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XIII Prezentacje edukacyjno-doradcze 
„Uczelnie w powiecie” 

23 luty – Sokółka
24 luty – Bielsk Podlaski

25 luty – Hajnówka
2 marzec – Siemiatycze

3 marzec – Wysokie Mazowieckie
Zapraszamy maturzystów i ich rodziców

XVI Plebiscyt 
„Sportowiec Ziemi Hajnowskiej 2014”

XI Plebiscyt 
„Sportowiec Ziemi Bielskiej 2014”

I ty możesz zgłosić swojego kandydata 
do 22 lutego br.

„Jadąc samochodem po wsiach województwa podlaskiego patrzmy 
na przystanki PKS, na łąki przy drodze. Dostrzeżemy tam dziecięce sylwetki. 
Ja wiem,  że wiele z tych dzieci to  wybitni Polacy, może nawet nobliści. O ile 
się ich nie przegapi, o ile pomoże się ich szkołom, rodzinom, zapewni się 
bezpieczeństwo kształcenia. Dlatego nasza fundacja takie nadzieje pokłada 
w programie stypendialnym „Marzenie o Nauce”. Przyszłym licealistom poma-
gamy w nauce w najlepszych polskich szkołach. Stwarzamy warunki do tego, 
by rozwijali swe talenty i zawsze mieli możliwość zasięgnięcia rady kogoś, kto 
doda im sił, pomoże w zrozumieniu różnych życiowych wyzwań.”

Joanna Bochniarz, Prezes Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana 
Czerneckiego EFC 

Więcej o programie stypendialnym w materiale  „Przyszły Kopernik 
czeka na przystanku PKS na str. 2)

Marzenie o nauce

Tradycją już stało się, że  nowo-
roczne spotkanie Starosty Bielskiego  
odbywa się w Zespole Szkół nr 4  im. 
Ziemi Podlaskiej. W tegorocznym, 
odbytym 28 stycznia, udział wzię-
li samorządowcy i przedsiębiorcy 
z terenu  powiatu bielskiego, Przy-
byli licznie także zaproszeni goście, 
a wśród nich:  wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego Maciej Żywno, 
starostowie sąsiednich powiatów: 
hajnowskiego – Mirosław Roma-

Noworoczne spotkanie 
u Starosty Bielskiego

niuk, siemiatyckiego – Jan Zalewski 
i wysokomazowieckiego – Bogdan 
Zieliński   oraz nieco spóźniony podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Marek 
Wójcik. Oczywiście na spotkaniu nie 
mogło zabraknąć – witanego z wielka 
ostentacją duchowieństwa na czele 
z nowym biskupem drohiczyńskim 
ks. profesorem Tadeuszem Pikusem.

Cd. str. 3

21 stycznia 2015 r. w Bielskim 
Domu Kultury odbyło się spotkanie 
noworoczne Burmistrza Miasta Jaro-
sława Borowskiego z przedstawicielami 
duchowieństwa, parlamentarzystów, 
organów administracji państwowej 
i samorządowej, służb mundurowych, 
dyrektorami bielskich szkół i przed-
szkoli, kierownictwem jednostek kultu-
ralnych,  prezesami bielskich instytucji 
i przedsiębiorstw oraz przedstawicie-
lami stowarzyszeń i organizacji poza-
rządowych. 

Dyrektor Małgorzata Bil Jaru-
zelska powitała zebranych w Bielskim 
Domu Kultury: biskupa Drohiczyńskiego 
ks. Tadeusza Pikusa, posłów na Sejm RP: 
Eugeniusza Czykwina i Aleksandra Sosnę, 
pełnomocnika Wojewody Podlaskiego 
ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
Mikołaja Mantura, Honorowego Obywatela 
Miasta Bielsk Podlaski Jana Mikołuszko.

Spotkanie noworoczne  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Cd. str. 3

Spotkanie rozpoczęło się od wy-
słuchania kolęd i pastorałek  w wykonaniu 
zespołu „Studia Piosenki Fart”. 

Następnie burmistrz Jarosław 
Borowski  podsumował rok 2014. 

„Obejmując funkcję burmistrza 
zastałem nasze miasto zadłużone na około 
27 milionów złotych. W ciągu roku udało 
się ten dług zmniejszyć o ponad 2 miliony. 
Zarządzanie miastem musi opierać się na 
mądrości wielu ludzi i środowisk Kierujący 
samorządem musi słuchać ludzi i znać ich 
potrzeby. Dlatego po raz pierwszy w 2014 
roku zaproponowaliśmy mieszkańcom 
Bielska Podlaskiego, aby oni sami złożyli 
propozycje do budżetu obywatelskiego. 
Po raz pierwszy tak szeroko zaprosiliśmy 
organizacje pozarządowe do współorga-
nizacji Dni Bielska. Dzięki aktywności na-
szych lokalnych organizacji pozarządowych 
w Bielsku zaistniały zupełnie nowe inicja-
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Do zajęcia się tym,dość nud-
nym i nader skomplikowanym tema-
tem,sprowokowała mnie dyskusja na 
ostatniej/styczniowej/ sesji Rady Po-
wiatu Hajnowskiego. Zanim przejdę 
do rzeczy,kilka uwag natury ogólnej. 
Budżety samorządów powiatowych 
opierają się niemal wyłącznie o sub-
wencje,dotacje i udziały w podatkach 
,transferowane do samorządów z bu-
dżetu państwa. Powiat praktycznie 
nie ma możliwości kształtowania 
swoich dochodów,chyba że poprzez 
sprzedaż majątku powiatu. Pod-
stawową zasadą budowy budżetu 
powiatu jest utrzymanie równowagi 
między dochodami a wydatkami bie-
żącymi do których zaliczamy koszty 
oświaty,utrzymania dróg,admini-
stracji,opieki społecznej,promocji 
i innych ustawowych zadań samorzą-
du. Ewentualna nadwyżka dochodów 
nad wydatkami to środki które można 
przeznaczyć na inwestycje. Problem 
w tym że niemal od początku funkcjo-
nowania powiatów ich dochody były 
zawsze zbyt niskie w stosunku do ko-
niecznych wydatków. W miarę upływu 
lat powiatom dokładano zadań za-
pominając o zwiększeniu dochodów. 
Niemal  każda inwestycja wymaga 
więc sięgania po środki zewnętrzne. 
Najczęściej są to środki unijne lub 
kredyty komercyjne. Tak ,oczywiście 
w dużym uproszczeniu,wygląda sy-
tuacja większości polskich powiatów.

      Na hajnowskiej sesji po-
wiało rozczarowaniem co do rze-
czywistych możliwości budżetowych 
powiatu. Okazało się że wiele skrom-
nych potrzeb organizacji społecznych 
nie można zaspokoić ze względu na 
ograniczenia wynikające z przygoto-
wanego przez poprzedni zarząd ale 
uchwalonego w zasadzie bez zmian 
już przez nowo wybraną radę bu-
dżetu powiatu na 2015 rok. Wiem że 
występuję tu trochę jak adwokat we 
własnej sprawie ale mam wrażenie iż 
aktualny zarząd powiatu znalazł sobie 
wygodną wymówkę. Owszem chcie-
libyśmy wspomóc organizację tej czy 
innej imprezy sportowej lub kultural-
nej,jednak nie możemy bo w budżecie 
który nam zostawili poprzednicy nie 
ma na to środków. Po ukonstytuowa-
niu się na początku grudnia 2014 roku 
nowych władz powiatu było jeszcze 
dwa miesiące czasu /budżet musi 
być przyjęty bezwzględnie do końca 
stycznia roku budżetowego/ na do-
konanie dowolnych zmian w budżecie 
odpowiadających priorytetom nowej 
władzy. Warto odnotować że, w trud-
nym budżecie przygotowanym przez 
poprzedni zarząd położono niejako 
następcom na tacy  trzy,warte niemal 
5 milionów zł., ważne inwestycje na 
drogach powiatowych /I etap ulicy 
Prostej w Hajnówce, drogę Jagodniki 
– Dubicze Osoczne oraz dokończenie 
modernizacji ulicy w Czyżach/,które 
zostały przygotowane we współpracy 

LEWYM OKIEM

  BUDŻETOWA PUŁAPKA?
z samorządami gminnymi i uzyskały 
50% dofinansowania z programu tzw. 
schetynówek.  Na sesji pojawił się też 
wątek znalezienia stu tysięcy złotych 
na realizację zobowiązania powiatu 
wynikającego z umowy o dofinanso-
wanie dokumentacji projektowej na 
drogę wojewódzką nr.687 na odcinku 
Zwodzieckie – Juszkowy Gród. To 
prawda że zobowiązanie to podjął 
samorząd poprzedniej kadencji. 
Wystarczyło jednak po uzgodnieniu 
z Podlaskim Zarządem Dróg Woje-
wódzkich  zrobić przelew na tą kwotę 
w grudniu  z budżetu 2014 roku i by-
łoby po problemie.

