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TANIA POŻYCZKA  

W SAM RAZ NA ZIMĘ 
 

 
 
Pomyśl ciepło o zimie. Skorzystaj z oferty pożyczki z promocyjnym 
oprocentowaniem – tylko 7,9%. Uzyskasz ją łatwo i szybko.  
Nie zamrażaj zimowych planów! 
 
Specjalna oferta zimowa dotyczy pożyczek do 20 000 zł i obowiązuje do 31 stycznia 2015 r. 
 
Dodatkowo: 
> środki wypłacimy nawet w 1 dzień, 
> pożyczka bez zabezpieczeń, 
> bez zaświadczeń o dochodach – wystarczy wyciąg       
z konta w Twoim banku. 
 

Zapraszamy do Placówki Alior Banku 
(pon.-pt. 9:00-17:00) 

ul. Ks. Wierobieja 3  
17-200 Hajnówka 
  
tel. 85 679 60 30 
 
Przykład  reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów):5826 zł, liczba rat: 37, oprocentowanie nominalne: 7,9%, składka 
na ubezpieczenie na życie: 794,45 zł, opłata przygotowawcza: 348,44 zł (5%), kwota odsetek: 905,96 zł, RRSO: 22,16%, rata: 212,83 zł, całkowity 
koszt: 2048,85 zł, całkowita kwota do zapłaty: 7874,85 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty 
pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Pożyczkę po okazaniu wyciągu z ROR mogą otrzymać osoby uzyskujące dochody m.in. z umowy  
o pracę (regularne wpływy za ostatnie 6 miesięcy) lub emeryturę (za 1 miesiąc). Informacja handlowa – wg stanu na 3.11.2014 r. Alior Bank SA, ul. 
Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 
141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 699 613 610 zł (opłacony w całości). 

POŻYCZKA GOTÓWKOWA 

 

 

 
 

Ogłoszenie 
Masz firmę zarejestrowaną w powiecie hajnowskim? 

Chcesz otrzymywać z Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku 
Narodowym bezpłatne informacje o zamówieniach i przetargach w swojej 

branży? 

To ogłoszenie jest dla Ciebie! 

Zapisz się do naszej BAZY PRZEDSIĘBIORCÓW POWIATU HAJNOWSKIEGO! 

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, wysłać mailem, faksem lub przynieść do biura Centrum 
Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym, aby drogą elektroniczną otrzymywać 
aktualne informacje o zamówieniach i przetargach branżowych.  

Dajesz szansę na lepszą promocję świadczonych usług Twojej firmy i więcej zleceń. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:          
Nazwa Firmy:            
              
Adres:              
Telefon kontaktowy:            
Adres e-mail:             
Zakres wykonywanych prac, w którym chcę otrzymywać informacje o przetargach:   
             
             
             
             
             
             
             
              

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 
101, poz. 926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 
CWP i zgadzam się na otrzymywanie drogą mailową informacji o przetargach. 
 
 
                                                                                      

         Podpis             
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Twoje pieniądze

668 681 843*

Nawet w 24h

POŻYCZKA

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

szybko i uczciwie

do 25 000 zł

Odwołanie przez prezydenta 
Komorowskiego wizyty w Japonii 
świadczy, że wbrew oficjalnym twier-
dzeniom władzy, coś się jednak stało. 
Frontalny atak podjęty przez główne 
media, koalicyjnych polityków oraz 
znaczną cześć komentatorów na 
kontestujących bałagan wyborczy jest 
też tego potwierdzeniem. Doskonale 
się w te działania wpisuje opinia prze-
wodniczącego Trybunału Konstytu-
cyjnego, że wyborcy złośliwie oddają 
nieważne głosy lub są analfabetami, 
która spotkała się z natychmiastową 
ripostą profesora Osiatyńskiego – bo  
„demokracja i wybory są także dla 
analfabetów.”

Ani Jarosław Kaczyński ani 
Leszek Miler to nie są ludzie z mojej 
bajki, ale oskarżanie ich o podważanie 
demokracji tylko dlatego, że wskazują 
na liczne nieprawidłowości w wybo-
rach jest sporą przesadą.

Polacy, jednak się stało ....

Kto psuje państwo i demokrację?
Demokracja w Polsce od daw-

na jest pozbawiona treści. Zamiatanie 
różnych afer i aferek pod dywan, brak 
jawności życia publicznego, korupcja  
i nepotyzm, niekompetencja, nieudol-
ność a czasami zwykła głupota  oraz 
poziom wyobcowania elit, większy 
chyba niż w czasach II RP,  powoduje 
frustrację społeczeństwa, które coraz 
rzadziej chodzi na wybory a jak już 
idzie to coraz częściej oddaje głos  
nieważny. 

Chowanie więc głowy w piasek 
i udawanie, że nic się nie stało, jest 
moim zdaniem, bardziej groźne, niż 
bezpodstawne oskarżenia o sfałszo-
wanie wyborów. Na to nie ma dowo-
dów. Ale liczne nieprawidłowości, 
których byliśmy świadkami, mogły 
wpłynąć na ich zafałszowanie. Roz-
strzygnięcie tej kwestii pozostawmy 
już sądom.

Wiesław Sokołowski

kolor niebieski – zwycięski kandydat 
kolor czerwony – kandydaci rywalizowali w II turze
powiat białostocki
Kandydaci na Burmistrza Michałowa
Leszek GRYC – KWW Lepsze Jutro Gminy Michałowo – 512 głosów tj. 

14.79 %
Włodzimierz KONOŃCZUK – KWW Gospodarna i Praworządna Gmina 

M ichałowo – 1443 głosy tj. 41.68 %
Marek NAZARKO – KWW Mała Ojczyzna – 1507 głosów tj. 43.53 %

Wybory samorządowe 2014

Wyniki wyborów na Burmistrzów i Wójtów

Cd. str. 6 
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Ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 2014 odby-
ły się 15 listopada w bydgoskim Pałacu Młodzieży. Na uroczystość przybyli 
diabetycy z całej Polski. Swoją obecnością zaszczyciło też sześciu parlamen-
tarzystów, a patronat naukowy objął Przewodniczący Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego, prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak. Po otwarciu, dokona-
nym przez Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, 
Andrzeja Baumana, przemawiali niektórzy z zaproszonych gości. Następnie 
wręczono odznaczenia przyznane przez:

Prezydenta RP – Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi,

Ministra Zdrowia – honorowe odznaki „Za Zasługi w Ochronie Zdrowia”,
Kapitułę konkursu Kryształowego Kolibra – statuetki.
Wyróżnienia otrzymało jeszcze ponad 30 zasłużonych działaczy w 

postaci odznak, medali i dyplomów przyznanych przez Zarząd Główny PSD.
Wśród wyróżnionych znaleźli się działacze prężnie działającego Oddziału 

Rejonowego PSD w Hajnówce. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
oraz medal XXX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków otrzymał Prezes 
Zarządu Lech Michalak, również z medalami XXX-lecia PSD wrócili: Leontyna 
Trochimiuk, Krystyna Kozak, Maria Jakoniuk, Witold Łapiński, Stanisław Siwek. 
Za wydatną pomoc w prowadzeniu Szkoły Cukrzycy Brązowy Krzyż Zasługi 
otrzymała pani Jadwiga Lach-Kuczkin, kierownik artystyczny Hajnowskiego 
Domu Kultury. 

