chorobę i skierować pacjenta na odpowiednie badania i leczenie. Dzięki tym działaniom w efekcie zwiększy się też zaufanie społeczności do
lekarzy – mówi Grzegorz Tomaszuk, dyrektor SP ZOZ w Hajnówce.
Partnerzy projektu stworzyli także stronę internetową kleszczoweabc.com.
Informacje w niej zawarte mają na celu podniesienie świadomości mieszkańców na temat chorób i ich następstw. Są tam równie bardzo praktyczne
porady typu: co zrobić gdy wbił nam się kleszcz, gdzie się udać gdy sami
nie potrafimy go usunąć, czy też co to jest rumień wędrujący.
(wpla)
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w
Białymstoku przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej
emerytury rolniczej.
Od 1 stycznia 2013 r., na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 maja
2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2012 r. poz. 637), osoba, której upłynął okres, na jaki została
przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła wieku emerytalnego, może zgłosić
się do Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej KRUS z wnioskiem
o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku należy
dołączyć kopię decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.
Okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości emerytury
podstawowej (wynoszącej od 1 marca 2014 r. 844,45 zł), bez względu na
posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
Okresowa emerytura rolnicza podlega zawieszeniu (w odpowiedniej
części), jeżeli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników. Okresowa emerytura rolnicza podlega zmniejszeniu, jeżeli emeryt
osiągnie przychody z tytułu działalności pozarolniczej, podlegającej ubezpieczeniu społecznemu (np. umowa o pracę, umowa zlecenia) w wysokości
przekraczającej 70% przeciętnego wynagrodzenia.
Przy emeryturze okresowej wypłacane są dodatki przyznane na podstawie odrębnych przepisów.
Jeżeli uprawniony do emerytury okresowej posiada co najmniej
25-letni okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego (uwzględnia się wyłącznie okresy podlegania ubezpieczeniu rolniczemu), to z chwilą osiągnięcia
wieku emerytalnego emerytura okresowa zostanie z urzędu zamieniona na
emeryturę rolniczą.
Ważne: okresowa emerytura rolnicza przysługuje wyłącznie osobie,
której została przyznana renta strukturalna przez ARiMR, natomiast nie
przysługuje małżonkowi takiej osoby, na którego przyznane było zwiększenie do wypłacanej renty strukturalnej.
Aleksandra Czaczkowska

Wieści Podlaskie

Komisaryczny wójt
gminy Narew

Udany festyn w Siemianówce

5 sierpnia 2014 r. Prezes Rady Ministrów wyznaczył Pana Czesława
Kazimierza Młodzianowskiego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Narew,
do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.
Pan Czesław Kazimierz Młodzianowski posiada odpowiednie kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie w pracy w organach jednostek samorządu
terytorialnego. W swojej pracy zawodowej pełnił stanowisko kierownika
Urzędu Rejonowego w Hajnówce, pracował w Starostwie Powiatowym w
Hajnówce, zajmował stanowisko sekretarza w Urzędzie Miejskim w Hajnówce. Posiada uprawnienia radcy prawnego.
Joanna Gaweł
Rzecznik prasowy wojewody podlaskiego
Koncert z udziałem trzech bielszczanek

Koncert Polskiego Chóru Pokoju
w Bielsku Podlaskim
4 lipca w bazylice Narodzenia NMP i św. Mikołaja wystąpił „Polski
Chór Pokoju” pod dyrygenturą prof. Violetty Bieleckiej. Oprócz utworów
chóralnych bielszczanie mieli okazję usłyszeć Trio Jazzowe – PAX BAND
oraz solistów z rodowodem bielskim Paulinę Malinowską i Agnieszkę Deniziak. Wyłącznym sponsorem koncertu była firma rodzinna „Suempol”.
Historia Polskiego Chóru Pokoju sięga 1998 roku, kiedy to z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus”
oraz Domu Kultury w Czarnej Białostockiej odbyły się pierwsze warsztaty
chóralne, gromadząc młodych polskich muzyków z kraju i zagranicy. Misją
chóru jest idea edukacji muzycznej i jednoczenie Polaków po obu stronach

granicy wschodniej w imię wspólnego dziedzictwa kulturowego, tradycji
i wartości poprzez muzykę.
W ramach Polskiego Chóru Pokoju, prowadzonego przez panią profesor Violettę Bielecką, powstała młodzieżowa orkiestra – Polska Filharmonia Pokoju, pod batutą Kazimierza Dąbrowskiego promująca twórczość
wspaniałych, polskich kompozytorów.
W niezwykłej scenografii, albowiem członkowie chóru byli rozproszeni w kilku miejscach kościoła, utworem „Agnus Dei”, Wojciecha Kilara,
wybitnego kompozytora. chór przywitał bielską publiczność.
W pierwszej część koncertu chór wykonał utwory, również a cappella Norberta Blachy „Modlitwa o pokój” oraz Juliusza Łuciuka „O ziemio
polska”.
W drugiej odsłonie oprócz utworów chóralnych bielszczanie mieli
okazję usłyszeć „Trio Jazzowe – PAX BAND”, utworzone przez trzech
utalentowanych muzyków Kamila Łomasko, Wojciecha Bronakowskiego
oraz Maxa Fetorowa. Były to utwory o charakterze narodowym „Jak to na
wojence ładnie”, „Deszcz jesienny” i „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”.
Trzeci blok muzyczny należał do solistów. Rozpoczął go Roman
Chumakin wykonaniem utworu „Marsz, marsz Polonia”. Niezwykłą dozę
patriotyzmu niosły utwory „Pierwsza kadrowa” oraz „Ułani, ułani”, „Białe
róże” przepięknie wykonane przez Agnieszkę Deniziak. Kolejne utwory
to „Dwa serduszka” wykonane przez Paulinę Malinowską i Monikę Ziółkowską. „Wiązankę Podlaską” wykonała Paulina Malinowska. Chórzyści
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Wieści Podlaskie

9   sierpnia br. w Siemianówce, liczącej 412 mieszkańców,
doroczne   letnie parafialne   święto. Tradycyjnie już od wielu lat
organizowany jest    tu białoruski
festyn ludowy. Tak było i w tym
roku. Imprezę przygotowali doświadczeni organizatorzy Muzeum
i Ośrodek Kultury Białoruskiej w
Hajnówce oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Narewce. Zaproszone
zostały renomowane    zespoły artystyczne z Białegostoku, Gródka,
Hajnówki i Narwi   oraz   znany na
Białostocczyźnie zespół „Ciernica”
z Mińska (Białoruś). Ponieważ w
tym roku   przypada   380. rocznica
istnienia Siemianówki, aby uczcić
to wydarzenie wójt   gminy   Mikołaj Pawilcz poprosił znanego białostockiego historyka prof. Czesława Adama Dobrońskiego o monograficzny
wykład o tej miejscowości.
Skoro   jubileusz, to w programie   festynu nie zabrakło również
konkursów wiedzy o   Siemianówce i na   wiersz o tej wielowiekowej,  ciekawej miejscowości.
Po południu we wsi   ze sceny przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej rozbrzmiewała piękna muzyka.   Na jej dźwięki   kierowali się   miejscowi mieszkańcy oraz z pobliskich wsi. Podążali przyjezdni z   Babiej
Góry, Olchówki, Tarnopola, Lewkowa, Narewki, Eliaszuk. Przyszli na
festyn   przybyli nad Jezioro Siemianówka   turyści i   wypoczywający
w   tej pięknej okolicy letnicy z miast.
Publiczność bawiło pięć zespołów, w wykonaniu których były  
piękne piosenki białoruskie i ukraińskie. Gwiazdą wieczoru na festynie  
była Elena Rutkowska i zespół „Cygańskie czary”.
Na spotkanie ze swoimi czytelnikami przyjechały piszące wiersze w języku białoruskim Mirosława Łuksza i Walentyna Niedźwiedź
z Białegostoku. Sprzedawały one książki ze swoimi autografami.
Był też kramik z literaturą białoruską i rękodziełem ludowym.
Ogłoszono wyniki konkursu na wiersz z okazji jubileuszu Siemianówki. Pierwsze miejsce zajął Mikołaj Woroniecki z Olchówki,
drugie -- Jan Ciełuszecki z Lewkowa Nowego   i trzecie miejsce -Irena Łuksza z Hajnówki.
Na zakończenie festynu odbyła się zabawa ludowa.