Jako przewodniczący poprzed-
niego zarządu powiatu,który przy-
gotowywał budżet na 2015 rok chcę 
zapewnić że nie ma w nim żadnych 
pułapek. Przygotowywaliśmy budżet 
z nadzieją że to nasze ugrupowanie 
wyborcze będzie go realizować. Po-
wyborcze układanki sprawiły iż to 
koalicja PSL – PiS obecnie decyduje 
o tym jak wydawać skromne bu-
dżetowe środki. Sądzę iż decydując 
się na objęcie władzy w powiecie 
koalicjanci,a są wśród nich  wielo-
letni radni, mieli świadomość stanu 
powiatowych finansów. Tym którzy 
głoszą wieści o katastroficznym 
zadłużeniu powiatu odpowiem pyta-
niem:- Co wybraliby,mając do wyboru 
ryzykowne finansowo inwestycje 
i przedsięwzięcia rozwojowe lub 
bezpieczną, błogą stagnację?  Wielu 
z nich zresztą brało udział w po-
dejmowaniu tego ryzyka jako radni 
wielu kadencji rady powiatu. Czyżby 
wpadli w pułapkę którą pomagali 
zastawiać? Nie twierdzę że następcy 
są w sytuacji którą można nazwać 
komfortową. Jeśli jednak uważają 
że budżet został źle skonstruowany 
mogą go zmienić. Zawsze to jednak 
będzie budżet „krótkiej kołdry”. Pytań 
jest wiele. Odpowiedź jedna. To nasze 
państwo musi zapewnić samorządom 
środki na realizację zadań które na nie 
nakłada a rządzący muszą racjonalnie 
z tych środków korzystać.

Włodzimierz Pietroczuk

Niesamowita historia niesamo-
witej fundacji, która pomaga dzieciom 
ze wsi. Biznesman sprzedający swój 
majątek, szczytna misja i zmagania 
z nieuleczalną chorobą. Wielkie po-
święcenie ludzi, którzy mogliby robić 
wszystko, ale właśnie m.in. tu u nas, 
w Białymstoku walczą o prawo do 
tego, by przyszły Kopernik mógł 
pochodzić z Narewki, z Wyszek lub 
z Milejczyc. Właśnie rusza nabór do 
licealnego programu stypendialnego 
dla wybitnych młodych ludzi „Marzenie 
o Nauce”. Nabór potrwa do 31 marca. 

Częściej zastanawiamy się, czy 
pomiędzy nami żyją kosmici, niż czy 
gdzieś na przystanku PKS w małej 
miejscowości nie siedzi właśnie przy-
szły Kopernik, Chopin, Skłodowska-
Curie. A ja wiem, że siedzi. I że tak 
łatwo to przegapić! – mówi Joanna 
Bochniarz, prezes Edukacyjnej Funda-
cji im. prof. Romana Czerneckiego EFC. 
Szczególnie utalentowanych młodych 
ludzi nie szuka w modnej dzielnicy 
Warszawy, ale w miejscach, o których 
jakże często „świat zapomniał”. Pro-
ponuje naukę w najlepszych polskich 
liceach. Na stronie www.efc.edu.pl 
już jest wszystko, czego potrzeba by 
walczyć o to stypendium! 

– Powiem dyplomatycznie, że 
nie ma dużo takich instytucji w oświa-
cie, które nie boją się zadeklarować 
otwarcie: tak, zależy nam na wspiera-
niu wybitnych jednostek. Bo są tacy, 
którzy „podnoszą średni poziom”, a my 
walczymy o to, by talentów właśnie nie 
uśredniać w ministerialnych statysty-
kach – tłumaczy Joanna Bochniarz. 
– Tu nie chodzi o jakieś niezdrowe za-
miłowanie do elitarności, ale o prostą 
prawdę, której sens w naszych wa-
runkach najlepiej wyjaśnić odwołując 
się do sportu: jedni powinni zadbać 
o podniesienie ogólnych warunków 
do uprawiania skoków narciarskich 
w Polsce, a drudzy powinni zadbać 
o to, by w narastającym tłumie niezłych 
skoczków nie przegapić kolejnego Ma-
łysza, czy Stocha. My w EFC jesteśmy 
właśnie tymi drugimi – dodaje. 

EFC ma historię, na bazie której 

Przyszły Kopernik 
czeka na przystanku PKS!

mógłby powstać prawdziwie porusza-
jący film. Czołowy polski biznesman 
Andrzej Czernecki w pewnym mo-
mencie mówi stop. Sprzedaje swój 
wielomilionowy majątek, by powołać 
fundację imienia jego ojca, wybitnego 
nauczyciela. Niedługo potem okazuje 
się, że Andrzej Czernecki choruje na 
złośliwy nowotwór. Z wielką godnością 
znosi chorobę. Gdy odchodzi, jego sy-
nowie kontynuują dzieło taty. Fundacją 
przez cały czas kieruje Joanna Boch-
niarz, która przenosi się z Warszawy 
na wieś, by pokazać własnym dzieciom 
świat, o który walczy oraz jego war-
tości. – Andrzej Czernecki od zawsze 
pomagał utalentowanym młodym 
ludziom. Wiedział, biorąc za przykład 
swego ojca Romana Czerneckiego, ja-
kie znaczenie zwłaszcza na wsi ma dla 
nastolatków mentor, który nie pozwoli 
przegapić talentu – podkreśla Joanna 
Bochniarz. 

Każdy młody człowiek, który 
otrzyma stypendium „Marzenie o Na-
uce” znajdzie się w wyjątkowym klubie, 
który powołała fundacja. Future Club 
to społeczność, którą tworzą stypen-
dyści, alumni oraz wszyscy ci, którzy 
wspierają nasze działania swoim 
autorytetem. Są tu po to, by dzielić się 
wiedzą oraz doświadczenie z takimi 
nastolatkami, którzy mają szansę za 
kilkanaście lat decydować o tym jak 
będzie wyglądała polska nauka, kul-
tura, sztuka, życie publiczne. 

Stypendium „Marzenie o Nauce” 
mogą otrzymać przyszli licealiści, któ-
rzy mieszkają w małych i bardzo ma-
łych miejscowościach, pochodzą z ro-
dzin o średnich lub niskich dochodach, 
a pragną i bez wątpienia powinni uczyć 
się w najlepszych polskich liceach. Jed-
nym z warunków przyznania naszego 
Stypendium jest zakwalifikowanie się 
do wskazanego przez naszą Fundację 
liceum. A są to takie szkoły, z których 
każdy zdolny młody człowiek może być 
dumny. Stypendium „Marzenie o Na-
uce” to cała masa możliwości, by uczyć 
się w pasjonujący i wygodny sposób: 
miejsce w bursie, pokrycie składek 
na Radę Rodziców, ubezpieczenie, 
całodzienne wyżywienie, podręczniki, 
pokrycie dodatkowych kosztów np. 
przygotowania do olimpiad. Mało 
tego! EFC zapewnia również opiekę 
regionalnego Koordynatora Fundacji 
i w przyszłości szansę na stypendium 
uniwersyteckie „Wymarzone Studia”. 
Nie mówiąc już o tym, co wszyscy 
wspominają latami – o wspaniałych 
feriach i obozach wakacyjnych dla 
nastoletnich stypendystów! 

Pierwszy krok to wejście na 
stronę http://www.efc.edu.pl/. Edu-
kacyjna Fundacja im. prof. Romana 
Czerneckiego EFC współpracuje z Mi-
nisterstwem Edukacji Narodowej, jest 
też laureatem prestiżowego konkursu 
„Dobre Stypendia”. 

Andrzej Piękoś

Lech Michalak, założyciel i przez 20 lat Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków w Hajnówce, w związku z wyborem na stanowisko Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Hajnowskiego, złożył rezygnację  z funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu.

14 stycznia 2015 r. na skromnym, ale 
uroczystym i pełnym wzruszeń spotkaniu, dia-
betycy podziękowali ustępującemu Prezesowi, 
wręczając kwiaty, album „Drohiczyn – poznaj 
piękno Polski wschodniej” oraz grawerton 
z dedykacją: Lechowi Michalakowi za 20 lat 
sprawowania funkcji Prezesa oraz niezwykle 
ofiarnej i bezinteresownej pracy na rzecz cho-
rych na cukrzycę serdeczne podziękowania 
składają Zarząd i wszyscy członkowie Oddziału 

Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Hajnówce. Hajnówka, 14 stycznia 2015 r.
Od 15 stycznia 2015 r. do jesiennych wyborów obowiązki Prezesa PSD w Hajnówce pełni 

Stanisław Siwek, Sekretarz Zarządu.                                                                    Stanisław Siwek
foto : Krystyna Kozak

Zmiany personalne w hajnowskim PSD
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Spotkanie noworoczne  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Cd. ze str. 1
tywy – półmaraton, mapping na budynku 
ratusza, gościliśmy teatr prezentujący 
średniowieczne teksty, festiwal teatrów 
nieprofesjonalnych, konferencja naukowa 
na temat Wielkiego Sejmu Bielskiego. 
W 2015 roku ruszy u nas Rada Działalności 
Pożytku Publicznego”. 

Burmistrz podkreślił, że podstawą 
rozwoju Bielska jest rozwój przedsię-
biorczości. (...) bielskie przedsiębiorstwa 
nieustannie się rozwijają, budując tym 
samym potencjał gospodarczy i społeczny 

miasta. (...) Cieszy mnie jako Burmistrza 
nie tylko sukces tych dużych przedsię-
biorstw, ale pamiętajmy, że w Bielsku 
mamy zarejestrowanych prawie 2000 
podmiotów gospodarczych i również te 
małe mikroprzedsiębiorstwa pracują na 
sukces naszej społeczności. 

Burmistrz Miasta podziękował 
także za indywidualne sukcesy Bielsz-
czan, m.in. przedsiębiorców, sportowców 
oraz wszystkich osób zaangażowanych 
w pomnażanie wspólnego dorobku. 
Zaznaczył, że najbardziej go cieszą: (...) 
sukcesy w sporcie szkolnym - pomimo 
nienajlepszej bazy. Dziewczęta z bielskie-
go Gimnazjum nr 3 zajęły drugie miejsce 
w sportowym współzawodnictwie szkół 
województwa podlaskiego. 