Gratulujemy !                                                                      Stanisław Siwek
foto: Krystyna Kozak
Leontyna Trochimiuk

 DIABETYCY  NA  MEDAL

Hajnowski Dom Kultury zaprasza na otwarcie wystawy  
XXI PRZEGLĄDU

SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ ZIEMI HAJNOWSKIEJ 
7.12.2014 r. godz. 15.00 (niedziela)

galeria MiOKB w Hajnówce, ul. 3 Maja 42.

Od maja do koń-
ca października trwały 
zaawansowane pra-
ce nad odnowieniem 
kolejnego już szlaku 
rowerowego w naszym 
regionie. Tym razem 
na warsztat poszedł 
niebieski szlak rowe-
rowy Hajnówka-Topi-
ło-Hajnówka, liczący 42 km. Ostatnie 
odnowienie szlaku miało miejsce w 
2007 roku – stan techniczny trasy 
turystycznej skutecznie zniechę-
cał turystów do dalszej wędrówki 
puszczańskimi duktami. Zniszczony 
od roku most na rzece Chwiszczej 
spowodował, że szlak był niemożli-
wy do przejechania - był przyczyną 
wielu pretensji i skarg ze strony tu-
rystów preferujących aktywne formy 
odpoczynku, jakim niewątpliwie jest 
turystyka rowerowa.

Realizacja zadania polegała na 
wykonaniu odnowienia oznakowania 
szlaku na drzewach i słupach, za 
pomocą obowiązujących znaków, 
zgodnie z nowymi normami ozna-

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
„REGION PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ” 

ODNOWIŁA NIEBIESKI SZLAK ROWEROWY 
HAJNÓWKA-TOPIŁO-HAJNÓWKA

kowania  przyjętymi 
przez Zarząd Główny 
PTTK. Ustawiono rów-
nież nowe drogowska-
zy w miejscach, gdzie 
niemożliwe było stan-
dardowe oznakowanie 
szlaku na drzewach. 
Przebieg trasy niebie-
skiego szlaku rowe-

rowego został minimalnie zmody-
fikowany, szlak omija dolinę rzeki 
Chwiszczej. Trasa ta idealnie nadaje 
się również dla osób preferujących 
narciarstwo biegowe. Rewitalizacja 
szlaku na pewno przyczyni się do 
poprawy jakości wędrowania i jazdy 
rowerem szlakami Puszczy Biało-
wieskiej oraz pozytywnie wpłynie na 
wizerunek całego regionu.

Odnowienie szlaku zrealizowa-
no przy wsparciu finansowym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku, w ra-
mach realizacji zadania publicznego 
pt.: „Odnowienie szlaków rowerowych 
w regionie Puszczy Białowieskiej”.

(a.ł.)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wyszki !
W imieniu swoim oraz wszystkich kandydatów na radnych 

startujących z Komitetu Wyborczego Wyborców Mariusza Korze-
niewskiego pragnę serdecznie podziękować za zaufanie i poparcie 
jakie otrzymaliśmy od Was w wyborach na Wójta Gminy Wyszki  
i do Rady Gminy Wyszki.

Tak duże poparcie jakie otrzymałem od Was wiąże się  
z ogromną odpowiedzialnością i zobowiązuje nas wszystkich,  
a szczególnie mnie, do wzmożonego wysiłku w dostrzeganiu  
Waszych problemów i ich rozwiązywaniu.

Jeszcze raz Wam dziękuję i zapewniam, że dołożę wszelkich 
starań aby nie zawieść Waszego zaufania.

Składam jednocześnie gratulacje  wszystkim startującym  
w wyborach, życząc wszystkiego najlepszego 

Mariusz Korzeniewski

Placówki oświatowe z terenu powiatu hajnowskiego dbają o wysoki po-
ziom edukacji. Doskonałym przykładem jest Zespół Szkolno- Przedszkolny w 
Czeremsze, który może pochwalić się dużymi sukcesami. Szóstoklasiści z SP w 
Czeremsze w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali wysoki wynik ze sprawdzianu 
OKE tj. 27 pkt - to wynik wyższy od średniej kraju o 1,18 pkt, województwa 
o 1,21 oraz średniej powiatu o 3,8 więcej. Końcowy rezultat klasy szóstej to 
wynik dużego zaangażowania nauczycieli oraz wysiłku dzieci. Imponujący 
wynik spowodował, że w klasyfikacji placówek oświatowych na terenie po-
wiatu, szkoła w Czeremsze uplasowała się na drugim miejscu w powiecie (za 
Narewką). Sukcesami egzaminacyjnymi może pochwalić się także gimnazjum 
- od dwóch lat wyniki z egzaminu gimnazjalnego znacznie wzrosły. Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Czeremsze to szkoła, która dba o rozwój dzieci 
Uczniowie ze szkół podstawowych biorą udział w wielu konkursach o charak-
terze szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim m.in. w Wojewódzkich Konkursach 
Przedmiotowych dla szkół podstawowych organizowanych przez Kuratorium 
Oświaty w Białymstoku (w Wojewódzkim Konkursie Historycznym laureatem 
został uczeń klasy V Bartłomiej Antoniuk a finalistką Joanna Martynowicz), 
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (w eli-
minacjach powiatowych indywidualnie Andrzej Dunda zajął I miejsce). Warto 
też podkreślić szczególnie wysokie osiągnięcia sportowe. W roku szkolnym 
2013/2014 uczniowie szkoły uczestniczyli w rywalizacji sportowej w tenisie 
stołowym i siatkówce dziewcząt. W eliminacjach do Mistrzostw Powiatu w 
Tenisie Stołowym drużyna dziewcząt zajęła I miejsce. Z kolei w Mistrzostwach 
Powiatu w Tenisie Stołowym dziewczęta wywalczyły również I miejsce. Ucznio-
wie godnie reprezentują szkołę, a osiągane sukcesy wpływają na promocję 
szkoły i gminy oraz umożliwiają uczniom zdobywanie dodatkowych punktów do 
szkół ponadgimnazjalnych. Również uczniowie gimnazjum mogą pochwalić się 
osiągnięciami w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, przedmiotowych 
lub szkolnych. O tym, jak zdolna jest młodzież ze szkoły z Czeremchy świadczą 
liczby: tylko w minionym roku szkolnym (2013/2014) 9 uczniów otrzymało 
tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Olimpus”, z kolei 
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym 
trzech zajęło trzecie miejsce, zaś w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim 
„Ukraińskie Słowo” dwóch uczniów zdobyło II miejsce. Gimnazjaliści osią-
gają też sukcesy w sporcie: do największych osiągnięć należą m.in. I miejsce 