Tekst i fot.   Jan Ciełuszecki
Orla

„Malinki” z sukcesem

Już nie raz zespół „Malinki” z Malinnik , w gminie
Orla prezentował swój artystyczny talent.
Tym razem już w skali
ogólnopolskiej, bowiem na 48
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w
Kazimierzu nad Wisłą, zdobył
III nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych.
Gratulujemy.
(piw)
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Koncert Polskiego Chóru Pokoju w Bielsku Podlaskim
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zakończyli tę odsłonę „Hymnem Trzeciego Tysiąclecia” w partii solowej
Mateusza Stachury i Pauliny Malinowskiej. Akord fortepianowy wydobywał
się spod rąk Moniki Bierć.
Na zakończenie chór wykonał wiązankę Hymnów Światowych Dni
Młodzieży zainaugurowanych przez świętego Jana Pawła II.
Żal, że odjeżdżacie, tak dziękował, parafrazując słowa ojca świętego Jana Pawła II, ks. dziekan Kazimierz Siekierko, proboszcz Bazyliki.
- Piękny profesjonalny śpiew, złożony w hołdzie świętemu Janowi II. Jaka
to wielka radość, że wystąpiły dziś bielszczanki – mówił zapraszając na
herbatę ks. dziekan.
Chórzyści odebrali wiele aplauzów, bielszczanki spotkały się ze
swoimi rodzinami. Paulina Malinowska jest wnuczką Marii i Zygmunta
Malinowskich, członków Chóru Polskiej Pieśni Narodowej i chóru parafialnego, a Agnieszka Deniziak, córka Józefa, dyrygenta dawnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Bielsku Podlaskim i Ochotniczej Straż Pożarnej
w Boćkach.
W chórze zespołowo śpiewa także Iwona Bolesta, pochodząca z
umuzykalnionej rodziny. Jej brat Piotr występował wraz z czteroma bielszczankami w programie „Bitwa na głosy” w grupie Piotra Rubika.

Foto i tekst Tadeusz Szereszewski

Pół wieku temu zdawali maturę

Z tej okazji spotkali się pod koniec czerwca w mieście swojej młodości,
choć niektórzy wzięli udział w ubiegłorocznym X Zjeździe Wychowawców
i Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Przyjechali do Bielska z rożnych stron Polski
m.in. z Warszawy, Puław, Augustowa, Piszu, Giżycka, Hajnówki, Białegostoku
i Brańska. W spotkaniu uczestniczyła wychowawczyni Maria Gabrylewska.
Spotkanie rozpoczęli od nawiedzenia kościoła Matki Bożej z Góry Kar-

mel, zwanego dawniej kościołem szkolnym, gdzie w latach 1960-1964 religii
uczył ks. Wacław Łosowski. Ofiarę Mszy św. sprawował dawny ministrant, a od
1972 r. kapłan prałat dr Janusz Łoniewski. Do Mszy św. koledze kursowemu
usługiwał Lech Feszler, ministrant z lat nauki szkolnej.
- Nasza obecność świadczy o tym, że choć zmieniamy się, to ciągle
trwamy w naszej łączności. Pragniemy dziękować Bogu za te 50 lat i prosić
o błogosławieństwo dla nas oraz tych, którzy nie mogli przybyć, pozostali w
domu, są w szpitalach, aby Bóg umacniał nas na drogach naszego życia - mówił
w słowie wstępnym ks. Janusz Łoniewski.
- Przed 50 laty wyruszyliśmy ze świadectwem dojrzałości w nieznaną
przyszłość, a dziś ta przyszłość stała się jakby przeszłością. Niech obecność
Maryi podpowiada nam jak mamy świętować to nasze spotkanie. (…) - Już
wiele za nami, mając 68 lat można tylko cieszyć się, szukać odpowiedzi jak
zdaliśmy egzamin życiowy, prosić o łaski na zbliżającą się starość. Bo nie
sztuka przeżyć młodość, ale sztuką jest przeżyć starość – mówił ks. Janusz.
Ks. dziekan przypomniał, że jubileusz to pamięć o szkole, profesorach,  
przypominanie tego, co wydarzyło się przed 50 laty. To pamięć o zmarłych
profesorach, kolegach i koleżankach, którzy poprzedzili nas w drodze do
wieczności. Niech dobry Bóg nas błogosławi i zachowa na najdłuższe lata
- życzył kapłan.
Po wspólnej modlitwie spotkali się w gmachu liceum z dyrektorem Krzysztofem Prorokiem. Wielu nie było jeszcze w nowej auli, w której
dyrektor przywitał starszych kolegów i koleżanki. Nawiązał do chlubnej tradycji
szkoły, zapoznał z obecnymi osiągnięciami uczniów.
- Tam mieliśmy chemię, a tu biologię i fizykę, dochodziły głosy przywołujące młode, beztroskie lata. Jeszcze tylko spojrzenie na tablice ilustrujące
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historię szkoły i harcerstwa, pamiątkowe zdjęcie i refleksja o tych, których
już nie ma.
- Udaliśmy się na cmentarz odwiedzając i modląc się przy grobach profesorów: ks. Wacława Łosowskiego – niezapomnianego katechety i płomiennego kaznodziei uczącego miłości do Boga i Ojczyzny, Jakuba Busłowicza
– znakomitego nauczyciela chemii, ale także prawdziwego patriotę, Łucji
Białek – drobnej, dynamicznej wychowawczyni i matematyczce, Leokadii Januszewskiej – łagodnej i skromnej nauczycielki języka francuskiego, Zygmunta
Gabrylewskiego – przysposabiającego do obrony i drylu wojskowego, Piotra
Dąbrowskiego - rzeczowego nauczyciela biologii i higieny, Wiktora Bobrowskiego – wysportowanego, mimo wieku, nauczyciela wf-u. W modlitewnej
zadumie zapaliliśmy znicz pamięci na grobach naszych koleżanek i kolegów:
Ireny Godlewskiej, Walentyny Kazimieruk, Borysa Strelczuka i Kazimierza
Sawickiego – mówi Lech Feszler, organizator spotkania
W godzinach wieczornych absolwenci spotkali się na uroczystej kolacji
w lokalu „UNIBUS-u”, gdzie wspominali woje młode szkolne lata, dzieląc się
swoimi sukcesami i doświadczeniami zawodowymi.
W obu klasach maturalnych uczyło się razem 71 abiturientów. Dyrektorem był Mieczysław Bajor, a wychowawcami Maria Gabrylewska i Łucja
Białek.
W spotkaniu udział wzięło 21 absolwentów w tym Jerzy Plutowicz,
znany białostocki poeta, ks. Jan Łoniewski, dziekan i proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Brańsku, Lech Feszler, senator IV kadencji, 8 nauczycieli, 6
inżynierów, 3 aptekarzy i 2 prawników.
- Wszyscy pracowaliśmy zawodowo, niektórzy z nas uczestniczyli w
tworzeniu ruchu „Solidarności” w 1980 r. oraz w jej dalszych losach. Dzisiaj

większość z nas traci zawodową aktywność, przybywa na emeryturze – wspominała wdowa Elżbieta Pęczkowska, matka dwóch córek, która swoje życie
związała z Warszawą.
            Foto archiwalne Lech Feszler, współczesne i tekst
Tadeusz Szereszewski
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Dzień Grodziska