Złożył wszystkim zebranym nowo-
roczne życzenia, życząc  wiele zdrowia i sił, 
potrzebnych do wypełniania codziennych 
obowiązków, a podejmowane działania 
były źródłem satysfakcji i zadowolenia. 

W dalszej części spotkania na-
stąpiły wystąpienia okolicznościowe Ks. 
Biskupa Tadeusza Pikusa, Posła na Sejm 
RP Eugeniusz Czykwin, Pełnomocnika 
Wojewody Mikołaja Mantura, Starosty 
Bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego, 
Komendanta Powiatowej Komendy Policji 
Wojciecha Rutkowskiego oraz Dziekana 
Dekanatu Bielsk Podlaski ks. mitrata Le-
oncjusza Tofiluka. 

Ordynariusz  nawiązał do dwóch 
wymiarów życia człowieka  egzystencjal-
nego i materialnego omówił wymiar ludzki, 
albowiem wymiar  przyrody jest ograniczo-
ny, jedynie  wymiar ducha nie ma granic. 
- W wymiarze kultury, to my uprawiamy 
siebie wykorzystując i rozwijając swoje 
talenty – mówił biskup.

Biskup podkreślił, że miłość istotna 
w wymiarze religijnym nabiera szczegól-
nego znaczenia poprzez naukę Chrystusa. 

Niech ten Nowy 2015 Rok będzie  
szczęśliwy dla wszystkich, dla miasta 
i Podlasia – życzył biskup.

  Foto  i tekst ( Szet )

Noworoczne spotkanie 
u Starosty Bielskiego

Spotkanie zainaugurowała 
część artystyczna w wykonaniu 
uczniów II liceum Ogólnokształcące-
go w Bielsku Podlaskim i Magdaleny 
Tworkowskiej ze Studia Piosenki Fart.

Po tym miłym akcencie Staro-
sta dr. Sławomir Snarski przedstawił 
dokonania powiatu w minionym roku; 
poinformował o podpisaniu tuż przed 
spotkaniem umowy o współpracy 
z Politechnika Białostocką po czym 
dokonano uroczystej wymiany pod-

pisanych dokumentów.
Sympatycznym akcentem po-

wiatowych spotkań noworocznych 
jest  nagradzanie przez Starostę 
najlepszych uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. W tym roku wyróżnienia 
takie otrzymali: Michalina Słomińska 
i Wojciech Jakubowski z I LO, Urszula 
Lipatko i Kamil Stiepaniuk z II LO, 
Adam Tworkowski i Tomasz Pytel 
z ZS nr 1,  Diana Kawiecka i Rado-
slaw Zabrocki z ZS nr 3, Daria Cieślik 

i Karolina Kowszuk z ZS nr 
4 oraz Natalia Markiewicz 
i Sebastian Kubiec z ZSS.

Specjalnymi statu-
etkami wyróżniono także 
kilkanaście osób współ-
pracujących z powiatem 
bielskim.

Spotkanie zakoń-
czyły występy reprezen-
tacyjnego zespołu powiatu 
bielskiego działającego 
przy Zespole Szkól nr 4 
„Podlaskie Kukułki”

Wiesław Sokołowski

Cd. ze str. 1

22 stycznia w Bielskim Domu Kultury 
został zaprezentowany premierowy spek-
takl o bł. Ks. Antonim Beszta - Borowskim 
- kapłanie i męczenniku, beatyfikowanym 
w gronie l08 męczenników polskich II wojny 
światowej przez św. Jana Pawła II w Warsza-
wie 13 czerwca 1999 roku.

Wśród wypełnionej po brzegi sali 
Mirosława Kolasa, dyrektor Gimnazjum im. 
Niepodległości Polski w sposób szczególny 
powitała biskupa drohiczyńskiego Tadeusza 
Pikusa, biskupa seniora Antoniego Dydycza, 
ks. proboszczów Kazimierza Siekierko i ks. 
Henryka Polaka, burmistrza Jarosława Bo-
rowskiego. 

Przedstawienie ,,Z pokoleń trudu, 
z ofiarnej krwi...” przygotowali uczniowie 
Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski 
w Bielsku Podlaskim – członkowie  Teatru 
„INWENCJA”.

- Była to opowieść o bł. ks. Antonim 
Beszcie Borowskim, proboszczu bielskim, ks. 
Ludwiku Olszewskim, rektorze kościoła po-
karmelickiego, ks. Henryku Opiatowskim, ka-
pelanie Wojska Polskiego oraz mieszkańcach 
Bielska zamordowanych przez hitlerowców 

Premierowy spektakl  o bł. Ks. Antonim Beszta - Borowskim - kapłanie i męczenniku

„Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi...”
w Lesie Pilickim 15 lipca 1943 roku – mówi   
Ewa Łajkowska. 

Przedstawienie było hołdem złożo-
nym kapłanom i wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta, którzy stracili życie w czasie 
II wojny światowej lub zostali skrzywdzeni 
przez systemy totalitarne. 

W spektaklu, którego autorami byli: 
nauczyciele gimnazjum Ewa Łajkowska 
(scenariusz, reżyseria), Jerzy Hackiewicz 
(scenografia), Joanna Chilkiewicz (przygoto-
wanie wokalne) wystąpiło 37 uczniów. Osobę 
ks. Antoniego Besztę Borowskiego odegrał 
Kamil Misiuk. 

Owacją na stojąco, gromkimi okla-

skami został nagrodzony premierowy  spek-
takl.

- Ten spektakl powinni obejrzeć 
uczniowie wszystkich bielskich szkół – mó-
wił dokonując wpisu w księdze pamiątkowej 
szkoły burmistrz Jarosław Borowski.

Przypomnijmy, bł. ks. Antoni Beszta 
Borowski proboszczem i dziekanem w Biel-
sku Podlaskim mianowany został przez 
Zygmunta Łozińskiego w 1927 roku. Po 
wkroczeniu Niemców w połowie września 

1939 roku był aresztowany i przetrzymywany 
przez dwa tygodnie w piwnicy więziennej 
jako zakładnik, aż do wycofania się wojsk 
hitlerowskich. Pod okupacją sowiecką był 
nękany przesłuchaniami w NKWD i podat-
kami nakładanymi na budynek kościelny. 
Wspierał rodziny aresztowanych, organizo-
wał wysyłanie paczek wywiezionym na Sybir. 
Biskup piński Kazimierz Bukraba mianował 
go wikariuszem generalnym na teren powiatu 
bielskiego.

Po wkroczeniu Niemców w czerw-
cu 1941 roku do miasta, usunięty został 
z plebanii. Namawiamy do wpisania się na 
listę folksdojczów, stanowczo odmawiał. 
Był aresztowany w grupie 50 osób – dwóch 
księży, nauczycieli, urzędników, lekarzy oraz 
siedemnaścioro dzieci. Spowiadał areszto-
wanych, za co został dotkliwie pobity. Rano 
15 lipca 1943 roku został rozstrzelany razem 
z nimi w Lesie Pilickim. Ciała rozstrzelanych 
ekshumowane zostały w 1945 roku i w osob-
nych trumnach przywiezione na cmentarz  
parafialny. 

Po beatyfikacji bł. Antoniego jego 
relikwie zostały ponownie ekshumowane 
i umieszczone w relikwiarzu w Bazylice 
Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku 
Podlaskim. 

(Szet)
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Joanna Stanisław-
ska: Po tym, co powiedział 
pan ostatnio o dziennika-
rzach właściwie nie po-
winien pan ze mną roz-
mawiać. Ani ja z panem.  
Paweł Kukiz: Rzeczywi-
ście „ścierwojady-pismaki” 
to było zbyt mocne okre-
ślenie. I za to przepraszam. 
Ale moja opinia dotyczyła 
aparatczyków systemu, 
których tyle różni od dzien-
nikarzy, ile chałturników od 
artystów. Dziennikarz to dla 
mnie osoba, która pisząc - 
myśli samodzielnie, może 
się zgadzać z rozmówcą 
lub nie, ale nie jest podpo-
rządkowana ideologicznie, 
nie przychodzi na rozmowę 
z gotowym planem.  

Jako kandydat na 
prezydenta będzie się pan 
musiał przyzwyczaić do 
tego, że będzie stale pod 
lupą. Ujawnienie szczegó-
łów oświadczenia majątko-
wego, przy tym, co najpew-
niej pana czeka, todrobiazg.  
- Ja się swoich pieniędzy 
nie wstydzę. Oburzyła mnie 
forma poinformowania. 
Podkreślenie słowa „mu-
siał” ujawnić. Po pierw-
sze, niczego nie musiałem, 
bo jako radny nie mam 
takiego obowiązku, więc 
„ujawniłem” swoje zarobki 
z własnej woli. Po dru-
gie, jakieś dwa tygodnie 
przed ich „ujawnieniem” 
powiedziałem o swoich 
dochodach w programie 
„Piaskiem po oczach”... 
A jeśli chodzi o stałe bycie 
na  świeczniku, nie mam 
się czego obawiać: ze  swo-
ich grzechów dawno się  
wyspowiadałem. Zresztą, 
nie  wyobrażam sobie, by 
można  było wylać na mnie 
jeszcze więcej pomyj, niż 
do tej pory wylano.

Magdalena Ogórek 
ogłosiła swój start i się za-
częło: rozbicie małżeństwa, 
romans z Bartoszem Wę-
glarczykiem, mąż prawo-
mocnie skazany. Czy znów 
nie poniosą pana nerwy?  
- Wiem, że aparatczyk po-
sunie się do wszystkie-
go, jest w stanie sprzedać 
własną matkę. Dlatego 
podtrzymuję swoje sło-
wa, że jeśli ktoś skrzywdzi 
moją rodzinę, to zareaguję 

Trzy pytania  do ... 