Uczniowie z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Czeremsze  

osiągają dobre wyniki

Cd. str. 5
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Poniedziałkowe koncerty (27.10. br.) zamykające dwudziestą pierwszą 
edycję Jesieni Bardów  odbyły  się w Centrum Edukacji i Promocji Kultury Bia-
łoruskiej Szczyty, gdzie zagrał Re1ikt oraz w Gminnym Ośrodku w Czyżach z 
udziałem  Bosaja Sonca. Wcześniej  artyści wystąpili w Narwi , Orli , Hajnówce 
oraz w Bielsku Podlaskim .Tak jak od trzech lat koncert odbył się również  
w Białymstoku w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej –Europejskiego 
Centrum Sztuki. Można było się spodziewać, że  pierwsze „oczko” festiwalu 
białoruskiej poezji i piosenki autorskiej upłynie pod znakiem występów , które 
zapadną słuchaczom na długo w pa-
mięć. Poziom tegorocznego festiwalu 
w pełni to zagwarantował.   Wśród 
artystów publiczność zobaczyła m.in. 
Palina Respublika , Aleh Kamienka , 
Aleh Kabzar, R’e Major, Aleh Chamien-
ka,  Navi i „barda instytucję”  Żmiciera 
Wajciuszkiewicza w podwójnej roli 
jako wykonawcę i jurora. 

Festiwal po raz kolejny został 
zorganizowany dzięki dotacji Mini-
stra Administracji i Cyfryzacji, Miasta 
Białystok oraz wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku, hono-
rowy patronat nad wydarzeniem objął 
Prezydent Miasta Białegostoku.  Za 
cześć organizacyjną odpowiadał „Ośrodek Szczyty – Związek na rzecz edu-
kacji i promocji kultury białoruskiej”. Natomiast za patronat medialny m.in. 
Białoruskie Radio Racja, Białystok Online, Czasopis, Niwa, Wrota Podlasia, 
TVP Białystok i TVK Hajnówka. 

Koncert w operze choć był kameralny przyciągnął znaczną rzeszę zwo-
lenników szeroko odbieranej twórczości bardowskiej . Otworzył go zwycięzca 
tegorocznego Grand Prix Aleksandr Jasiński mieszkający w czeskiej Pradze (te 
miasto od wieków cieszy się niezwykłą estymą wśród białoruskich emigran-
tów, „nie lubianych” we własnej ojczyźnie, ale to temat na osobny artykuł),  
który w konkursie pokonał dziesięciu innych wykonawców  (wyłonionych 
podczas eliminacji w Mińsku ). 

Występ laureata był jednym z jego pierwszych w roli solisty. W trakcie 
krótkiego lecz intensywnego koncertu w Białymstoku zaprezentował utwory do  
poezji Uładzimira Karatkiewicza. Akompaniował sobie na  gitarze i akordeonie 
, który podczas jego występu nabrał interesującego melancholijnego wydźwię-

Bardauskaja Vosień 2014
ku, tworząc klimat zadumy nie tracąc jednak mocy zapowiadającej , że nadejdą 
lepsze chwile. Pamiętajmy , że bard w pierwotnym znaczeniu był artystą chwa-
lącym swego suwerena. Dziś te słowo utożsamiamy z artystą niepokornym 
dążącym poprzez swoją twórczość do sprawiedliwości społecznej. Muzyk 
między kolejnymi utworami prowadził monolog, w którym dziękował za tak 
dobre przyjęcie i odniósł się do tradycji stwierdzając  , że współcześni bardowie 
są w prostej linii następcami dziadów z lirami , którzy wędrowali po Białorusi. 
Po nim wystąpili Nielha zabyć, Ilo & Friends oraz miński Re1ikt , który miał 

być  gwiazdą białostockiego koncer-
tu. Zespół podołał temu zadaniu bez 
jakichkolwiek problemów. Czterej 
Białorusini choć uchodzą za muzyków 
z przestrzeni post metalowej, poka-
zali że w ich muzyce  występują też 
pierwiastki  bardowskie.  Muzycy choć 
są na scenie „żywiołami” tego popo-
łudnia zagrali siedząc na krzesłach. 
Nie powstrzymało to jednak zespołu 
od wciągnięcia publiczności do wspól-
nej zabawy , bo co rusz klaszcząc w 
dłonie próbowali porwać uczestników 
imprezy do udziału w koncercie. W 
czasie rozmów w kuluarach widzowie  
byli pod wrażeniem występu muzy-
ków,  perfekcjonizmu perkusisty oraz 

wokalu solisty zespołu Uładzimira Kazłou, który obok spokojnego śpiewu , 
szeptu potrafił przejść w bardziej rockowe formy wokalne. Koncert Re1ikt’u 
był jakby potwierdzeniem słów A. Jasinskiego, że we współczesnych bardach 
kryje się gen dziada lirnika  bo jest tam i doza spokoju ale też i szaleństwa.        

Po zeszłorocznych szumnych zapowiedziach dyrektora OIFP –ECS R. 
Skolmowskiego były plany aby finałowy koncert odbył się na dużej scenie opery 
, jak widać plany te nie wypaliły.  Może to i lepiej bo ten festiwal ma świetną 
atmosferę, kiedy odbywa się w  kameralnych warunkach , gdy słuchacz jest 
zdolny usłyszeć i dostrzec nawet najmniejsze emocje na twarzy i w głosie 
artysty . Wypada mieć nadzieję , że i za rok festiwal nie zawiedzie oczekiwań 
publiczności, a organizatorzy przedstawią jeszcze ciekawszy wachlarz arty-
stów. No cóż czekamy do października następnego roku .  

Tekst: Michał Iwaniuk
Zdjęcie: Bielski Dom Kultury 

„Mój następca będzie za kilka lat miał komfort, dostanie wielką, centrową 
formację, która sama sobie będzie dobierać koalicjanta.”

Niech pan poda trzy najważniejsze powody tak dobrego wyniku PSL-u?
- PSL nie jest partią awanturniczą. Mieliśmy dobrych, znanych lokalnie kandy-

datów, którzy wykonali ogromna pracę. Wszędzie mówiłem: Piechociński, Kopacz i 
Kaczyński w tych wyborach nie startują. Nie dajcie się uwieść genderowi. W gminie i 
powiecie nie będziecie rozstrzygać kwestii ochrony życia. I trzeci powód: wkroczenie 
do PSL-u młodego pokolenia. Za ministrami Kosiniakami, marszałkami Jarubasami 
i europosłami Hetmanami idzie już kolejny szereg.