Czwartkowe obiady

Być może upalna pogoda lub konkurencja Podlaskiego Święta Chleba
sprawiły, że tegoroczne Dni Grodziska zaczynały się przy niewielkim zainteresowaniu mieszkańców. Jednak
w miarę upływu czasu i zbliżania się
koncertu gwiazdy imprezy, zespołu
„Akcent”, publiczności przybywało.
Organizatorzy przygotowali sporo
atrakcji zwłaszcza dla najmłodszych
mieszkańców gminy. Cieszyły się
one sporym zainteresowaniem.
tekst i foto: wss

Szlachta! Włościanie! Mieszczanie! Wszystkie Stany!
Na Czwartkowe Obiady u Diabetyków zapraszają organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku i redakcja magazynu medycznego „Cukrzyca a Zdrowie” (czyli dwa w jednym,
ponieważ wydawcą magazynu jest białostocki Oddział Wojewódzki PSD).
Idea rozmów dotyczących nieuleczalnej choroby, ale w atmosferze
dobrej zabawy i przy smacznym jedzeniu, zrodziła się 6 lat temu. Pierwsze
spotkanie odbyło się 9.10.2008 r. w nieistniejącej już restauracji „Bicardi”.
Kolejny Czwartkowy Obiad i Diabetyków miał miejsce 26 czerwca
br. w Centrum Konferencyjno – Bankietowym „Knieja” w Supraślu.
Z zaproszenia chętnie skorzystali diabetycy z różnych zakątków województwa podlaskiego, wśród nich również 40-osobowa grupa z Hajnówki.
Spotkanie prowadził oryginalnie – po staropolsku- Mistrz Ceremoniału, Dariusz Szada – Borzyszkowski.
Wykładu pani prof. Danuty Pawłowskiej o żywieniowej profilaktyce chorób nowotworowych uczestnicy wysłuchali w ciszy i z ogromnym
zainteresowaniem.
W charakterze kucharzy wystąpili goście specjalni:
Wiceminister Skarbu Państwa – pani Urszula Pasławska,
Prezes Zarządu Głównego PFRON – pani Teresa Hernik,
Pani Ewa Kulikowska – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku,
Pani Irena Taranta – Prezes Koła PSD w Bielsku Podlaskim.
Przygotowali witalną sałatkę wiosenną, chłodnik z jajkiem, pierś z
kurczaka w sosie warzywnym, kaszę gryczaną, surówkę z białej kapusty
i śliwki w gorzkiej czekoladzie (mniam, mniam). Wcześniej korzystano
z kanapek z dietetycznymi olejami, z których największy popyt miał olej
kokosowy.

Podlaska Izba Rolnicza, Porosły 36D, 16-070 Choroszcz
tel./fax.:85/676 08 62, tel.:85/676 08 58, www.pirol.pl,
bialystok@pirol.pl

Komunikat

8 sierpnia b.r. Podlaska Izba Rolnicza oraz Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka wystąpili do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z pismem dot. przyjęcia nowego systemu
płatności bezpośrednich na lata 2015-2020, który został przekazany Komisji
Europejskiej.
Samorząd rolniczy oraz hodowcy bydła i producenci mleka z oburzeniem przyjęli zawarte w nowym systemie propozycje, które okazały się
zaprzeczeniem dotychczasowych zapewnień Pana Ministra, mówiących, iż
nowy system płatności będzie sprzyjał rolnikom aktywnym produkującym
na rynek. Zaproponowane podczas konsultacji - wsparcie sektorów bydła
i krów, zarówno co do wielkości (50 szt) jak również stawki (110euro,
139euro) przyjmowane było przez rolników z zadowoleniem i nadzieją na
stabilizację sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Tym bardziej, że
wiosną tego roku, zostali już pozbawieni uzupełniającej płatności zwierzęcej.
Dlatego tak drastyczne zmniejszenie stawki płatności do 70 EUR/
szt i progu płatności do 30 sztuk dla bydła i krów jest zatrważające i nie
rokuje w przyszłości rozwojowi gospodarstw towarowych. Trudno też
jest znaleźć logiczne wytłumaczenie, skąd takie duże dysproporcje stawek
płatności pomiędzy propozycjami przedłożonymi podczas konsultacji
a dokumentem przedłożonym do Komisji Europejskiej.
Ponadto planowane od marca 2015 r. uwolnienie kwot mlecznych
również wpłynie na niestabilną sytuację w rolnictwie. Rolników czekają
kary za przekroczenie kwot mlecznych - dlatego tym bardziej, potrzebne
jest wsparcie sektora bydła i krów.
Z uwagi na powyższe samorząd rolniczy oraz hodowcy bydła i producenci mleka w wystąpieniu do Ministra Rolnictwa zażądali podwyższenia
stawki dopłat dla bydła i krów do wielkości zaproponowanej w propozycjach
konsultacyjnych tj. 139 eur/szt – bydło, 110 eur/szt – krowy, próg 50 sztuk.
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Było też coś dla ucha: piękne melodie grało trio akordeonowe
AKORD.
Ale wszystko zaczęło się
od życzeń, kwiatów i owacji
na cześć pań, które dwa dni
wcześniej obchodziły imieniny,
czyli prof. Danuty Pawłowskiej
i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PSD Białystok,
Danuty Roszkowskiej. Ponadto
w tym dniu swoje urodziny
obchodził Wicemarszałek Województwa Podlaskiego pan
Mieczysław Baszko, który
zawsze życzliwie wspiera działania osób chorych na cukrzycę
i chętnie uczestniczy w ich
spotkaniach.
Życzenia mieszały się z wystąpieniami zaproszonych gości. Ponad
trzysta osób z radością przyjęło obietnicę pani Prezes Teresy Hernik o finansowaniu przez PFRON przyszłych spotkań z cyklu Czwartkowe Obiady
u Diabetyków.
Stanisław Siwek.
Foto: Witalis Wołkowycki.
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Zaproszenia na wystawy
„PODLASIE W OBIEKTYWIE
im. Wiktora Wołkowa ‘2013”

Wystawa fotograficzna 9. edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Muzeum Białoruskie w Hajnówce. Na wystawie prezentowanych jest 250 fotografii Podlasia nadesłanych przez 70 uczestników z
całej Polski. Przeważające tematy nadsyłanych prac pokazują dziedzictwo
kulturowe Podlasia, z jego architekturą, przyrodą, wielokulturowością.
Wystawa 26 I - 30 XI 2014

Wystawa malarstwa
mistrza Kuradczyka
Muzeum i Oś rodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce (ul. 3 Maja
42) zaprasza do obejrzenia wystawy malarstwa i szkiców Henryka
Kuradczyka. Na ekspozycję składa się 70 obrazów dużego formatu.
Przygotowano ją w rocznicę śmierci malarza   (zmarł on 13 lipca 2013
roku w Hajnówce).
         Wystawa czynna będzie do końca sierpnia br. w godzinach
pracy hajnowskiego muzeum.  
(JC)

Jubileusz 55-lecia szkoły – Zjazd Absolwentówa
11 października br. (sobota) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, odbędzie się zjazd wszystkich
absolwentów i przyjaciół na obchody jubileuszu 55-lecia szkoły.
Zgłoszenia na jubileusz i zjazd absolwentów przyjmowane są do dnia
30 września br. pod nr telefonu 85 739 40 15, bądź e-mailem : zsckr.rudka@
o2.pl lub listownie na adres ZSCKR im. Krzysztofa Kluka, ul. Brańska 1,
17-123 Rudka
Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpłata dokonana zgodnie z
wybraną formą uczestnictwa.
Dodatkowe informacje i szczegóły na stronie internetowej www.
zs.rudka.edu.pl
(piw)

IV PUCHAR PREZESA OSP W BIAŁOWIEŻY
Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży zaprasza serdecznie na:
IV Puchar Prezesa OSP w Białowieży w piłce nożnej pięcioosobowej
dla jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej.
Zawody odbędą się 27 września (sobota) na stadionie przy ulicy
Sportowej; początek o godz. 9.30.
Zgłoszenie udziału w turnieju należy nadsyłać do 5 września br. na
adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży, ul. Sportowa 12, 17-230
Białowieża lub pocztą elektroniczną na adres mateusz.gutowski85@wp.pl,;
wiadomość należy zatytułować - „zgłoszenie na turniej OSP”
Szczegółowych informacji udziela - Mateusz Gutowski:
tel. 85 68 12 460, 693 630 082, e- mail: mateusz.gutowski85@wp.pl.