Polska się wali, 
dlatego idę na wojnę

Cd. str. 5

Umowa o współpracy 
z Politechniką Białostocką

Dwudziestego ósmego 
stycznia br. Powiat Bielski 
zawarł umowę o współpracy 
z Politechniką Białostocką. 
Ze strony Powiatu umowę 
podpisali: starosta Sławomir 
Jerzy Snarski i wicestaro-
sta Piotr Bożko, natomiast 
w imieniu Politechniki na 
dokumencie swój podpis 
złożył rektor prof. dr hab. inż. 
Lech Dzienis. Przy zawarciu 
aktu obecny był również wi-
cemarszałek województwa 
podlaskiego Maciej Żywno.

Przedmiotem zawartej 
umowy jest doskonalenie 
i wymiana wiedzy i doświad-
czeń, przyczyniających się do 
popularyzacji nauki, podej-
mowania działań edukacyj-
nych wzmocnienie współpra-
cy środowiska akademickie-
go i wspólnoty samorządowej 
powiatu bielskiego oraz two-
rzenie wzajemnych powiązań 
pomiędzy nauką i sferą zadań 
własnych samorządu teryto-
rialnego w zakresie edukacji 
obejmującej szkoły ponad-
gimnazjalne prowadzone 
przez Powiat.

Przyszła współpraca 
przedkładać się więc będzie 
na różne formy współdzia-
łania uczelni z powiatowymi 
szkołami. Jej konkretnymi 

efektami będą m.in.: orga-
nizowanie wykładów po-
pularyzujących nauki ścisłe 
i techniczne, zajęcia szkol-
ne prowadzone z wykorzy-
staniem bazy dydaktycznej 
uczelni, udział szczególnie 
uzdolnionych uczniów w ko-
łach naukowych Politechniki 
oraz odbywanie w szkołach 
praktyk przedmiotowo-me-
todycznych przez studentów. 
Ponadto możliwe będą inne 
wspólne działania, dotyczące 
przede wszystkim współ-
pracy w zakresie pozyskiwa-
nia środków z budżetu Unii 
Europejskiej na konkretne 
przedsięwzięcia, organizo-
wanie projektów z dziedziny 
popularyzacji nauki, inicjo-
wanie wspólnych działań 
promocyjnych  oraz udział 
przedstawicieli uczelni w im-
prezach i wydarzeniach orga-
nizowanych przez powiat.

Uroczysta wymiana 
zawartego aktu miała miej-
sce w auli Zespołu Szkół 
nr 4 im. Ziemi Podlaskiej 
w Bielsku Podlaskim podczas 
spotkania noworocznego 
starosty z duchowieństwem, 
przedsiębiorcami i przedsta-
wicielami samorządów.

Portal SP 
w Bielsku Podlaskim

Na trzecim wspólnym 
balu 10 stycznia spotkali się 
diabetycy z Bielska Podla-
skiego i Hajnówki.

Salę udostępnił go-
ścinny Hajnowski Dom Kul-
tury, catering przygotował 
Lokal Gastronomiczny, nieco 
słodkości – piekarnia EMMA, 
grał i śpiewał niezawodny 
Wiktor Sołoducha.

Podobno taniec jest 
receptą na przedłużenie mło-
dości, w co wierzą szczegól-
nie panie, dlatego trudno się 
dziwić, że parkiet okupowano 
od pierwszych taktów mu-
zyki. Tańczono w parach, 
w kółeczkach, solo też. Ci, 
którzy nie tańczyli, podziwiali 
kreacje pań i wytrwałość ich 

 Trzeci bal „słodkich”
partnerów.

Krótko trwało oficjal-
ne otwarcie i rozdanie pre-
zentów, aby uczestnicy jak 
najdłużej cieszyli się zabawą. 
Królowało tango.

„ Słodkie tango retro,
umiar, wdzięk i styl,
którego żadne mody 

nie zetrą,
to tango retro. Czar 

minionych chwil.”
Wojciech Młynarski.

Czas nie ubłagalnie 
mknął do przodu, nie mogli-
śmy go powstrzymać. Trzeba 
było się rozstać. Do zobacze-
nia za rok !

Stanisław Siwek
foto: Jan Kozak, 

Stanisław Chomicki 

71 rocznica rzezi wołyńskiej
9 lutego 1943 r oddział UPA dokonał masakry polskiej 

ludności we wsi Parośla  I na Wołyniu. Zbrodnia ta jest uważana 
za początek rzezi wołyńskiej.   Uzbrojona  głównie w noże 
i siekiery sotnia weszła do wsi podając się za partyzantkę ra-
dziecką i zażądała podania sobie obiadu. Po obiedzie najpierw 
zamordowali prowadzonych przez siebie jeńców kozackich 
a następnie poinformowali mieszkańców, że niedługo Paro-
śla zostanie napadnięta przez hitlerowców i w związku z tym 
muszą zabezpieczyć ludność przed ich zemstą za udzielanie 
pomocy partyzantom. Zażądali, by wszyscy Polacy położyli 
się na ziemi i pozwolili się związać. Miało to dowieść, że zo-
stali zmuszeni do wsparcia partyzantki i uratować ich przed 

KALENDARIUM
69 rocznica mordu furmanów

Od 29 stycznia do 2 lutego 1946 roku oddział zbrojnego 
podziemia kierowany przez kapitana Romualda Rajsa ps. Bury 
dokonał pacyfikacji 5 wsi zamieszkałych przez ludność bia-
łoruską. Spalono wsie Zanie, Zaleszany, Końcowiznę, Szpaki, 
i Wólkę Wygonowską. W trakcie tego rajdu, który rozpoczął 
się w Puszczy Białowieskiej zatrzymano kilkudziesięciu fur-
manów, którzy przyjechali do puszczy po drzewo.  Polaków 
zwolniono, a 30 osób narodowości białoruskiej rozstrzelano 
w okolicach wsi Puchały Stare w dzisiejszej gminie Brańsk. 
Pisaliśmy o tym obszernie przed kilu laty

Prowadzący w tej sprawie śledztwo białostocki Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej uznał, że czyn ten miał znamiona 
ludobójstwa. Mimo to skazanego i rozstrzelanego po wojnie 
„Burego” zrehabilitowano.

Znamienne w tej sprawie jest to, że przez cały okres 
PRL-u i wiele lat III RP rodziny ofiar nie mogły doprosić się 
wskazania miejsca, gdzie ich bliscy zostali pochowani. Dopiero 
pod koniec lat dziewięćdziesiątych udało się rodzinom szcząt-
ki bliskich ekshumować i przewieźć na cmentarz w Bielsku 
Podlaskim

1 lutego w cerkwi Opieki i Matki Boskiej w Bielsku 
Podlaskim zostało odprawione nabożeństwo w intencji ofiar 
ze spalonych wsi oraz pomordowanych furmanów.

(piw)

Cd. str. 7
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w sposób ostry, oczywiście 
w granicach prawa. Taka 
„podglądacka” działalność 
jest podła i z całą mocą 
będę się jej przeciwstawiał. 
Proszę sobie przypomnieć, 
co pseudodziennikarze zro-
bili Ani Przybylskiej tuż 
przed jej śmiercią.

Źródło: 
„WirtualnaPolska”  

Cd. ze str. 4

Od Redakcji: 
Paweł Kukiz ogłosił 

na swoim profilu w serwisie 
Facebook, iż po zgłoszeniu 
swej kandydatury w tego-
rocznych wyborach prezy-
denckich firma Sony zerwała 
z nim umowę na wydanie 
płyty, która miała się ukazać 
jesienią. Wg Kukiza „Chcą, 
żebym się poddał>

*
Oglądam telewizje 

i oczom nie wierzę. Lata 80. 
ubiegłego wieku,cofnąłem 
się w czasie? Muszę chwile 
umysł wysilić. Czyżby we-
hikuł czasu istniał? Nieste-
ty nie. Rozum podpowiada, 
że w latach 80. nie miałem 
takiego telewizora. Ale 
widzę treści i komentarze 
żywcem wyjęte z ówcze-
snych realiów.

Zmieniła się tylko 
pani je przekazująca. Plując 
jadem, chyba kiełbasia-
nym, wydziera się do gór-
nośląskiego związkowca. 
Obraża go i dyskredytuje. 
Wytyka wyimaginowane, 
horrendalne zarobki i przy-
wileje. Miesiąc wcześniej 
obrażała przedstawicieli 
służby zdrowia. Zapew-
ne z zemsty jeden z nich, 
robiąc jej później zastrzy-
ki odmładzające, troszkę 
przesadził z ilością jadu 
kiełbasianego. Ten dostał 
się do krwiobiegu i dlatego 
teraz dziennikarka jest aż 
tak zajadła. (...) 

O d  2 5  l a t  ż y j e -
my w demokracji. A nasi 
dziennikarze, ponoć wol-
nych mediów, nadal nie 
rozumieją, na czym wola 
większości polega. Usiłują 
nam wmówić, że władza 
jest nieomylna i tylko ona 
dba o dobro całego społe-
czeństwa. Wypisz wymaluj 
totalitaryzm, a nie demo-
kracja. (...)

Może zamiast pluć 
jadem, dziennikarze zaczę-
liby tłumaczyć Polakom, co 
to jest demokracja, libera-
lizm, kolonializm ... 