Do tej pory podział był jasny: PO silna w dużych miastach, wśród przed-
siębiorców, wy na wsi, w mniejszych miejscowościach. Teraz PSL weszło do 
ogródka Platformy.

- PSL uratowało PO i koalicję – dzięki naszemu sukcesowi w 15 wojewódz-
twach możemy razem rządzić. W latach 2007 i 2011 Platforma wzięła dwa razy 
więcej mandatów w stolicach gmin niż PSL, moi ludzie wpadli w panikę, ale jakoś to 
przeżyliśmy. To zdrowa rywalizacja: pokażmy, kto ma lepszych ludzi, lepszą ofertę. 
Teraz nawet w największych miastach mamy niezły wynik. Dostaliśmy 16 proc. 
głosów przedsiębiorców – to trzy razy więcej niż w wyborach do PE. I nawet wśród 
najmłodszych wyborców w wieku 18 -29 lat mamy trzecie miejsce. Cieszy mnie, że 
mamy taki „uzysk” w tym pokoleniu.

Wojna PiS-u z PSL-em o rolników skończyła się wynikiem...
- Do przerwy 0 : 2 dla PSL-u. Do przerwy, bo przed wyborami parlamentarnymi 

Kaczyński będzie grał na tej samej nucie: „proruski Piechociński, PSL przed Rosją 
na kolanach”. Jednak rolnicy dobrze wiedzą, kto naprawdę dba o ich interesy i nigdy 
ich nie zdradził. Nie dadzą się nabrać na populistyczne hasła PiS-u.

Jeśli wynik do Sejmu będzie słabszy, odezwą się głosy o „złotym 
rogu” ?

- Zawsze stawiam się do dyspozycji Stronnictwa. Jedno jest pewne, co zapo-
wiedziałem na kongresie: PSL nie będzie partią, która musi walczyć o przekroczenie 
progu wyborczego. Moje PSL to demokratyczna partia z przyszłością, szanujaca 
tradycję i wartości, ale też nowoczesna.

red. Agata Nowakowska w rozmowie z Januszem Piechocińskim, wice-
premierem, ministrem gospodarki i prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
Gazeta Wyborcza z 1 grudnia 2014.

Sukces PSL Marks tego nie przewidział

Nowa klasa – prekariat
Dowiedziałam się z pana książki, że jestem częścią prekariatu. Czym 

jest prekariat ?
Jest efektem narodzin globalnej gospodarki rynkowej, wewnątrz której 

kształtuje się globalna struktura klasowa. Na jej szczycie znajduje się plutokracja, 
malutka mniejszość obrzydliwie bogatych oligarchów. 85 najbogatszych ma tyle, ile 
połowa ludności świata! Dużo, dużo niżej mamy salariat, czyli ludzi zatrudnionych 
na pełen etat, z przywilejami pracowniczymi i emeryturą. To z niego składa się 
klasa średnia. Miał być większością, ale stale się kurczy, podobnie jak proletariat, 
czyli robotnicy pracujący na pełen etat w fabrykach. No, a najniżej jest właśnie 
prekariat. Jedyna klasa,która rośnie.

Co ją wyróżnia ?
Po pierwsze, to pracownicy tymczasowi, zatrudnieni w niepełnym wymiarze 

godzin, wiecznie niepewni. Wielu badaczy uznaje tę tymczasowość za najważniejszą 
cechę prekariatu, ale dla mnie dużo ważniejszy jest brak zawodowej tożsamości. 
Na pytanie , kim jesteś, członkowie prekariatu nie odpowiadają: „Jestem lekarzem” 
czy „Jestem inżynierem”, ponieważ nie wiedzą, czy za dwa, trzy miesiące nie będą 
kimś zupełnie innym. Prekariat to także pierwsza klasa w historii mająca zbyt 
wysokie kwalifikacje w stosunku do zadań, które wykonuje. Większość prekariuszy 
ma średnie lub wyższe wykształcenie, a pracują w miejscach, w których ich wiedza 
i umiejętności nie są potrzebne.

Po drugie, prekariusze otrzymują wyłącznie pensje, nie maja żadnych 
przywilejów w rodzaju emerytur, płatnych urlopów, chorobowego. To oznacza, że 
spadek płac dotyka ich najbardziej, bo za wszystko muszą płacić sami. Prekariusze 
zadłużają się, żeby przeżyć – większość ma do spłacenia jakiś kredyt studencki, 
pożyczkę krótkoterminową, zaległy czynsz... W efekcie są bardzo podatni na każdy 
kryzys: chorobę, rozwód, śmierć małżonka. I żyją w ciągłym napięciu, przerażeni, 
że staną się niewypłacalni.

W skrócie: prekariat to grupa społeczna, która cierpi na brak bezpieczeństwa 
związanego z pracą.

Skąd w ogóle się wziął prekariat ?
To dziecko globalizacji i neoliberalizmu. W latach 70. do głosu doszli eko-

Cd. str. 5
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Pragnę gorąco podziękować licznemu gronu wyborców, którzy  
w tegorocznych wyborach oddali swój głos. Dziękuję za każdy głos oddany 
na mnie, jak również na kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemia Hajnowska. Niezmier-
nie cieszy mnie fakt, iż po raz kolejny obdarzyli mnie Państwo zaufa-
niem udzielając swego poparcia, za co serdecznie wszystkim dziękuję.  
Tym samym pragnę zapewnić o chęci współpracy ze wszystkimi, którym 
na sercu leży dobro naszego miasta.  

 
Jerzy Sirak

Burmistrz Miasta Hajnówka

Uczniowie z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Czeremsze  

osiągają dobre wyniki Cd. ze str. 2

drużyny dziewcząt w Tenisie Stołowym i awans do półfinałów 
województwa oraz IV miejsce Półfinał Mistrzostw Grupy Po-
łudniowej w Tykocinie. Podopieczni placówki równie chętnie 
angażują się w uroczystości szkolne o różnorodnej tematyce 
patriotycznej, świątecznej, tradycyjnej oraz w przedsięwzięcia 
o charakterze lokalnym . Wysokie wyniki osiągane przez dzieci 
i młodzież bardzo cieszą a jednocześnie pokazują, że szkoły 
z terenu powiatu hajnowskiego to placówki, które dbają o 
rozwój intelektualny swoich podopiecznych. Zespół Szkolno 
– Przedszkolny w Czeremsze potwierdza tę zasadę. Życzymy 
dalszych sukcesów.

Katarzyna Nikołajuk

Sokrata Janowicza nie ma wśród nas już prawie dwa lata, a że był dla nas kimś bardzo 
ważnym to do końca nie możemy pogodzić się z jego odejściem. Jego cząstka ciągle żyje 
dzięki temu co napisał i osobom, z  którymi obcował i które go wspominają  – to slogan ale 
jakże prawdziwy.  