Gospodynie z gminy Hajnówka
dbają o tradycje

Wystawa z okazji
X lat Pracowni Gobelinu

Organizator: Hajnowski Dom Kultury
Wystawa: 08 VIII-31 VIII 2014

Malowanie obiektywem
Władysław Zawadzki z Hajnówki fotografią zajmuje się od
wielu lat. Lubi podglądać świat i zwykle nie rozstaje się z aparatem
fotograficznym. Stworzył własną galerię fotograficzna.
Utalentowany hajnowski fotografik posiada wiele własnych albumów ze zdjęciami, niezliczone kadry starych wiejskich   drewnianych  
domów, wiatraków, obiektów sakralnych z ciekawą architekturą oraz
uroczych zakątków Puszczy Białowieskiej i dzikiej rzeki Narewki.
Znany fotografik lubi robić zdjęcia leśnych uroczych zakątków
i starych wiekowych drzew, powalonych wykrotów, leśnych traw i
kwiatów. Kiedyś głównym obiektem   jego fotografii był ginący świat
wiatraków. Obecnie w powiecie hajnowskim   jest ich tylko kilka.
Obecnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce otwarta
została wystawa dużych kolorowych   fotografii „Pejzaże naszej ziemi”  
Władysława Zawadskiego. Czynna ona będzie do końca sierpnia br.  
Obejrzeć   ją można w godzinach otwarcia biblioteki.
   (JC)

Nowa hipoteza dotycząca
ofiar Obławy Augustowskiej
Czy Kalety na Białorusi to miejsce, gdzie pogrzebano ofiary obławy
augustowskiej? Z taką hipotezą wystąpił (27.07) w Warszawie profesor Nikita Pietrow, wiceprzewodniczący rosyjskiego stowarzyszenia „Memoriał”.
Na konferencji naukowej poświęconej Obławie Augustowskiej profesor Pietrow przedstawił wykład, z którego wynika, że ofiary obławy mogły
być zamordowane i zakopane w okolicach miejscowości Kalety na terenie
ówczesnej białoruskiej republiki.
Prokurator Zbigniew Kulikowski z białostockiego pionu śledczego
IPN prowadzący śledztwo w sprawie obławy potwierdza, że taka hipoteza
jest bardzo wiarygodna i rejon Grodna jest przyjmowany w śledztwie jako
hipotetyczny teren zbrodni.
IPN apeluje do wszystkich osób, które urodziły się czy mieszkały w
Kaletach i okolicach tuż po wojnie o zgłaszanie się do Instytutu. Kalety to
wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, tuż przy granicy z Polską i
Litwą.
Również wciąż aktualna jest prośba IPN o oddawanie materiału biologicznego przez rodziny ofiar obławy augustowskiej, które w przyszłości
mogą posłużyć do porównawczych badań genetycznych.
Obława Augustowska to największa po II wojnie światowej zbrodnia
sowieckich służb w Polsce, nazywana przez historyków „małym Katyniem”.
Latem 1945 roku NKWD i oddziały Smierszu wspierane przez UB aresztowały kilka tysięcy osób w rejonie Suwałk i Augustowa. Większość po
przesłuchaniach zwolniono, natomiast los około sześciuset osób jest do dziś
nieznany.
(Polskie Radio Białystok)

Tradycyjne wyroby rękodzielnicze można już tylko znaleźć w przepastnych babcinych szafach. A przecież jeszcze nie tak dawno wiejskie
kobiety w zimowe wieczory tkały dywany i chodniki, przygotowywały
weselne wyprawy a latem bieliły len z którego szyto później piękne ludowe
ubrania. Dziś to już sztuka obca większości mieszkańców podlaskiej wsi.
Dlatego tez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Dubinach postanowiły
przypomnieć sztukę tkania na krosnach dwuosnowowych i realizują projekt
„Krosna rzecz prosta” , którego koordynatorem jest Grażyna Sacharczuk.
Natomiast panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Berezowie
postanowiły przypomnieć tradycje wypieku chleba w tradycyjnym wiejskim
piecu i pod kierunkiem pani Heleny Dzikiewicz realizują projekt „Warsztaty
tradycyjnego wypieku pieczywa w Starym Berezowie”
(m.b)
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Wakacyjna rekreacja w wodzie
Bezwietrzna pogoda i temperatura powyżej 30 stopni trudna jest do
wytrzymania w betonowych blokach. W takich warunkach każdy szuka
schronienia w miejscach zacienionych i klimatyzowanych. Natomiast
zwolennicy pływania wyruszają nad okoliczne rzeki, zalewy lub basen
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce .
Wyjście na basen, to najszybsza i najtańsza alternatywa wodnej rekreacji, z której w tym roku, od 4 lipca skorzystało 3280 osób (tylko w miniony
weekend, w dniach 2-3 sierpnia – 464 osoby). Aby uatrakcyjnić pobyt na
basenach OSiR gospodarze w dniu 2 sierpnia zorganizowali hajnowianom
oraz osobom przyjezdnym imprezę sportowo-rekreacyjną.
W godzinach 12.00 do 13.15 w konkurencjach szybkościowo-sprawnościowych na małym basenie rywalizowali najmłodsi podzieleni na pięć
grup wiekowych. 4- i 5-latki wraz z rodzicami lub opiekunami z płytszej
strony, a 6- 9- latki z głębszej. Najlepsi w swoich grupach to: Tymoteusz
Stelmach(Olsztyn), Anita Bałdak (Hajnówka), Hubert Młynarczyk (Hajnówka) i Ola Zielińska (Narewka). O godzinie 13.30 wszyscy przemieścili
się na duży basen, gdzie do rywalizacji w czterech stylach pływackich
przystąpiła młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Najlepsi
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w swoich grupach: Emila Kośko (Warszawa), Wiktoria Niewiarowska
(Hajnówka), Patryk Lewczuk (Hajnówka), Łucja Kośko (Warszawa)      i
Justyna Klimiuk (Hajnówka). Bardzo dobrze zaprezentowali się najmłodsi
pływacy(rocz.2007): Antonina Stelmach z Olsztyna i Hubert Młynarczyk
z Hajnówki.
Rodzice i opiekunowie również zaakcentowali swój udział w rzucie rzutką ratowniczą do celu, gdzie z maksymalną ilością trafień wygrał
Ferdynand Stelmach z Olsztyna, a w wyścigu pagajowym na materacach
bezkonkurencyjny okazał się Dariusz Rynkowski z Hajnówki.
Ogółem w imprezie uczestniczyło około 60 osób. Wszyscy otrzymali
słodycze i pamiątkowe medale, a Justyna Klimiuk i Wiktoria Niewiarowska
statuetki za komplet zwycięstw w swoich kategoriach.
Medale i statuetki ufundował organizator tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, a słodycze Komisja Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w
Hajnówce.
Menedżer Sportu
Janusz Ludwiczak
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Sprzedam ponton 2-osobowy z 2 wiosłami i 2 kamizelkami
ratunkowymi. Cena do uzgodnienia. Tel. 791 158 081
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Istota samorządności - wywiad
z Przewodniczącym Rady Powiatu
Mikołajem Michalukiem