Powiat Bielski na 8. miejscu 
w rankingu powiatów

Ogólnopolski Ranking Gmin 
i Powiatów prowadzonym przez 
Związek Powiatów Polskich to 
jedyny w Polsce tego rodzaju ran-
king samorządów zarządzany na 
bieżąco przez ekspertów w trybie 
online.

Ranking prowadzony jest 
w podziale na sześć kategorii 
jednostek samorządu terytorial-

nego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. 
mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na 
prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy 
wiejskie.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez 
ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesię-
ciu grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi miesz-
kańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; 
rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki ryn-
kowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; 
współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osią-
ganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. W po-
przednim Rankingu Powiat Bielski zajął, w kategorii do 60 tys. 
mieszkańców – 10. miejsce, natomiast obecnie w edycji za 2014 
rok uplasował się na wysokim 8. miejscu.

Warto wiedzieć, że również mieszkańcy mogą wnieść swój 
wkład w powodzenie naszego powiatu zgłaszając zrealizowane 
przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł 
energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii 
wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one 
zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach Rankingu ZPP. Dzięki 
temu to nie tylko jednostka samorządu terytorialnego, ale cała 
wspólnota lokalna staje się rzeczywistym uczestnikiem i zwycięzcą 
tego Rankingu, który jest prowadzony na stroniewww.zpp.pl.

Portal  SP Bielsk Podlaski

Od 23 stycznia do  5 
Lutego  bieżącego  roku na 
terenie Gminy Czeremcha  
odbywały się zebrania wiej-
skie, podczas których doko-
nywano wyborów sołtysów 
i członków rad sołeckich. 
Spotkania te były także oka-
zją do podsumowania i oceny 
czteroletniej działalności 
ustępujących przedstawicieli 
wsi. 

Zebrania odbyły się 
zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez Wójta Gmi-
ny   Z uwagi na brak qworum  
wszędzie zebrania  rozpoczy-
nały się  w przewidzianym 
w harmonogramie  drugim 
terminie.

W każdym zebraniu 
uczestniczył Wójt  Gminy 
Czeremcha Pan  Michał Wró-
blewski oraz wyznaczony 
pracownik Urzędu Gminy 
do  obsługi zebrania . Licz-
nie uczestniczyli też na ze-
braniach radni Rady Gminy 
Czeremcha, funkcjonariu-
sze  Placówki Straży Granicz-
nej Czeremsze  oraz  Poste-
runku  Policji w Czeremsze. 

W wyniku przeprowa-
dzonych tajnych głosowań 
wszyscy  dotychczasowi soł-
tysi zachowali swoją funkcję. 
Mieszkańcy poszczególnych 
sołectw z uznaniem doce-
nili pracę dotychczasowych 
sołtysów na rzecz lokalnej 
społeczności  i wybrali ich 
na następną  kadencję 2015-
2019 .

  Na szczególne uzna-
nie zasługują sołtysi  , którzy  
pełnią tą szczytną funkcję 
w swoich sołectwach przez  
ponad 20 lat tj. ponad pięć 
kadencji :

sołtys sołectwa Jan-
cewicze  Pan Marian Kacz-
marzyk -od 1990roku

 sołtys sołectwa Zu-
bacze-  Pan Dymitr Osiepski 
- od 1992 roku

sołtys sołectwa  Cze-
remcha-  Pan Grzegorz Wa-
siluk- od 1994 roku

Na uznanie i uwagę  
zasługują  też Pan Eugeniusz 
Smyk -.sołtys sołectwa  Sta-
wiszcze i Pan Mikołaj Legeza 
- sołtys sołectwa Bobrówka, 
którzy pełnią funcję sołtysa 
od 2003 roku.

Mieszkańcy dziękowali  
za działania podejmowane 
w sołectwie przez sołtysa, 
współpracę z samorządem 
i mieszkańcami, promocję 
wsi i lokalne inicjatywy.

 Aż czterech kandyda-
tów  ubiegało się o stano-

Wybory sołtysów i rad 
sołeckich w Gminie Czeremcha 

wisko sołtysa w sołectwie 
Czeremcha -Wieś. Przewagą 
pięciu  głosów sołtysem na 
następną kadencję zosta-
ła  Pani Eugenia Kerdele-
wicz,  które dotychczas pełni 
tą funkcję.                W sołec-
twie  Stawiszcze, Opaka Duża 
i Zubacze   po   dwóch kandy-
datów ubiegało się o funk-
cję  sołtysa wsi,  natomiast 
w pozostałych  sołectwach 
zgłoszono tylko jednego kan-
dydata . 

Podczas zebrań miesz-
kańcy sołectw poruszali 
tematy głównie związane 
z poprawą stanu dróg, melio-
racją, wyposażeniem świetlic 
wiejskich  ,  a także wiele 
nurtujących problemów oraz 
istotnych spraw dla ich miej-
scowości

Najwyższą frekwencję 
odnotowano w następujących 
sołectwach:

1.     Sołectwo  Opaka 
Duża  -      56,52       %

2.     Sołectwo Pohu-
lanka       -     50,00       %

3.      Sołectwo   Połow-
ce        -    43,75        %

 Dotychczasowym 
władzom sołeckim dzięku-
jemy za 4 letni wkład pracy 
i zaangażowanie w rozwój 
miejscowości. Jednocześnie 
składamy serdeczne gratu-
lacje wszystkim nowowybra-
nym Sołtysom oraz Radom 
Sołeckim i życzymy owocnej 
współpracy dla dobra naszej 
gminy.

Poniżej  przedstawia-
my aktualny wykaz Sołty-
sów  w 12 sołectwach  Gminy 
Czeremcha.
1. Berezyszcze   Swietłana 
Rusin
2. Bobrówka   Mikołaj Legeza
3. Czeremcha   Grzegorz 
Wasiluk
4. Czeremcha- Wieś   Eugenia 
Kerdelewicz
5. Jancewicze   Marian Kacz-
marzyk
6. Kuzawa  Bazyli Panasiuk
7. Opaka Duża  Jan Puszka-
rewicz
8. Pohulanka   Olesia Chro-
mińska 
9. Połowce   Piotr Stepaniuk
10 Stawiszcze  Eugeniusz 
Smyk
11 WółkaTerechowska   Gra-
żyna Nazaruk
12 Zubacze   Dymitr Osiepski

Wszystkim wybranym 
serdecznie gratulujemy i ży-
czymy jak największych suk-
cesów.

(Mi) Cd. str. 6

W pierw-
szym dniu zi-
m ow y c h  f e r i i 
w Zespole Szkół 
w Czyżach odby-
ła się choinka dla 
uczniów szkoły 
oraz ich młod-
szego rodzeń-
stwa.  Przed-

szkolaki przygotowały przedstawienie o zimie, a starsze dzieci 
tańczyły, śpiewały i recytowały.  Po słodkim poczęstunku odbyły 
się tańce, a choinkową imprezę zakończyło przybycie św. Miko-
łaja z workiem pełnym prezentów. (c)

Choinka w Czyżach

Podsumowano I konkurs „Podlaskie Otwarte”, którego 
idea polega na  na wyłonieniu i nagrodzeniu osób i inicjatyw, które 
najlepiej przysłużyły się dla rozwoju województwa podlaskiego 
w zakresie: wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
nauki i edukacji, przedsiębiorczości w wymiarze transgranicznym 
i międzynarodowym, wpisując się w Strategię Rozwoju Wojewódz-
twa Podlaskiego do 2020 roku.

5 lutego w na uroczystej gali w Operze Podlaskiej wręczono 
nagrody i wyróżnienia pierwszym laureatom.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:
bielski oddział Muzeum Podlaskiego za projekt „Ręcznik 

Obrzędowy Ziemie Bielskiej” oraz założyciel Muzeum Małej Ojczy-
zny w Studziwodach – Doroteusz Fionik.                                   (w)

Podlaskie Otwarte

Zdjęcie Portal UG Czyże
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GMINA NAREWKA

31  stycznia  br.  w  sali  kino-
wej  w  Gminnym Ośrodku  Kultury  
w  Narewce odbył  się  spektakl  pt.  
„Separacja”  w  reżyserii  Przemysła-
wa  Śliwy  oraz  w  wykonaniu  aktorki  
i  aktora  z  Teatru  Krakowskiego.  
Spodobał  się  on  mieszkańcom  na-
rewkowskiej  gminy  przybyłym  m.  
in.  z    Narewki,  Lewkowa  Nowego,  
Eliaszuk,  Cieremek,  Guszczewiny,   
Masiewa   i  z  Planty.  Tym  razem  
nie  musieli  oni  jechać  do  teatru  do  
Białegostoku.  I  nie  płacili  za  bilety  
wstępu.

Gra   krakowskich  aktorów  
była  wspaniała. Postacie  barwne.  
Treść  sztuki komediowa,  zabawna.  
Do  tego  wiele  dająca  do przemyśleń  
i  zastanowienia  się  nad  własnym   

To  był  piękny  spektakl  czyli  
„Separacja” w  Narewce

życiem.  Na  scenie  zobaczyliśmy,  ja-
kie  bywają  relacje  między  mężem  i  
żoną  w  związku  małżeńskim  i…  w  
separacji.  Zdajemy  sobie  sprawę,  że  
to  tylko teatr,  ale   jakże  wiele  scen  
w  tej  sztuce   było  z  życia  wziętych.   
Czasem  warto  spojrzeć  też  na  siebie  
w  lustrze  i  uśmiechnąć  się,  mając   
jeszcze  żywo  w  pamięci  sceny  z  gry  
aktorów.  My  też  gramy  swoje  role.