20 listopada sympatycy twórczości  pisarza mogli uczestniczyć w sympozjum poświę-
conym jego osobie. Spotkanie odbyło się w auli Wydziału Filologicznego UwB, za organizację 
wydarzenia odpowiadał Instytut Filologii Polskiej, Zespół Badań Regionalnych , Katedra Kultury 
Białoruskiej i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Białostocki. 

Podczas spotkania została zaprezentowana książka (tytuł jak nazwa sympozjum), w 
której naukowcy pochylili się nad postacią autora i jego twórczością. Książka ma się ukazać 
pod koniec bieżącego roku. Składa się ona z tekstów i esejów  polskich i białoruskich literatów, 
z których dziewięć zaprezentowali ich autorzy na spotkaniu. 

Sympozjum było podzielone na trzy części: własną interpretację utworów artysty, pro-
blemów związanych  z wiernością  ich  przekładu,  wspomnień o literacie i inspiracji , które 
tkwią w twórczości pisarza. Swoje przemyślenia zaprezentowali dr hab. Jolanta Sztachelska, dr 
Katarzyna Sawicka –Mierzyńska i dr Grażyna Charytoniuk – Michiej poruszając tematy odbioru 
autora na Białorusi oraz jego twórczości  jako przestrzeni spotkania kolonialnego, gdzie S. 
Janowicz traktowany jest z pozycji grafomana.  

Podczas  sympozjum zaprezentowano film Tomasza Wiśniewskiego Sokrat Janowicz. 
Pisarz. Myśliciel . Filozof . Projekcja zapełniła  aulę dzięki przybyciu znacznej liczby studen-
tów – zainteresowanych tylko tym filmem. Jest on oparty na formie „gadającej głowy”; Sokrat 
Janowicz opowiada w nim o swoim życiu, o tym jak się stał Białorusinem, czym różni się  dzi-
siaj jego rodzinna miejscowość od tej z jego młodzieńczej pamięci (jest jakby uzupełnieniem 
jego słynnego eseju Białoruś, Białoruś). Forma filmu mogłaby wydawać się monotonna , lecz 
bohater opowiada o swoim życiu ciekawie, z dawką optymizmu i humoru , co powoduje, że 
obraz powinien zainteresować osoby, które chociaż raz słyszały słowa Sokrat Janowicz. A 
chyba  wiele osób w naszym regionie i w odległych zakątkach kraju słyszało o „niesfornym 
Białorusinie” z Krynek. Ponadto on sam potrafił kreować swoją osobę, nie było środowiska 
opiniotwórczego, w którym by nie zaistniał, stając się osobą znaną. 

Sympozjum zakończyła debata: Sokrat inspirujący. O swoich fascynacjach literaturą i 
działalnością S. Janowicza opowiadali  Anatol Brusiewicz, Michał Androsiuk, dr hab. Dariusz Ku-
lesza, red. Jerzy Chmielewski ,aktorka Joanna Stelmaszuk –Troc oraz synowa i wnuczka pisarza.  
J. Stelmaszuk – Troc podjęła temat o możliwości przełożenia prozy Janowicz na język teatru 
i filmu stwierdzając , że jest to możliwe ale trzeba do tego dojrzeć artystycznie. Uczestnicy 
podzielili pogląd, że utwory  Janowicza są kanwą do tworzenia „spektakli”, a  duża ich część 
to wręcz gotowy scenariusz etiud filmowych. Próbowano też umiejscowić pisarza w świecie 
krótkich notek na portalach społecznościowych optując, że byłby za takim przekazem. Scep-
tycznie do tej sugestii odniósł się J. Chmielewski twierdząc , że autor był konserwatystą i nigdy 
nie przekonał się do pracy na komputerze, zasugerował też, że istnieje potrzeba utworzenia 
muzeum pisarza w jego rodzinnych Krynkach , aby o nim nie zapomniano.  

Jedną z najważniejszych opinii na tym spotkaniu wyraził D. Kulesza, który stwierdził, 
że postać Sokrata Janowicza powinna być przestrzenią dialogu, która łączy a nie dzieli spo-
łeczeństwo regionu, gdzie każda jego cząstka jest na równi ważna i dopełniająca całość. 
Nic dodać, nic ująć. Słowa te można odnieść do wielu z nas, jakże różnych. Do wielu mikro 
społeczności nie umiejących współistnieć, gdy wystarczy bezinteresowny gest, miłe zdanie a 
rodzi się więź i potrzeba wspólnoty. S Janowicz pozostał  niekwestionowanym autorytetem 
dla białoruskiego społeczeństwa na Podlasiu, ale nie tylko. Adam Michnik po lekturze jego 
Srebrnego Jeźdzca przetrwał ciężkie chwile swego życia i utwierdził się w przekonaniu, że 
walka o wolność zawsze prowadzi do wygranej.                                      Tekst: Michał Iwaniuk

Dziękuję   współmieszkańcom  z  Lewkowa  Nowego,  
którzy   wspierali   mnie  i  oddali  głos  16  listopada  
2014  roku  w  wyborach  do  Rady  Gminy  Narewka  

w  powiecie  hajnowskim.
Z  poważaniem

Radny  Jan  Ciełuszecki

Przeczytane Cd. ze str. 4
nomiści głoszący ewangelię konkurencyjności. Państwa, mówili, 
muszą być tak samo konkurencyjne jak przedsiębiorstwa, a żeby 
zyskać na globalnym rynku przewagę, należy ciąć koszty pracy. 
Czyli obniżać pensje, likwidować przywileje pracownicze i złamać 
związki zawodowe.

Ta retoryka odniosła ogromny sukces. Kiedy po raz 
pierwszy przyjechałem do Polski we wczesnych latach 90. , rząd 
deklarował, że należy uelastycznić rynek pracy. I władze dalej to 
powtarzają! Bo jeśli nie będziemy bardziej elastyczni i nie obniży-
my kosztów pracy, mówią, inwestycje odpłyną do Chin, Indonezji 
i Wietnamu.

A nie odpływają ?
Odpływają. Niezależnie od tego, jak bardzo Europa i Stany 

obniżają koszty pracy. Lepiej niech pani zapyta, kto na tym zyskuje.
Chiny i Wietnam ?
Kapitał. Ponadnarodowe korporacje i ich udziałowcy, 

fundusze hedgingowe, finansiści. Powstało perpetuum mobile. 
Na uelastycznionym rynku pracy zyskuje górny jeden procent, a 
powstała nierówność napędza powiększanie się prekariatu

red. Katarzyna Wężyk w rozmowie z ekonomistą Guyem 
Standingiem, autorem właśnie wydanej książki „Prekariat. 
Nowa niebezpieczna klasa”. Gazeta Wyborcza – 22/23. XI. 
2014.
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Wieczorem  19  listopada  br.  
w  pięknej  świetlicy  w  Ochrymach 
odbyło  się   spotkanie   mieszkań-
ców  Ochrym  i  Podlewkowia  z    
poetami,  zamieszkałymi  w  gminie  
Narewka.   Grono  piszących  piękną  
poezję  liczy  dziesięć  osób.  Swo-
je  utwory  publikują  na  łamach  
tygodnika  „Niwa”.   Aktywnie  działa-
jące   Stowarzyszenie  „Storczyk”   w  
Michnówce   wydało  zbiorek   poezji  
Tadeusza   Kuncewicza   z  Eliaszuk  i  
w  przyszłym  roku  planuje  wy-
dać   drukiem  wiersze   najstarszej  
poetki   Wiery  Radziwoniuk.