Wizyta delegacji z Litwy

Dobiega końca kolejna, czwarta kadencja samorządu powiatowego.
Rozpoczynamy cykl podsumowujący jego działalność: przyjrzymy się realizowanym projektom, podpytamy o bieżące prace, o funkcjonowanie samorządu.
Punktem wyjściowym do rozważań jest zrozumienie idei samorządności, która
jest głównym atrybutem samorządu. O istocie samorządności opowiedział
Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego Mikołaj Michaluk, który pełni
tę funkcję drugą kadencję.
Gazeta Hajnowska: Samorząd powiatowy w ramach idei samorządności wykonuje szereg zadań, obejmuje szereg dziedzin.
Jakie to są zadania?
Mikołaj Michaluk: Spectrum działań
samorządu powiatowego jest bardzo szerokie, począwszy od uchwalania budżetu
powiatu, przez sprawy edukacji publicznej,
pomocy społecznej, politykę prorodzinną,
wspieranie niepełnosprawnych, po dbanie o
bezpieczeństwo i porządek publiczny. Są to
tzw. zadania własne powiatu, które samorząd
wykonuje za dochody własne. Realizację
powyższych zadań zapewniają poszczególne jednostki organizacyjne podlegające
Zarządowi, czyli organowi wykonawczemu,
zaś Rada Powiatu jako organ stanowiący i kontrolny sprawuje pieczę nad ich
sprawnym funkcjonowaniem. Ponadto, samorząd powiatowy wykonuje szereg
zadań zleconych, do których należy m.in. prowadzenie rejestracji pojazdów i
wydawanie dowodów rejestracyjnych, wydawanie praw jazdy czy prowadzenie
ewidencji gruntów. W celu usprawnienia funkcjonowania lokalnej wspólnoty powiat w drodze porozumienia może dokonać przekazania kompetencji
bądź przejąć kompetencje innej jednostki samorządu: przykładowym tego
typu działaniem jest powierzenie w 2013r. przez Gminę Miejską Hajnówka
Powiatowi Hajnowskiemu realizacji zadania publicznego, jakim jest założenie
i prowadzenie Publicznego Gimnazjum, które wchodzi w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Hajnówce. Postępowanie to w każdym przypadku ma
na celu przyśpieszenie realizacji przedsięwzięcia. Rolą samorządu jest więc
zaspokajanie podstawowych potrzeb wspólnoty lokalnej– zadania wykonywane
przez samorząd są bliskie każdemu mieszkańcowi, bezpośrednio oddziałują
na nas w codziennym życiu.
GH: Zgodnie z ustawami, jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność
to główny atrybut samorządności. Co to oznacza?
M.M: Samorządność to dyspozycja, zasada, która polega na decydowaniu
o sobie lub grupie. Jesteśmy samorządni, to znaczy, że sami wyznaczamy sobie
cele, stawiamy zadania, sami kontrolujemy się. Mieszkańcy zorganizowani
we wspólnotę samorządową wybierają w tym celu swoich przedstawicieli,
których zadaniem jest dbałość o potrzeby wspólnoty. Samorządność przejawia
się także w niezależności– żadne organy wyższego szczebla, jakim są Prezes
Rady Ministrów, Wojewoda oraz Regionalna Izba Obrachunkowa, sprawujące
nadzór nad wykonywaniem zadań przez organy samorządu terytorialnego,
nie dysponują narzędziami wpływu co do treści uchwał zgodnych z prawem.

To co niepotrzebne Tobie - może się okazać niezbędne innym... - to główne
hasło, którym kierowały się Joanna i Jolanta - organizatorki wyprzedaży garażowej.
Inicjatywa pozbywania się zalegających w domu i garażu przedmiotów
okazała się strzałem w dziesiątkę. Akcję poparli nie tylko sprzedający, kupujący,
ale i władze miasta – udostępniając nieodpłatnie plac parkingowy przed budynkiem urzędu.
- Chciałybyśmy, by wyprzedaż odbywała się raz w miesiącu – informują organizatorki. - W domu zawsze zalega dużo rzeczy. Takie wyprzedaże już od jakiegoś czasu
organizowane są w innych miastach. Dlaczego nie miałoby coś takiego powstać u nas?
By nie było tak, że w naszym mieście tylko się narzeka, że nic się nie dzieje. Chcemy
pokazać, że hajnowska społeczność potrafi zorganizować się i wspólnie coś robić. Organizacyjnie nie było trudno tego spiąć. Bardzo dużo pomógł Urząd Miasta, udostępnił
też miejsce, za co chcemy podziękować. Podziękowania należą się również hajnowskiej
Agencji Reklamowej MALAJA, która wydrukowała nam 10 tysięcy ulotek. Jeśli nasz
pomysł spodoba się mieszkańcom i turystom - chciałybyśmy organizować wyprzedaż
przynajmniej raz w miesiącu.
Na stoiskach znalazły się między innymi książki, gry, odzież, biżuteria,
sprzęt sportowy i drobne artykuły gospodarstwa domowego. Kolekcjonerzy starych
przedmiotów i monet też mogli wyszukać coś dla siebie.

Cd. str. 2

Cd. str. 4

W dniach 25-27 lipca 2014 r. Hajnówkę odwiedziła delegacja z partnerskiego miasta Jurbarkas na Litwie. Wśród przedstawicieli administracji
znaleźli się: Mer Jurbarkas - Ričardas Juška, Kierownik Administracji - Petras
Vainauskas, Kierownik Wydziału Kultury - Goda Vilkelienė, Kierownik Wydziału Finansów - Audronė Stoškienė, członek Rady Rejonu Jurbarkas – Robertas
Raimundas Išganaitis.
Wizyta związana była z występem Zespołu Tańca Ludowego MITUVA
z Jurbarkas, który w piątek, podczas Podlaskiej Oktawy Kultur, zaprezentował
hajnowskiej publiczności tradycyjne tańce litewskie.
Korzystając z pięknej pogody goście z Litwy zwiedzili Hajnówkę oraz
Białowieżę i Puszczę Białowieską.
Barbara Dmitruk

Wyprzedaż garażowa – tego
w naszym mieście jeszcze nie było

Muzyczny WERTEP 2014
Było zabawnie, wzruszająco, a czasami nawet
smutno. Jak to zresztą zwykle na WERTEPIE bywa.
Wszystko zaczęło się sześć lat temu. Dwójka
teatralnych zapaleńców Dariusz Skibiński i Agata
Rychcik-Skibińska postanowili osiąść w malutkiej
wsi puszczańskiej – Policzna. Od razu poczuli brak
teatru w naszym regionie. Stworzony przez nich
Międzynarodowy Festiwal Teatralny choć raz w
roku wypełnia dziurę w tej dziedzinie kulturalnej.