Wydaje  mi  się,  że  tego   -  jak  
ta  sztuka  teatralna   „Separacja”   
nam,  widzom  z  Narewki  i  okolic,  
potrzeba.  Dyrektorka   GOK   Helena  
Rejent  trafnie   wybrała  repertuar.  W  
Narewce mamy - co  tuż  po  wystę-
pach  mówią  organizatorom  artyści   
- wspaniałą  publiczność.

Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki

Już  po  raz  ósmy  w  Narewce  
odbyła  się  wielka  impreza  kolęd-
nicza  --  tym  razem  pod  hasłem  
„Kolędujmy  razem”.  Przyjeżdżali  i  
przyjeżdżają  na  nią  zespoły  ko-
lędnicze   z  gwiazdami    także  z  
sąsiednich  gmin  m.  in.   białowie-
skiej,   hajnowskiej,   michałowskiej  
i  narewskiej.  23  stycznia  2015  roku  
w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  
konkursie  na  najlepiej  zaśpiewane  
kolędy  wzięły  udział  22  tzw.  pod-
mioty  wykonawcze.  

Chętnych  do  śpiewania   ko-
lęd   w  języku  białoruskim,  rosyjskim,  
ukraińskim  i  polskim   jest   dużo.  
Bardzo  chętnie  śpiewają   je  dzieci  w  
wieku  przedszkolnym   oraz   ucznio-
wie   z   klas  I-- VI  i  gimnazjaliści  z  
Zespołu  Szkół  w  Narewce.  To  się  
chwali.  Przygotowują   do  wystę-
pów  na  scenie  nauczycielki  Alina  
Stulgis,  Lidia  Skiepko,  Agnieszka  
Panfiluk,  Alina  Kurowska,  Ala  
Wasilczyk,  Anna  Bajko,  Mirosława  
Kiersnowska,  Paulina  Weremiuk  i  
Maria  Lewsza.   Od  kilku  lat   grupkę  

Wielkie  kolędowanie  z  gwiazdami
dzieci  przygotowuje  też  Katarzyna  
Bielawska,  instruktorka  z  GOK.

  Każdego  roku  w  konkur-
sie  uczestniczą   znane  nie  tylko  
na  Podlasiu   zespoły   artystyczne  
„Cegiełki”   z  Lewkowa  Stare-
go  (instruktor  muzyczny  Mikołaj  
Miażenny)   i  „Narewczanki”  z  Na-
rewki  (instruktor  muzyczny  Piotr  
Skiepko).  Kolędnicy   z  Lewkowa  
występują  tak  jak  na  kolędników  
przystało  --  w  zimowym  ubraniu  
(w  ciepłych  kurtkach i  kożuchach,  w  
ciepłych  okryciach  głowy),  a  także  
z  latarenką,  z  koszykiem)  i  zawsze  
z  gwiazdą  (przed  występami  zrobili  
nową).  W  tym  roku  na  scenie  w  
GOK  wystąpił  zespół   z  Nowej  Woli  
(gmina  Michałowo),  który  przyjeż-
dżał  także w  ubiegłym  roku).

Kto  w  tym  roku  był  najlepszy  
w  konkursie?   Wśród  dzieci  klasa  0  
zajęła  pierwsze  miejsce.  Klasy  I A,  
I B,  II  i  III  zajęły  ex  aequo  drugie  
miejsce.  W  gronie  klas    IV,  V  i  VI  
--  klasa  IV  zajęła  pierwsze  miejsce.   
W  kategorii   gimnazjalistów   na 

30  stycznia  br.  siedmiu  po-
etów   przyjechało  do  świetlicy  
w   Starym  Masiewie  w  gminie  
Narewka  (powiat  hajnowski)  na  
spotkanie  autorskie.  Ta  niewielka  
cicha  i  spokojna  puszczańska  wieś   
liczy  66  mieszkańców.  Położona  
jest  w  pięknej  okolicy. 

W  pomieszczeniu   było  cie-
pło  od  kominka  i  panował  miły  
nastrój.   Do  Masiewa  przyjechali  
Wiera  Radziwoniuk  i  Aleksander  
Radziwoniuk  z  Michnówki,  Tadeusz  
Kuncewicz  z  Eliaszuk,  Jan  Cie-
łuszecki  i  Konstanty  Ciełuszecki  z  
Lewkowa  Nowego,  Ala  Jaświłowicz  
z  Siemianówki i  Mikołaj  Woroniecki  
z  Olchówki  oraz  debiutująca  na  tego  
typu  spotkaniach  Anna  Stulgis  z  
Narewki.  Wszyscy  oni  piszą  piękne  
i  mające  dużą  wartość  artystycz-
ną  wiersze  i  opowiadania.  Dwóch  z  
nich  Tadeusz  Kuncewicz  i  Jan  Cie-
łuszecki  mają  swoje  liryki  w  wy-
daniach  książkowych.  W  tym  roku  
zaplanowano  wydać  zbiorek  wierszy  
najstarszej   poetki  pani  Wiery   z  
Michnówki. 

Mieszkańcy   Starego  Masie-
wa   przyjęli   wiersze  ciepło  i  ser-
decznie.  Każdy  utwór  był  oklaski-
wany.   Było  to  pierwsze  w  tym  roku  
spotkanie  autorskie  w  gminie  Na-
rewka.  W  ubiegłym  roku   poeci  byli  
w  świetlicach   m.  in.  w   Narewce,  w  
Ochrymach  i  w  Siemianówce.  Z  tych  
imprez  mają  pamiątkowe  zdjęcia.  

 Poeci  chętni  na  spotkania  autorskie

Chętnie  przyjeżdżały  i  dołączały  do  
tutejszego  grona   osób  piszących  
dwie  znane poetki  z  Białegostoku  
Mira  Łuksza  i  Walentyna  Niedź-
wiedź,  mające  powiązania  z  gminą  
Narewka:  pani  Mira  ze  wsią  Boro-
we  (tu  mieszkała  w  dzieciństwie  i  
chodziła  do  szkoły  podstawowej   w  
Siemianówce)  i  pani  Walentyna   --  z  
Siemieniakowszczyzną  (tu  ma  swój  
dom  i  przyjeżdża  latem,  zbiera  zioła  
lecznicze  i  w  pogodne  dni  pisze  
wiersze  pod  lipą  w  podwórzu).  

  W  najbliższych  miesią-
cach  tego  roku  planowane  są  
następne  spotkania  m.  in.  w   
Guszczewinie  (po  raz  drugi),  w  
Plancie  (po  raz  drugi),  w  Skupo-
wie,  w  Tarnopolu  i  w  Zabłotczyźnie.  
Zebrania  organizuje  Helena  Rejent  
--  dyrektorka  Gminnego  Ośrodka  
Kultury  w  Narewce  wraz  z  soł-
tysami  poszczególnych  wsi  i   z  
radnymi.   Warto  dodać,  że  w  narew-
kowskiej  gminie  jest  dużo  świetlic  
po  gruntownych  remontach  i  to,  że  
mieszkańcy  wsi  chętnie  przychodzą  
na  imprezy  kulturalne.  

(JC)  Fot.  Jan Ciełuszecki

pierwszym  miejscu  uplasowała  się  
klasa  pierwsza.  W  grupie  młodzieży  
starszej  pierwsze  miejsce  zajęło  trio  
(Dawid  Adamiuk,  Marek  Pańkowski  
i  Paweł  Nikołajuk).

W   tym   roku  pierwsze  miej-
sce  zajęły  „Narewczanki” z  Na-
rewki   (pieknie  wykonały  kolędy  
„Dobry  wieczar”,  „Lulajże  Jezuniu”  i  
Świataja  Warwara”) i  drugie  miejsce  
--  „Cegiełki”  z  Lewkowa  Stare-
go.   Solo  pierwsze  miejsce  wyśpie-
wała  Zinaida  Pacewicz  z  Narewki  
(wykonała  ona  kolędy  „Cicha  noc”  
i  „Nowa  radość”).
                          Jan  Ciełuszecki

PRZECZYTANE
Cd. ze str. 5

Tylko jaka pseudonieza-
leżna stacja telewizyjna na to się 
odważy? Wszak bez przychylności 
panujących nam światle PO-wców, 
bez rządowych reklam i progra-
mów misyjnych się nie utrzymają. 
Mówienie: ja pracuje w prywatnej 
TV, której państwo nie dotuje, jest 
co najmniej obłudne. Ale jak widać, 
misja społecznego ogłupiania ma 
się dobrze>”

„ANALITYK”

Oddaj krew
22 lutego w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Boćkach 
będzie można oddać krew. Or-
ganizatorzy zapraszają miesz-
kańców Bociek i gminy w go-
dzinach 9 – 14.
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SOLIDNE
KREDYTY

DLA ROLNIKÓW
(i ... nietylko)

- inwestycyjne
- hipoteczne
- gotówkowe

tel. 531 530 691
Oferta kilkunastu 

banków!

SPORT

UKS Olimpijczyk Białowieża 
przeszedł pozytywnie rekrutację 
i dostał się do programu wspieranego 
przez Ministerstwo Sportu - „Kluby 
Sportowe Orange”. Podczas przygoto-
wania projektu niezbędnego wsparcia 
udzielili: p. Wioletta Januszkiewicz 
- dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Białowieży oraz p. 
Grzegorz Kasprowicz - wójt Gminy 
Białowieża.