W  Ochrymach  wiersze  czytali  
i  deklamowali  Wiera  Radziwoniuk   i  
Aleksander  Radziwoniuk   z  Mich-
nówki,  Halina  Birycka  z  Planty  
oraz  Jan  Ciełuszecki  i  Konstanty  
Ciełuszecki  z  Lewkowa  Nowego.  
Utwory  poetyckie  wszystkim  słu-
chaczom  bardzo  się  spodobały.  
Nagradzano  je  oklaskami.  W  spo-
tkaniu   uczestniczyła   pani   redak-
tor  z  Polskiego  Radia  Białystok.   
Zainteresowało  ją  grono  osób   pi-
szących  utwory  poetyckie  w  odle-
głych  od  Białegostoku  wsiach.  Jak  

Zapusty literackie w  Ochrymach
się  dowiedziała,  w  latach   2013  i   
2014  spotkali  się  oni   z   miesz-
kańcami  w   świetlicach   w   ośmiu  
wsiach.    J.  Ciełuszecki  i  T.  Kunce-
wicz   byli  zapraszani   na  spotkania  
autorskie  m.  in.  w  Hajnówce,  Narwi  
i  w  Trześciance  (gmina  Narew).

Podczas  wieczorku  literac-
kiego  wyświetlono   film   „Ławecz-
ka”   (wystąpiły  w  nim   m.  in.   Wiera  
Radziwoniuk   z  Michnówki  i  Olga  
Adamiuk   z   Ochrym).    Uczestnicy   
spotkania  otrzymali  od  Stowarzy-
szenia  „Storczyk”   (przewodnicząca  
Elżbieta  Kuncewicz   była  obecna  na  
wieczorku)  książeczki  z  tekstami   
najbardziej  popularnych  białoru-
skich,  polskich  i  rosyjskich  pio-
senek.   I  niektóre   z   nich   chęt-
nie   wspólnie   zaśpiewali  na  prośbę  
prowadzącej   imprezę.

Zapusty  literackie  w  Ochry-
mach   zorganizowali   Helena  Rejent  
--  dyrektorka   Gminnego   Ośrodka  
Kultury  w  Narewce  oraz  sołtysi  
Witalis  Suchodoła   z   Podlewkowia  
i  Waldemar   Karpiuk   z  Kapitańsz-
czyzny.

        Tekst  i  fot.   (JC)

GMINA NAREWKA

Świetlica  Samorządowa  w  Lewkowie  Starym  (powiat  hajnowski)  
zaprasza 12  grudnia  br.  o  godzinie 16  na  warsztaty  muzyczne  dla  dzieci  
i  młodzieży.

        W  sobotę,  13  grudnia  br.   Świetlica  w  Lewkowie  Starym  za-
prasza   młodzież  szkolną  (szkoła  podstawowa  i  gimnazjum),  seniorów  i  
oldbojów  na  VIII  Otwarty Turniej  Tenisa  Stołowego  im. Jarosława  Lesz-
czyńskiego. Organizatorami  imprezy  są  również  Gminny  Ośrodek  Kultury 
w  Narewce  oraz  Ludowe  Zespoły  Sportowe.  

 Początek  turnieju  o  godzinie  10.  Seniorzy  rozpoczną  rozgrywki  w  
tenisa  o  godz.  14  i  oldboje  o  godz.  16.  Zapisy uczestników  pół  godziny  
wcześniej  przed  startem  każdej  z  grup  wiekowych.  Obowiązuje  strój  
sportowy.                                                                                              (JC)

Zaproszenia  do  świetlicy   
w  Lewkowie

Wyniki wyborów na Burmistrzów i Wójtów
Cd. ze str. 1

II tura
Włodzimierz KONOŃCZUK – 

2124 głosy
Marek NAZARKO 

 
Kandydaci na Burmistrza Zabłudowa

Dariusz Jacek DREWNOWSKI 
– KWW Wspólnota Gminna Zabłudów 
– 1 130 głosów tj. 32,18 %

Dariusz Aleksander KALMUS 
– KWW Szansa Na Sukces – 167 
tj.4.76 %

Jacek Waldemar LULEWICZ – 
KWW Zabłudów Naszą Gminą – 977 
tj. 27.82 %

Adam TOMANEK – KWW Je-
steśmy z Gminą Zabłudów – 1 238 
tj. 35.25 %

II tura
Dariusz Jacek DREWNOWSKI 
Adam TOMANEK– 1 984 gło-

sów

 
Kandydaci na Wójta Gminy Gródek

Sylwester CZARNECKI – KWW 
SLD Lewica Razem – 413 głosy tj. 
16.54 %

Jerzy GRYC – KWW Wybierzmy 
Normalność  - 731 głosy tj. 29,28 %

Wiesław KULESZA – KWW 
Porozumienie Samorządowe Gródek 
– 1353 głosy tj. 54.19 %

 
Kandydaci na Wójta  

Gminy Juchnowiec Kościelny
Czesław Marian JAKUBOWICZ 

– KWW Gminy Juchnowiec – 938 
głosów tj. 15.67 %

Krzysztof MARCINOWICZ – 
KWW Wspólnota Gminna – 2 583 
głosy tj. 43.16 %

Bogdan OLSZEWSKI – KWW 
Przyjazna Gmina – 1 482 głosy  
tj. 24.76 %

Marek SKRYPKO – KW Pra-
wo i Sprawiedliwość – 982 głosy  
tj. 15.51%

II tura
Krzysztof MARCINOWICZ – 

2 458 głosy
Bogdan OLSZEWSKI 

powiat bielski 
Kandydaci na Burmistrza  

Bielska Podlaskiego
Jarosław BOROWSKI – KWW 

Koalicja Bielska – 5 161głosów tj. 
50.23 %

Józef Jerzy GASS – KWW Ko-
alicja Samorządowa Jedność – 108 
głosów tj. 1.05 %

Walenty KORYCKI – KWW Wa-
lentego Koryckiego – 1 232 głosy tj. 
11.99

Romuald MARGAŃSKI – KWW 
Nasze Podlasie – 2 066 głosy tj. 
20.11 %

Jan RADKIEWICZ – KW Prawo 
i Sprawiedliwość – 885 głosów tj. 
8.61 %

Anatol WASILUK – KKW SLD 
Lewica Razem  - 822 głosy tj. 8,00 %

Kandydaci na Burmistrza Brańska
Daniel Antoni BAŃKOWSKI  
Mieczysław KORZENIEWSKI 