Marzeniem Dariusza Skibińskiego jest poszerzanie granic Festiwalu. Pragnie, by docierał on do
coraz większej grupy widzów. Tak też się dzieje.
O WERTEPIE słychać nie tylko w naszym regionie.
W ten szczególny okres do Hajnówki zjeżdżają się
turyści spragnieni teatralnych przeżyć.
Z pewnością można powiedzieć, iż WERTEP,
to rodzinna impreza. Wśród widzów znalazło się
wiele pokoleń hajnowskiej społeczności. Od kilkutygodniowego niemowlaka przez przedszkolaka,
uczniaka i jego rodziców, po dziadków. Każdy

znalazł coś dla siebie. To właśnie jeden z kluczy do
sukcesu WERTEPU. W programie znalazły się bajki,
bajeczki, opowieści i wielkie, wzruszające historie.
W tym sezonie organizatorzy udowodnili, iż teatr
– to nie tylko aktorzy, maski, piękne stroje. Teatr to
również muzyka...
O potędze muzyki przekonał teatr Scena C w

spektaklach "Muzikanty" i "Kolędnicy".
Jacek jest muzykiem, kompozytorem i multiinstrumentalistą. Piotr – jak sam mówi o sobie - jest
człowiekiem od hałasu.... Na WERTEPIE pojawili się
za sprawą Dariusza Skibińskiego. - Ściągnął mnie tu
dwa lata temu z melodramatem „O świętym Florianie,
co to Kraków od spalenia uratował” - wspomina pan
Piotr. - Rok temu przyjechaliśmy już wspólnie z „Piwowarem”. Była to prapremiera spektaklu. Niesamowitość
tej publiczności pozwoliła nam uwierzyć, że
to co robimy ma sens. Od tego czasu minął
rok, a my zmajstrowaliśmy trzy kolejne
spektakle. Nie ukrywamy, iż coraz bardziej
niesie nas w stronę robienia muzyki. Jednak
najważniejsze dla nas jest dobra zabawa
z ludźmi. Skoro my już się wygłupiamy,
chcemy zachęcić wszystkich do wspólnego
wygłupiania się razem z nami. Wciągnąć
do zabawy i wyciągnąć trochę energii.
„Muzykant” i „Kolędnicy” - są pewnego rodzaju lekcją muzyczną. Pomysł
zrodził się zimą na prośbę nauczycielki,
która chciała zorganizować dzieciom
ciekawe lekcje z kolędą.
Tylko na WERTEPIE mogło udać się wspólne
śpiewanie kolęd w sierpniu. Publiczność z wielką
ochotą włączyła się w projekt. By urozmaicić
występ aktorzy – muzycy grają na instrumentach,
które sami sobie stworzyli. Przy tym wszystkim
pożyczają sobie widzów i ich zdolności wokalne. Chcemy pokazać, iż za pomocą elektroniki można grać
na dziwnych przedmiotach, urządzeniach AGD, które
są w zasięgu ręki i u każdego w domu – dodaje pan
Jacek. - Każdy gdzieś tam w środku jest muzykiem,
jednak często zapomina, lub nie pozwala mu na to stanowisko, które na co dzień zajmuje.
Tydzień z WERTEPEM, to czas całkowicie
wyjęty poza normalne życie i normalny rytm dnia.
Nie ma co ukrywać – jest to czas pracowity, rzec
można nawet wycieńczający. Czasem trzeba zagrać po dwa spektakle dziennie, do tego dochodzą
warsztaty. Ale jak twierdzą aktorzy - czas spędzony
z innymi aktorami i wspaniałą publicznością jest
wspaniały i bezcenny. I do tego jeszcze cudowna
sceneria...
Przez cały tydzień mieszkańcy Narewki,
Michałowa, Czeremchy, Policznej, Orli i Białowieży
bawili się na Wertepie. Finał tradycyjnie odbył się
w Hajnówce. Przed publicznością zaprezentowały
się grupy z Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi.
3 sierpnia 2014 przy Hajnowskim Domu
Kultury zagrano dziesięć spektakli.
„Cmok” – Teatr Scena
„Fintikluszki” – Teatr Małe Mi
„Fermentacja Pragnień” – Teatr Ruchu Forma
„Sny” – Teatr Lalki i Przedmiotu

„Kurort” – Teatr Minitoring „Muzikanty” –
Scena C
„Punkty Styczne” – Teatr Pian
„Kolędnicy” – Scena C

„Cyrk Bellmer” Teatr A Part
Przed publiczością wystąpiły również dwie
kapele - polska "Beskidek" i białoruska "Katrynka".
Było śpiewająco i tanecznie.
Na zakończenie perełka tegorocznego festiwalu - „Korowód Tańca” w wykonaniu Kijowski
ego Teatru Ulicznego. Jak informuje po spektaklu
najmłodsza aktorka ukraińskiego teatru – Katia –
jest to opowieść o zagubionej dziewczynie, która
podróżuje po różnych krajach. Są one piękne i

każdy ma coś, co przyciąga obcokrajowca. Jednak
na koniec postanawia wrócić do swego kraju, który
też przecież jest piękny i wyjątkowy... Opowieść
oprawiona została w kolorowe, bogato zdobione
stroje i maski. Mistrzowskie popisy na szczudłach
sprawiły, iż publiczność już dziś czeka na następną
przygodę z wędrownym teatrem.
Emilia Rynkowska

Istota samorządności - wywiad z Przewodniczącym Rady Powiatu Mikołajem Michalukiem
Cd. ze str. 1
GH: Samorządność wyraża się nie tylko w
definicji rozumianej jako zdolność do realizacji
grupy spraw z zakresu administracji publicznej,
które wykonuje samorząd. Samorządność jest
przede wszystkim postawą wyrażającą się w zainteresowaniu sprawami lokalnymi, w aktywności
społecznej. Czy samorząd powiatowy jest otwarty
na sugestie mieszkańców, stwarza platformę do
dialogu?
M.M: Przede wszystkim należy zacząć od
tego, że w przypadku samorządu powiatowego
trudniej jest mówić o trwałych i spójnych więziach
społecznych, gdyż powiat obejmuje administracyjnie duży teren, skupia kilka sąsiadujących gmin,
stąd więzi te w naturalny sposób ulegają poluzowa-
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niu. Dlatego też szereg działań, które podejmowane
są przez radę mają służyć nie tylko stworzeniu
płaszczyzny do dialogu, ale także konsolidacji społeczności lokalnej na poziomie powiatowym. Jedną
z takich prób jest projekt „Platforma współpracy na
rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy
Białowieskiej”. W ramach realizacji przedsięwzięcia
w poszczególnych gminach odbyły się spotkania
edukacyjne skierowane do mieszkańców. Z kolei
obecnie przeprowadzane są konsultacje społeczne
w sprawie budowy strategii rozwoju powiatu – dwa
spotkania w tej sprawie już są za nami, kolejne
odbędzie się 28 sierpnia br. Korzystając z okazji,
chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców do
włączenia się w proces budowy strategii na lata
2015- 2020, która służyć będzie nam wszystkim.

Pragnę zaznaczyć przy tym, że działania służące
stworzeniu płaszczyzny do dialogu z mieszkańcami,
Rada powzięła już dużo wcześniej– w 2005r. podjęta została uchwała umożliwiająca podejmowanie
inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców
[Uchwała nr XXIV/147/05 z 28 kwietnia 2005r. w
sprawie zmian w Statucie Powiatu Hajnowskiego,
przy.red.]. Ponadto, radni są otwarci na sugestie
mieszkańców– każdy obywatel może przyjść z
wnioskiem do radnego, który zgłasza sprawę na
sesji w formie zapytania, kierowanego do organu
wykonawczego, jakim jest Zarząd. Sesje rady są
jawne, każdy zainteresowany może w niej uczestniczyć i zgłosić wniosek.
GH: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Katarzyna Nikołajuk
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Sieć szerokopasmowa w powiecie hajnowskim
- uroczyste otwarcie pierwszego odcinka sieci
69 z planowanych 1882 kilometrów sieci szerokopasmowego internetu
jest już gotowe w Województwie Podlaskim. W ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w Hajnówce dokonano podsumowania
stanu realizacji projektu oraz uruchomiono pierwszy z węzłów szkieletowych.
W przedostatni dzień lipca, 30.07.2014r. w Hajnówce odbyło się
spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace przy projekcie
w Podlaskiem, dokonano także
uroczystego otwarcia gotowej części sieci szerokopasmowej między
Hajnówką a Siemiatyczami: w sumie 69km. W uroczystości udział
wzięli: Minister Administracji i
Cyfryzacji Rafał Trzaskowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel, Wojewoda Podlaski
Maciej Żywno, Członek Zarządu
Województwa Podlaskiego Jacek
Piorunek, Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański oraz Starosta Hajnowski
Włodzimierz Pietroczuk.
W trakcie spotkania Rafał
Trzaskowski powiedział, że budowa sieci szerokopasmowej to jeden z najważniejszych projektów ministerstwa.
Minister dodał, że Podlaskie to miejsce szczególne w planach budowy, ponieważ w porównaniu z innymi regionami w Podlaskiem jest najwięcej miejsc,
gdzie nie ma dostępu do internetu. Dlatego - jak zauważył - tam, gdzie nie
opłaca się tworzyć tej sieci prywatnym firmom, potrzebna jest interwencja
państwa. Minister zwrócił też uwagę na potrzebę przeszkolenia z obsługi internetu ludzi zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Dzięki projektowi dostęp
do szybkiego internetu uzyska ponad 170 tys. mieszkańców. Prace budowlane
potrwają do października 2015 roku.