Do programu przystąpiło 2725 
klubów z całej Polski. Wymogi for-
malne spełniło 664 sportowych ini-
cjatyw, z których jury wybrało najcie-
kawsze i najbardziej odpowiadające 
założeniom programu. Białowieski 
UKS Olimpijczyk znalazł się w pierw-
szej 50 zwycięskich klubów 

Początkiem współpracy jest 

UKS Olimpijczyk w programie 
„Kluby Sportowe Orange”

otrzymanie z programu sprzętu 
sportowego do wykorzystania na 
zajęciach, koszulek reprezentacyj-
nych oraz reklamy świetlnej Orange 
umieszczonej przy wejściu głównym 
naszej szkoły. Dodatkowo Kluby 
zostaną zasilone technologicznie 
w postaci tabletów i Internetu, dzięki 
czemu będą mogły korzystać ze 
specjalnie przygotowanej platformy 
internetowej, zawierającej specjalne 
programy szkoleniowe oraz trenin-
gi.  Program ma na celu popularyzację 
aktywności fizycznej dzieci i młodzie-
ży na terenie Gminy Białowieża oraz 
pomoc w rozwoju już istniejących 
klubów.

 Jarosław Kutikow
Portal ZSP Białowieża

Czwarta kolejka Drużynowej 
Amatorskiej Ligi w Tenisie Stołowym 
była niefortunna dla zawodników 
z Hajnówki. Obie drużyny przegrały 
swoje mecze wyjazdowe. Hajnówka 
I uległa nieznacznie 3: 4 w Narewce, 
a Hajnówka II oddała komplet punk-
tów w Czeremsze. Nie przyniosło to 
większych zmian w klasyfikacji dru-
żynowej. Jedynie na drugie miejsce 
różnicą małych punktów przesunął 
się zespół z Czeremchy. 

*
  Spotkania rozegrane w piątej 

kolejce w Drużynowej Amatorskiej 
Lidze Tenisa Stołowego przyniosły 
zwycięstwa gospodarzy. Derby Haj-
nówki zakończyły się zwycięstwem 
pierwszej drużyny 6: 0, a Czeremcha 
pokonała na własnym terenie Na-
rewkę.

*
Podsumowanie ligowe
Ostatnie zmagania Drużynowej 

Amatorskiej Ligi w Tenisie Stołowym 

Finał hajnowskiej ligi w tenisie stołowym

odbyły się w dniu 4 lutego. Wszystkie 
zespoły spotkały się w sali gimna-
stycznej ZS nr w Hajnówce. Dwumecz 
miał zadecydować o miejscach II-III 
w klasyfikacji drużynowej. Mecze 
były bardzo ekscytujące, bo wszyscy 
mogli śledzić wyniki poszczególnych 
spotkań i na bieżąco przeliczać punk-
ty. Walka na pięciu stołach pomiędzy 
pierwszą Hajnówką i Czeremchą (4: 
3), a Hajnówką II i Narewką (1: 6) 
trzymała w napięciu do ostatnich 
spotkań. Trzy punktowa zdobycz 
Narewki zadecydowała o fotelu wice-
lidera.  W tym dniu również wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe pu-
chary i medale, a najlepsi zawodnicy 
z przekroju całej ligi – medale.

Dnia 27 lutego zostanie ro-
zegrany dodatkowo Ligowy Turniej 
Deblowy. Każda drużyna może zgło-
sić do rozgrywek po trzy deble. Zgło-
szenia imienne do dnia 23.02.2015 r. 
na adres – ludwiczakjanusz@wp.pl

KOŃCOWA KLASYFIKACJA 
DRUŻYNOWA 

I.    Hajnówka I – 14 pkt
II.   Narewka – 11 pkt
III.  Czeremcha – 10 pkt
IV.  Hajnówka II – 1 pkt
KOŃCOWA KLASYFIKACJA 

INDYWIDUALNA 
I     Zbigniew Miszczuk – Haj-

nówka I – 13,5 pkt
II    Andrzej Makulski – Czerem-

cha – 12,5 pkt
III   Danie Gryc – Narewka – 11 

pkt
IV  Jerzy Mieczyński     - 9 pkt

W sobotę 24 stycznia na sali 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Białowieży odbył się turniej o Puchar 
Prezesa OSP w Białowieży w piłce 
siatkowej mężczyzn.

W zawodach udział wzięły czte-
ry zespoły: OSP Białowieża, KPPSP 
Hajnówka, KPPSP Bielsk Podlaski 
oraz Malai Studio Hajnówka. Grano 
systemem każdy z każdym, do dwóch 
wygranych setów.

Spotkania przyniosły dużo emo-
cji, często kończyły się wynikiem 2 do 
1. Ostatecznie bezsprzecznie najlep-
szym okazał się zespół Malai Studio 
Hajnówka, który przez cały turniej nie 
stracił seta.

Wyniki poszczególnych spotkań:
• OSP Białowieża-KPPSP Bielsk 

Podlaski 2:1
• Malai Studio Hajnówka-KP-

PSP Hajnówka 2:0
• KPPSP Bielsk Podlaski-KP-

PSP Hajnówka 2:1
• Malai Studio Hajnówka-KP-

PSP Bielsk Podlaski 2:0
• KPPSP Hajnówka-OSP Biało-

wieża 1:2

Malai Studio Hajnówka 
z Pucharem Prezesa OSP w Białowieży

• OSP Białowieża-Malai Studio 
Hajnówka 0:2

Najlepsi zawodnicy w zespołach:
Malai Studio Hajnówka- Artur 

Oniprijuk
OSP Białowieża- Paweł Andro-

siuk
KPPSP Bielsk Podlaski- Mariusz 

Sienkiewicz
KPPSP Hajnówka- Piotr Sien-

kiewicz
Końcowa kolejność:

1. Malai Studio Hajnówka
2. OSP Białowieża
3. KPPSP Bielsk Podlaski
4. KPPSP Hajnówka

Skład OSP Białowieża: Piotr 

Orzechowski (kapitan), Wojciech Gu-
towski, Walenty Leoniuk, Mateusz Gu-
towski, Paweł Androsiuk, Tomasz An-
drosiuk, Artur Kupień, Artur Wojciuk.

Sędziował: Wojciech Linke.
Organizatorem wydarzenia było 

OSP w Białowieży, natomiast partne-
rami- Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Białowieży oraz Białowieski O środek 
Kultury.

Mateusz Gutowski

71 rocznica 
rzezi wołyńskiej

niemiecką zemstą. Związanych i bez-
bronnych mieszkańców wsi napast-
nicy zamordowali przy pomocy noży 
i siekier, zabijając od 149 do 173 osób, 
w tym kobiety, dzieci i niemowlęta. 

W lesie, w miejscu dawnej wsi 
Ukrainiec Antin Kowalczuk wzniósł 
pamiątkowy krzyż z informacją, że 
zbrodni dokonali nacjonaliści ukra-
ińscy. Jest on obecnie bardzo zanie-
dbany, a dotarcie do niego utrudnione.

Warto podkreślić, że władze 
ukraińskie do dzisiaj nie przeprosiły 
za upowskie zbrodnie w których za-
mordowano – wg różnych źródeł – od 
100 000  do 200 000 osób, głównie 
Polaków ale także mieszkańców 
pochodzenia żydowskiego, czeskiego 
oraz tych Ukraińców, którzy odma-
wiali udziału w zbrodniach.

Pod koniec swego urzędowa-
nia, tak wspierany przez Polskę lider 
pomarańczowej rewolucji prezydent 
Juszczenko nadał jednemu z szefów 
nacjonalistów ukraińskich Stepanowi 
Banderze tytuł Bohatera Ukrainy. 
Dekret ten cofnął jego następca pre-
zydent Janukowycz.                    (pod)

Cd. ze str. 4
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Luty
2015

bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Dnia 29.01.2015r. w sali konferen-
cyjnej w budynku Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce odbyła się IV sesja Rady Powiatu 
Hajnowskiego. W sesji wzięło udział 14. rad-
nych. Obradom przewodniczył Przewodni-
czący Rady Powiatu Hajnowskiego Lech Jan 
Michalak. W sesji udział wzięli radni Sejmiku 
Województwa Podlaskiego, a także kierownicy 
powiatowych jednostek organizacyjnych oraz 
naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce.

Podczas sesji radni podjęli uchwały 
w sprawie budżetu oraz nadania tytułu zasłu-
żony dla powiatu hajnowskiego. Rada przyzna-
ła tytuł: Zespołowi Szkół Zawodowych, ks. Mi-
tratowi Aleksandrowi Wysockiemu, Włodzi-
mierzowi Pietroczukowi, Andrzejowi Skiepko, 
Leontynie Trochimiuk, Joannie Sapieżyńskiej 
oraz Jarosławowi Markowi Trochimczykowi.

Podczas posiedzenia padło wiele skła-
niających do refleksji wniosków. Radna Ja-
dwiga Dąbrowska poruszyła problem dworca 
kolejowego w Hajnówce, zaś Jan Korcz za-
apelował do radnych województwa o uwzględ-
nienie w planach ścieżki rowerowej od Jelonki 
do Kleszczel. Głos zabrali także radni sejmiku 
województwa. Radny Mikołaj Janowski roz-
winął zagadnienia utworzenia w Połowcach 
przejścia fitosanitarnego oraz wybudowania 
ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
Hajnówka – Bielsk Podlaski z powiatową Dubi-
cze Osoczne – Berezowo. Z kolei Włodzimierz 
Pietroczuk mówił o potrzebie dofinansowania 
przez samorząd województwa bezpośred-
niego połączenia kolejowego Hajnówka– 
Warszawa.  Radny oraz Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk rozmawiali na ten temat 
z Dyrektor Podlaskiego Oddziału Przewozów 
Regionalnych w Białymstoku Elżbietą Załuską. 
Ponadto, Włodzimierz Pietroczuk zaapelował 
o upamiętnienie przypadającej za rok 70. 
rocznicy pacyfikacji wsi Zaleszany. Stanowisko 
poprała radna Olga Rygorowicz, na jej wniosek 
Rada Powiatu uczciła minutą ciszy pamięć 
poległych.