– KWW Odnowa Brańska – 77 głosy 
tj. 4.17 %

Maria Mariola MAKSYMIUK – 
KWW M. M. Maksymiuk – 203 głosy 
tj. 11.00 %

Czesław SOKOŁOWSKI – 
KWW Nasze Podlasie – 990 głosów  

II tura
Daniel Antoni BAŃKOWSKI – 

670 głosów tj. 36.31 %
Czesław SOKOŁOWSKI – 895 

głosów tj. 48.51 %

Kandydaci na Wójta  
Gminy Bielsk Podlaski 
Mirosław JAKUBIUK – KKW 

SLD Lewica Razem
Raisa RAJECKA – KWW Na-

sze Podlasie – 2 298 głosów
Wawrzyniec Kazimierz WI-

CHROWSKI – KW  PSL

Kandydaci na Wójta Gminy Boćki
Stanisław DEREHAJŁO – 

KWW Nasze Podlasie – 1 132 głosy 
tj. 50.90 %

Zoja JURCZAK – KWW Gminy 
Boćki – 268 głosów tj. 12.05 %

Adam KRÓL – KWW Bocian – 
824 głosy tj. 37.05 %
Kandydaci Na Wójta Gminy Brańsk

Andrzej JANKOWSKI – KWW 
Andrzeja Jankowskiego – 1420 gło-
sów tj. 

Krzysztof JAWOROWSKI – KW 
Prawo i Sprawiedliwość

 
Kandydaci na Wójta Gminy Orla

Michał Górski – KKW SLD Le-
wica Razem

Sławomir SACHAREWICZ – KW 
PSL

Piotr SELWESIUK – KWW 
Koalicja Bielska – 1 166 tj. 

 
Kandydaci na Wójta Gminy Wyszki

Mariusz KORZENIEWSKI – 
KWW Mariusza Korzeniewskiego – 
968 głosów tj. 48.09 %

Marek MALINOWSKI  - KW 
Prawo i Sprawiedliwość – 422 głosów 
tj. 20,96 %

Ryszard PERKOWSKI – KWW 
Nasze Podlasie – 623 głosy tj. 30,95 %

II tura
Mariusz KORZENIEWSKI – 

1 211 głosów tj. 66.80 % 
Ryszard PERKOWSKI – 602 

głosy tj. 33.20 %

powiat hajnowski
Kandydaci na Burmistrza Hajnówki

Jerzy SIRAK – KWW  Po-
rozumienie Samorządowe Ziemia 
Hajnowska – 5 751 głosów tj. 77.39 %

Kandydaci na Burmistrza  
Miasta i Gminy Kleszczele

Irena NIEGIEREWICZ  - KWW 
Nasza Gmina Kleszczele – 552 głosy 
tj. 38.74 %

Aleksander SIELICKI – KWW 
Strażak – 873 głosy tj. 61.26 %

Kandydaci na Wójta  
Gminy Białowieża

Grzegorz KASPROWICZ – 
KWW Białowieżanie – 632 głosy tj. 
58.20 %

Albert Waldemar LITWINO-
WICZ – KWW Alberta Litwinowicza

Kandydaci na Wójta  
Gminy Czeremcha

Jerzy SZYKUŁA – KWW Zgoda 
i Rozwój

Jerzy ŚCIECHURA – KWW Lep-
sze Jutro Czeremchy

Michał WRÓBLEWSKI – KWW 
Czeremcha 2014

II tura
Jerzy SZYKUŁA – 760 głosów 

tj. 46.45 %
Michał WRÓBLEWSKI – 876 

głosów tj. 53.55 % 

Kandydaci na Wójta Gminy Czyże
Eugenia KONDRACIUK – KWW 

Decydujmy Razem
Michał KOWALCZUK – KW 

Małe Ojczyzny
Jerzy WASILUK – KWW Na-

sza Gmina Czyże – 923 głosy tj.

Kandydaci na Wójta  
Gminy Hajnówka

Mirosław AWKSENTIUK – 
KWW  Porozumienie Samorządowe 
Ziemia Hajnowska – 247 głosów  
tj. 12.96

Helena BAGROWSKA - KWW 
Dom Gminy Hajnówka – 412 głosów 
tj. 21.62 %

Włodzimierz GOLONKO – KW 
Platforma Obywatelska – 234 głosy 
tj. 12.28 %
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SPORT

Futsal cieszy się coraz większą 
popularnością. Popularność tej dyscypliny 
zapewne wynika z warunków rozgrywek 
(hala lub sala gimnastyczna) oraz udziału  
mniejszej ilości zawodników w stosunku 
do zawodów piłkarskich na otwartych bo-
iskach. Jednak kto uprawia tę dyscyplinę, 
doskonale wie, że grający w przysłowio-
wą halówkę muszą wykazać się bardzo 
dobrą wytrzymałością, zwrotnością i 

szybkością na krótkich odcinkach oraz nienaganną  techniką. 
W Mistrzostwach Powiatu Hajnowskiego, które odbyły się dnia  18 

listopada 2014 r. w PG 2 Hajnówka wzięło udział 10 reprezentacji (120 osób). 
Zawody zostały przeprowadzone w trzech grupach po 4,3 i 3 zespoły - sys-
temem „każdy z każdym”, po rozstawieniu trzech drużyn z ubiegłego roku. 
Do finału awansowały tylko pierwsze zespoły z grup, które rozegrały między 
sobą trzy spotkania. Najlepszą drużyną okazała się - PG 1 Hajnówka, która w 
całym turnieju zdobyła 21 bramek, tracąc tylko jedną. 

Mecze sędziowali pracownicy OSiR: Marek Hanula i Tomasz Dobosz.
 Organizator tj. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy składa serdecz-

ne podziękowania Dyrekcji ZS nr 3 i Ośrodka Sportu i Rekreacji za pomoc w 
organizacji zawodów. 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA

Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego  
w Futsalu

Przeplatanka regresowa nie opuszcza rozgrywek w piłce koszykowej na 
szczeblu powiatu hajnowskiego. W ubiegłym roku w rozgrywkach nie uczest-
niczyły dziewczęta, natomiast w tym roku zabrakło chłopców.  W zawodach 
wzięły udział  tylko dwie drużyny dziewcząt : SP 6 i SP 5 Hajnówka.

 Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, ufundowane przez Urząd 
Miasta w Hajnówce.

Organizator tj. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce skła-
da serdeczne podziękowanie Dyrekcji udostępnienie sali gimnastycznej oraz 
Andrzejowi Grygoruk za obsługę tablicy elektronicznej  i Aleksandrze Iwaniuk 
za protokołowanie zawodów.   