Otwarcie odcinka sieci w Hajnówce to jeden z pierwszych etapów
prac. Łącznie w Podlaskiem ma powstać 1882 km sieci szerokopasmowego
internetu. Łączna liczba węzłów wyniesie 178, co pozwoli objąć siecią niemal
całą powierzchnię województwa. Sieć powstanie wzdłuż dróg powiatowych,
wojewódzkich i gminnych. Prace w województwie podlaskim, zgodnie z
deklaracjami członka Zarządu
Województwa Podlaskiego Jacka
Piorunka, idą zgodnie z harmonogramem. Do końca tego roku zostanie odebranych blisko 93 proc.
dokumentacji budowlanych. Ma
być też gotowych ponad 1,1 tys.
km sieci szerokopasmowej, czyli 63
proc. całości. W powiecie hajnowskim do końca sierpnia zaplanowano odbiór 33, 263 tys. km sieci.
Powstanie sieci szerokopasmowej
dla mieszkańców oznacza szybszy,
tańszy dostęp do internetu.
Projekt utworzenia prawie
1,9 tys. km tzw. sieci szkieletowej
szerokopasmowego internetu w
Podlaskiem realizowany jest z
unijnych środków z programu
Rozwój Polski Wschodniej. Budżet
projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo podlaskie”
wynosi ponad 252,3 mln zł. Łączna kwota dofinansowania projektu to 197,6
mln zł, natomiast wkład własny samorządu – 10,4 mln zł (5 proc.), zaś pozostałe środki stanowi dotacja z budżetu państwa. Budowa sieci w Podlaskiem
ma sprawić, że 90 proc. mieszkańców województwa i wszystkie instytucje
publiczne w regionie będą miały dostęp do szerokopasmowego internetu, który
ma dotrzeć głównie tam, gdzie nie było go do tej pory ze względu na małą
opłacalność doprowadzenia infrastruktury przez operatorów.
Katarzyna Nikołajuk

UWAGA! RUSZYŁY ZAPISY NA ZAWODY PUCHAR POLSKI
NORDIC WALKING HAJNÓWKA 2014
Polska Federacja Nordic Walking, Starostwo Powiatowe w Hajnówce
i Nadleśnictwo Hajnówka zapraszają do udziału w Pucharze Polski Nordic
Walking Hajnówka 2014, który odbędzie się 6 września 2014 r. w Hajnówce.
Jest to już trzecia edycja zawodów, które wpisały się na stałe w kalendarz cyklu
zawodów Pucharu Polski Nordic Walking.
Miejscem startu i mety zawodów jest przystanek kolejki leśnej przy
siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka. Zawody będą rozgrywane na dystansie
21km, 10km oraz 5km w naturalnym terenie, trasami w Puszczy Białowieskiej.
Regulamin zawodów i zapisy na zawody Pucharu Polski Nordic Walking
Hajnówka 2014: www.pfnw.eu. Więcej informacji na ten temat udziela także
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, tel.: 85 682 30 47, 85 682 30 46, platforma.
promocja@powiat.hajnowka.pl, platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl
NOWOŚCIĄ TEGOROCZNEJ EDYCJI JEST BEZPŁATNY UDZIAŁ DLA
WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW.

Uwaga! Zapisy elektroniczne czynne do środy 03.09.2014 do godziny 15.00!!!
Zapisów można dokonać pod adresem: http://sts-timing.pl/pfnw/hajnowka/
W przypadku zapisów zbiorowych/grupowych opiekun wpisuje całą grupę i
w dniu zawodów weryfikuje skład w biurze zawodów.
Istnieje możliwość wypożyczenia kijków na miejscu w dniu zawodów.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, jak i do kibicowania zawodnikom !!!

Zaproszenie do udziału w III konsultacjach społecznych
„Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego
na lata 2015-2020”
W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”, Starostwo
Powiatowe w Hajnówce wraz z Dolnośląskim Centrum Rozwoju Lokalnego
z Wrocławia (Wykonawcą strategii), zaprasza wszystkich zainteresowanych
rozwojem i przyszłością Powiatu Hajnowskiego do włączenia się w proces
konsultacji społecznych. III otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się
dnia 21.08.2014r. o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Hajnówce, ul. 11 Listopada 24.
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Jarmark Żubra - wspaniała okazja, by poznać nasze dziedzictwo kulturowe
Tegoroczny Jarmark Żubra w Hajnówce zwabił smakoszy i miłośników
wyrobów rękodzielniczych. Nic dziwnego – stoiska uginały się od produktów
regionalnych. W niedzielne popołudnie zaprezentowali się: wystawcy z Polski i
z zagranicy. Zaprezentowali rękodzieło ludowe: haft, koronkę tkactwo, plecionkarstwo ze słomy, rzeźbę, wyroby z drewna, ceramikę, garncarstwo, kowalstwo,
a także rękodzieło artystyczne: malarstwo, wiklinę papierową dekupaż, wyroby
z juty, galanterię skórzaną i biżuterię.
Swojska wędlina, słonina, czy też smalec z ogórkiem wabiły i smakiem i
zapachem. Na deser - pyszny sękacz na maśle, czy też ciacho z pieca.
- Podlaska Tradycja Sękacze na Maśle – jest produktem pieczonym na naturalnych surowcach. Do produkcji 2,40 kg sękacza potrzeba 30 jaj. Ciasto opiekam na opiekaczu elektrycznym, na którym zamocowany jest drewniany wałek, cały czas polewany
ciastem – zdradza tajniki produkcji Alicja Gąsowska. - Bazowaliśmy na przepisach
babci, prababci, wdrażając swoje przepisy. W ofercie pani Alicji była również słodka
rolada waflowa z kawałkami
sękacza.
Wyroby z Litwy znikały w oka mgnieniu. Przepyszne litewskie kiełbasy,
szynki wędzone na zimno,
słonina, ser czosnkowy, suszone kawałki mięsa wołowego, salami, kindziuki,
kwas chlebowy i chleb cieszy
się powodzeniem u Polaków.
- 20 lat już wozimy produkty
do Polski - informuje właściciel stoiska. - Cała nasza oferta sporządzana jest na bazie
starych, litewskimi receptur.
Adam Mieleszko z Białegostoku po raz pierwszy spróbował „Ciacho z
pieca” w Czechach. Można rzec, iż od razu się w nim zakochał. - Przez kilka lat
badałem różnego rodzaju receptury, nawiązywałem kontakty z producentami pieców i
udało się. Dziś jego produkt również cieszy się wielkim zainteresowaniem, o czym
świadczyły kolejki, przy jego stoisku.
Sery korycińskie, domowe ciasta, pieczywo również znalazły swoich miłośników. Spragnieni mogli zakupić podpiwek i nalewki z owoców.
Jarmark kojarzy się nie tylko z pysznym jedzeniem, ale też przedmiotami
ozdobnymi, czy też używanymi każdego dnia.
Elżbieta i Dariusz Kruszka przyjechali z Węgrowa (Mazowsze), by zaprezentować origami modułowe. Pawie, łabędzie, koszyczki, dzbanki składane są z
małych kolorowych karteczek.
Wiele pracy wymaga również wykonanie torby ze skóry. - Proces powstawania skórzanej torby trwa 4 dni. Wpierw modeluje się płaskorzeźbę, następnie odlewa
formę w gipsie, następnie gips w brązie. I dopiero brąz tłoczy się w skórze. Cały proces

powstaje spontanicznie. Nawet jeśli jest już raz zrobiona forma, to każdy materiał ma
inną właściwość, inny kolor i efekt końcowy jest zupełnie inny. Procesem wytwarzania
toreb zajmuje się artysta malarz Wojciech Mazur ,,IRYDOS ATELIER”
SŁOWIAŃSKI SKLEP ma swoją pracownię w Poznaniu. Wykonuje się w
niej porcelanę, szkło i tkaniny malowane ręcznie. Zazwyczaj są to przedmioty
użyteczności codziennej – cukiernice, patery, maselnice, kubki. Motywem przewodnim są kwiaty. Działalność
istnieje już 10 lat.
Oko dużego i małego przechodnia cieszyły drewniane zabawki z lat PRL-u. Stoisko proponowało trochę zapomniane, ale
wciąż pożądane zabawki ludowe,
kurki, cymbałki ,koniki, fujarki i
matrioszki.
Tak, jak w poprzednich
latach, na tegorocznym jarmarku
panie również mogły wypełnić swoje szkatułki piękną biżuterią – drewnianą,
skórzaną, szklaną, włóczkową, filcową, czy też wykonane ze zwykłego drutu.
Jarmark to nie tylko stoiska z łakociami, ozdobami oraz małymi, bądź wielkimi dziełami sztuki, to także folklorystyczna muzyka. Tego dnia przygrywały zespoły „Echo Puszczy” z Hajnówki, „Prużanoczka” z Prużan, Miławica ze Świsłoczy,
Tercet z Makówki, Żawaranki” z Mochnatego, „Art Pronar” i „Podlaska Kapela”.
Jarmark Żubra, to również promocja naszego regionu. Na stoiskach Region
Puszczy Białowieskiej i Białowieski Park Narodowy można było zaczerpnąć informacje turystyczne, i edukacyjne. Warsztaty Terapii Zajęciowej tradycyjnie wystawiły
na sprzedaż swoje prace. Stałym już elementem jarmarku są pokazy kowalstwa
Stanisława Mierzwińskiego – założyciela Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w
Hajnówce, powstałego na bazie rodzinnej kuźni.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Jerzy Sirak. Burmistrz podziękował
wystawcom, którzy zechcieli przyjechać do Hajnówki ze swoimi produktami, publiczności za zainteresowaniem tradycyjnym rzemiosłem, potrawami kulinarnymi
i muzyką folkową.
Po jarmarku oprowadzała Barbara Woszczenko. Redaktorka z Telewizji
Kablowej Hajnówka przeprowadzała rozmowy z wystawcami, którzy opowiadali
o swoich produktach.
Na hajnowskim jarmarku nie mogło zabraknąć żubra. Maskotka Miasta
Hajnówka bawiła przechodniów i chętnie pozowała do zdjęć pamiątkowych.
W niedzielę 13 lipca 2014 roku, w parku miejskim spotkali się początkujący
twórcy, i ci z wieloletnim stażem. Niektórzy pokonali kilkaset kilometrów – inni
zaledwie kilka. Wszystkich łączyła pasja, chęć powrotu do tradycji i pragnienie
zachowania naszego dorobku kulturowego.
Emilia Rynkowska

Wyprzedaż garażowa – tego w naszym mieście jeszcze nie było
Cd. ze str. 1
Przy wielu stoiskach siedziały dzieci, które postanowiły wymienić swoje
stare zabawki na inne, lub zarobić pierwsze pieniądze.
Przy pierwszym stoisku siedział 7-letni Jaś. - Mam do sprzedania książki, latawce, odkurzacz do liści. Chciałbym zarobić trochę pieniążków. Ale nie na lego, bo mój
mały brat Michał lubi je gryźć (coś przecież musi jeść), więc może raczej na wakacje.
Pani Agnieszka wystawia buty, ubrania, biżuterię. Ceny od 3 do 20 złotych. - W domu bardzo dużo zalega nie używanych
przedmiotów. A taka wyprzedaż to wspaniała okazja,
by się tego pozbyć. Chętnie też obejrzę, co inni mają
do sprzedania.
Przy kolejnym stoisku w ciągu pierwszych 15
minut sprzedano wędkę, portfel i bluzeczki. Obok
pani pozbyła się prawe wszystkich oferowanych
firanek. Nieopodal nie zdążono nawet dobrze rozpakować kompletu do kawy – a już znalazł się kupiec.
Pani Edyta przyszła z córką która wyrosła
już z niektórych zabawek i postanowiła je sprzedać.
Pieniądze ze sprzedaży puzzli, roweru, jeździka
zamierzają przeznaczyć na kolejne zabawki.
Z akcji zadowoleni byli nie tylko sprzedający,
którzy pozbyli się części lub nawet całości wystawianego towaru, ale i kupujący.
- Świetna inicjatywa. Pani Sylwia przyszła z ciekawości. - Oczekiwałam, że
będzie więcej antyków, mebli, może telewizory. Chętnie też przygotuję zalegające przedmioty w moim domu: ciuchy, stare żyrandole, stary zegar, i oczywiście zabawki.
Pani Agnieszka chętnie obejrzała i kupiła ubrania dla swoich dzieci.

Przyszliśmy obejrzeć, co ciekawego ludzie wystawiają. Liczę na kupno książek, a
mąż poszukuje silnika do krajzegi – dodaje pani Justyna.
Dzieci, które zarobiły swoje pierwsze pieniążki były zachwycone pomysłem
i już dziś szykują kolejną partię zabawek, które wystawią na kolejnej wyprzedaży.
Czy to jednorazowa akcja? To się okaże. Organizatorki planują przeprowadzić kolejną wyprzedaż już 9 sierpnia – w sobotę, w godzinach 10.00-14.00.
By wziąć udział w następnych wyprzedażach, należy zastosować się do
regulaminu. W wyprzedaży garażowej mogą wziąć
udział wszyscy chętni, z wyjątkiem firm zajmujących
się profesjonalną sprzedażą. Podczas wyprzedaży
można sprzedawać dowolne przedmioty zalegające w domu (książki, czasopisma, płyty, zabawki,
odzież, obuwie, sprzęt AGD, meble, własnoręcznie wykonane przedmioty). Zabrania się handlu
przedmiotami nie dopuszczonymi do sprzedaży
lub wymagających koncesji (np. broń, alkohol itp.)
Istotną sprawą jest, iż sprzedawane przedmioty nie
podlegają podatkowi VAT, o ile są w posiadaniu
sprzedającego minimum pół roku, a zysk ze sprzedaży nie przekracza 1000zł/szt. Należy pamiętać, iż
organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane przedmioty, nie zapewnia stolików, wieszaków i innych rzeczy służących
do rozkładania towarów. Udział w wyprzedaży jest bezpłatny.
Więcej informacji o wyprzedaży można uzyskać drogą e-mailową wyprzedaz.garazowa.hajnowka@wp.pl
Emilia Rynkowska
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