KOŃCOWA KLASYFIKACJA W KAT. DZIEWCZĄT
I miejsce – SP 5 HAJNÓWKA  - awans do półfinałów grupy południowej 
II miejsce – SP 6 HAJNÓWKA – awans do półfinałów grupy południowej  

Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego  
w Piłce Koszykowej SP dziewcząt 

 Janusz Ludwiczak Janusz Ludwiczak

I miejsce  - PG 1 HAJNÓWKA - awans 
do półfinałów grupy południowej
II miejsce    - PG DNJB HAJNÓWKA
III miejsce  - PG Narewka  
IV- VII miejsce - PG 2 HAJNÓWKA 
             - PG KLESZCZELE 

               - PG DUBINY
               - PG 4 HAJNÓWKA 
VIII - IX miejsce - PG NAREW 
               - PG CZEREMCHA 
X miejsce           - PG DUBICZE C. 

Lucyna SMOKTUNOWICZ – 
KWW Nasza Przyszłość – 583 głosy 
tj. 30.59 %

Andrzej SZWARC – KW PSL – 
430 głosów tj. 22.56 %

II tura
Lucyna SMOKTUNOWICZ – 

976 głosów tj. 64.89 %
A n d r z e j  S Z WA R C  –  5 2 8  

tj. 35.11 %

Kandydaci na Wójta  
Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon MAŁASZEWSKI  - KWW 
Porozumienie Samorządowe Ziemia 
Hajnowska – 576 głosów tj. 85,46 %

Kandydaci na Wójta Gminy Narew
Dawid KUCZEWSKI – KWW 

Aktywna Narew
Andrzej PLESKOWICZ – KWW 

Nasza Gmina Narew
Ewa URBANOWICZ – KWW 

Społeczeństwo Obywatelskie - Narew
II tura
Andrzej PLESKOWICZ – 820 

głosy tj. 67.32 %
Ewa URBANOWICZ – 398 gło-

sów tj. 32.68 %

Kandydaci na Wójta  
Gminy Narewka

Mikołaj PAWILCZ – KWW 
Porozumienie Samorządowe Ziemia 
Hajnowska – 1 350 tj. 

Daniel ONISKIEWICZ – KWW 
Młoda Narewka

powiat siemiatycki
Kandydaci na Wójta  
Gminy Dziadkowice

Jerzy Andrzej KOWALCZYK 
– KW Prawo i Sprawiedliwość -521 
głosów tj. 37%

Marian Stanisław SKOMO-
ROWSKI – KWW Porozumienie Sa-
morządowo-Ludowe -514 głosów 
tj. 36,87 %

Antoni Apoloniusz BRZEZIŃSKI 
– KWW Antoniego Brzezińskiego – 
Dziadkowice -359 głosów tj. 25,75%

II tura
Jerzy Andrzej KOWALCZYK – 

657 głosów tj 48.88 %
Marian Stanisław SKOMO-

ROWSKI – 687 głosy tj. 51.12 %

Kandydaci na Wójta  
Gminy Grodzisk

Dariusz TATARCZUK – KWW 
Dariusza Tatarczuka

Antoni TYMIŃSKI – KWW 
Jedność Samorządu – 1 039 głosów 

Kandydaci na Wójta Gminy Mielnik
Michał KOROL – KWW Pomysł 

na Gminę Mielnik.pl – 42 głosy tj. 
2.67 %

Sławomir PYTEL – KWW Ra-
zem dl Gminy Mielnik - - 111 głosów 
tj. 7.05 %

Wiesław SAWA – KWW – Wie-
sław Sawa – 7 głosów tj. 0.44 %

Zdzisław SZAREK – KWW Zdzi-
sława Szarek – 100 tj. 6.35 %

Marian Tadeusz SZEWELUK – 

KWW Nie Dzielmy się a Jednoczmy 
– 226 głosów tj. 14,35 %

Adam TOBOTA – KWW Wspól-
nota Gminy Mielnik – 514 głosy tj. 
32.63 %

Eugeniusz WICHOWSKI – KWW 
Rozwoju Gminy Mielnik – 575 głosy 
tj. 36,51 %

II tura
Adam TOBOTA  - 683 głosy tj. 

44.64 %
Eugeniusz WICHOWSKI – 847 

głosy tyj. 55.34 %

Kandydaci na Wójta  
Gminy Milejczyce

Jerzy IWANOWIEC – KWW  
Siemiatyckie Samorządowe Porozu-
mienie Wyborcze 2014 – 744 głosy 
tj. 62,52 %

Grażyna JASZCZUK – KWW 
Grażyny Jaszczuk – 390 głosów tj. 
32,77 %

Marzanna ZALEWSKA – KWW 
Porozumienie Samorządowo-Ludo-
we – 56 głosów tj. 4.71%

Kandydaci na Wójta  
Gminy Nurzec Stacja

Roman DEMIANOWICZ – KWW 
Siemiatyckie Samorządowe Poro-
zumienie Wyborcze – 330 głosów  
tj. 19.12 %

Piotr JASZCZUK – KW Platfor-
ma Obywatelska RP – 851 głosów  
tj. 49.30 %

Kazimierz ŁUŃSKI – KW  Or-

ganizacja narodu Polskiego – Liga 
Polska – 29 głosów tj. 1.68 %

Piotr NALEWAJEK – KW PiS – 
300 głosów tj. 17.38 %

Leon ŻERUŃ – KWW SLD Le-
wica Razem – 216 głosów tj. 12.51 %

II tura
Roman DEMIANOWICZ – 589 

głosów tj. 45.48 %
Piotr JASZCZUK – 706 gło-

sów tj. 54.52 %

Kandydaci na Wójta  
Gminy Siemiatycze

Natalia FIEDORCZUK – KW 
Platforma Obywatelska RP – 234 
głosy tj. 9,37 %

Jan GUMIENIAK – KWW Sie-
miatyckie Samorządowe Porozu-
mienie Wyborcze 2014 – 483 głosy 
tj. 19.35 %

Edward KRASOWSKI – KWW 
Edwarda Krasowskiego – 891 głosów 
tj. 35,67 %

Sebastian NIEWIŃSKI – KWW 
Nasza Gmina Siemiatycze – 449 gło-
sów tj. 17,97 %

Mariusz Paweł PYZOWSKI 
– KWW Wspólnota Samorządowa 
Gminy Siemiatycze – 326 głosów tj. 
13,05 %

Zenon SIELEWONOWSKI – 
KWW Rozwoju Gminy Siemiatycze 
– 115 głosów tj. 4,60 %

II tura
Jan GUMIENIAK – 836 głosów 

tj. 40.94 % %
Edward KRASOWSKI – 1206  

głosów tj. 59.06  %

Wyniki wyborów na Burmistrzów i Wójtów
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