W trakcie sesji Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk w odpowiedzi na wniosek 

IV sesja Rady Powiatu Hajnowskiego

W związku z realizacją projektu „Sieć 
szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewódz-
two Podlaskie” Urząd Marszałkowski zaprasza 
na bezpłatne szkolenia z podstawy obsługi 
komputera i internetu. Udział w szkoleniu to do-
skonała okazja, by poznać tajniki obsługi plików 
tekstowych, zasad korzystania z internetu itp. 
Projekt skierowany jest do osób 45+ rozpoczyna-
jących przygodę z komputerem. Każdy uczestnik 

W kwietniu rusza nabór 
na bezpłatne szkolenia z obsługi komputera

radnej Olgi Rygorowicz,  naświetlił kierunki 
działania Zarządu. Starosta podkreślił, iż naj-
pilniejszą kwestią dla skutecznego rozwoju 
powiatu jest pozyskanie funduszy z zewnątrz. 
W tym celu samorząd kontynuuje prace nad 
„Programem zrównoważonego rozwoju re-
gionu Puszczy Białowieskiej 2014-2020” oraz 
prowadzi rozmowy z przedstawicielami Lasów 
Państwowych, samorządu województwa 
czy BPN dotyczące współpracy. Priorytetem 
jest również dyscyplina budżetowa– Starosta 

podkreślił, iż kluczową kwestią jest ustabilizo-
wanie sytuacji finansowej powiatu, stąd plano-
wane jest ograniczenie wydatków. Prezentacja 
stanowiła rozwinięcie wypowiedzi z dnia 30 
grudnia 2014r, kiedy to w swoim wystąpieniu 
Starosta zwrócił uwagę na konieczność refor-
my oświaty i pomocy społecznej w powiecie 
hajnowskim– jest to problematyka, która wy-
maga zastanowienia. Ponadto, podkreślił zna-
czenie położenia powiatu oraz infrastruktury 
kolejowej i związanej z nią przejść granicznych 
w Połowcach i Siemianówce, zwrócił uwagę na 
problematykę nieczynnych odcinków kolejo-
wych, do jakich należy m.in. Białowieża– Nie-
znany Bór. W dalszej części Starosta pogratu-
lował wszystkim laureatom tytułu „Zasłużony 
dla Powiatu Hajnowskiego”. 

Więcej informacji odnośnie przebiegu 
sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnów-
ce, oraz stronie www.powiat.hajnowka.pl

 Katarzyna Nikołajuk

Hajnowski Dom Kultury zakończył realizację projektu pn.  „KULTURALNI+  modernizacja 
Hajnowskiego Domu Kultury – etap II” w ramach Programu/Priorytetu: Rozwój infrastruktury kul-
tury/ Infrastruktura domów kultury, dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość  całego projektu 
wynosiła 200 911,00 zł, w tym dofinansowanie z MKiDN wynosiło  150 000,00 zł, a wkład własny 
w wysokości 50 911,00 zł zapewniła Gmina Miejska Hajnówka. Dzięki uzyskanemu  dofinan-
sowaniu przebudowano hol główny HDK wraz z przyległymi pomieszczeniami oraz zakupiono 
wyposażenie do pracowni plastycznej. W rezultacie powstały nowoczesne pomieszczenia bez 
barier architektonicznych w pełni przystosowane do potrzeb różnych grup społecznych, w tym 
osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. 

W efekcie przeprowadzonych prac remontowych zostały wyremontowane i powstały 
pomieszczenia:

- hol główny z przystosowaniem do celów wystawienniczych,
- sala wystawienniczo – wykładowa z niewielkim zapleczem,
- WC dla niepełnosprawnych przystosowane do potrzeb matek z dziećmi(wyposażone 

w przewijak i miejsce do karmienia),
- szatnia, 
- pomieszczenie głównej rozdzielni prądu,
- klatka schodowa wraz z niewielkim korytarzem do podpiwniczenia.
 Zakupione  wyposażenie do pracowni plastycznej obejmuje: sztalugi plenerowe, 

sztalugi stołowe, rysownice, kawalety, manekiny drewniane, ramy i antyramy, małą prasę do 
grafiki i wałki.  

Barbara Sadowska

„KULTURALNI+ modernizacja Hajnowskiego Domu Kultury” - II etap 

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

otrzyma materiały szkoleniowe oraz Certyfikat 
(ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Kom-
puterowych) potwierdzający kwalifikacje. 

Zajęcia odbędą się w każdej gminie, 
której zlokalizowany jest węzeł dystrybucyj-
ny sieci szerokopasmowej. Rekrutacja rusza 
30.04.2015r., jednak już dziś warto zainte-
resować się tematyką. Więcej szczegółów 
na stronie www.sspw.wrotapodlasia.pl oraz  

www.powiat.hajnowka.pl.
Powiat hajnowski jest jednym z samo-

rządów objętych przedsięwzięciem. W ramach 
projektu 30.07.2014 r. w Hajnówce dokona-
no uroczystego otwarcia gotowej części sieci  
szerokopasmowej między Hajnówką a Siemiaty-
czami: w sumie 69 km. Prace nadal trwają.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach.
Katarzyna Nikołajuk
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Po raz kolejny uczniowie, nauczyciele, 
rodzice, członkowie Stowarzyszenia UNISONO 
spotkali się w Hajnowskim Domu Kultury na 
Świątecznym Koncercie Szkoły Muzycznej. 
Bożonarodzeniowe prezentacje na stałe wpi-
sały się w tradycje hajnowskich wydarzeń 
kulturalnych. 

Podczas koncertu zaprezentowali się 
uczniowie i absolwenci naszej szkoły. W ich 
wykonaniu usłyszeliśmy kolędy, pastorałki 
i inne utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej. 
Koncert poprowadził uczeń klasy fortepianu- 
Karol Ginszt. Na zakończenie koncertu wszy-
scy uczniowie otrzymali słodkie upominki, 
ufundowane przez Stowarzyszenie UNISONO.

autor: Bożena Lewczuk
fot. Emilia Rynkowska

Świąteczny Koncert Szkoły Muzycznej 

Powiat hajnowski wspiera rozwój edukacji w regionie. Szansą jest nawiązanie współ-
pracy pomiędzy samorządem a Politechniką Białostocką. Dnia 10.02.2015r. pomiędzy powiatem 
hajnowskim a uczelnią zawarta została umowa o współpracy. Porozumienie przewiduje szereg 
inicjatyw na rzecz popularyzacji nauki, skierowanych do uczniów ze szkół, dla których organem 
prowadzącym jest powiat. W ramach współpracy zaplanowano wiele działań m.in. zajęcia w no-
woczesnym laboratorium uczelni, lekcje z wykładowcami akademickimi, udział w kołach nauko-
wych, konkursy przyczyniające się do wzrostu zainteresowania naukami ścisłymi, a także pomoc 
uczniom uzdolnionym. 

Współpraca ma na celu wsparcie młodzieży w procesie zdobywania wiedzy. To też dosko-
nała promocja kierunków ścisłych oraz szansa na „zatrzymanie” zdolnej młodzieży w regionie. 
Politechnika Białostocka jest uczelnią o wysokim poziomie kształcenia, ma dużo do zaofero-
wania nie tylko studentom: Politechnika chce pokazać swoją specyfikę, swoje najlepsze strony. 
Uczniowie będą mogli poznać bazę laboratoryjną, dydaktyczną, jaką dysponujemy – wszystko, 
z czym w ciągu pięciu lat studiowania będą się spotykać na bieżąco. Poza tym niedługo rozpoznamy 
program stypendialny „Odkrywcy diamentów”, który będzie służył zdolnym uczniom liceum i gim-
nazjum z zaprzyjaźnionych powiatów. Wchodząc do szkół średnich na terenie powiatu chcemy też 
w pewien sposób pomóc – mówi Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Lech Dzienis.

Umowa o współpracy pomiędzy samorządem a uczelnią to także szansa dla regionu. 
Stanowi bowiem inwestycję w kapitał ludzki – najcenniejszą lokatę jaką posiada samorząd. Mam 
nadzieję, że podpisane porozumienie zapoczątkuje długą i owocną współpracę na rzecz przyszłości 
uczniów naszych szkół. Młodzi ludzie są przyszłością naszego powiatu, naszego kraju, stąd troska 
o ich wykształcenie i jak najlepszy start w życie zawodowe jest wyzwaniem dla nas wszystkich. 

Samorząd powiatowy podpisał porozumienie o współpracy z Politechniką Białostocką

Mamy zdolną i ambitną młodzież, cieszę się, że ten potencjał zostanie wykorzystany. Jako miesz-
kaniec powiatu jestem dumny z tego, że tak nowoczesna uczelnia jest w naszym miasteczku, mało 
tego – intensywnie się rozwija, czym przyczynia się także do postępu naszego powiatu. Mamy także 
nadzieję, że objęta programem młodzież zdecyduje się w przyszłości zostać tu, w naszym regionie 
– stwierdził Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. 

Wypracowane porozumienie stwarza uczniom możliwość rozwoju. Działania przewidzia-
ne w projekcie pozwolą im poznać studenckie obowiązki a przede wszystkim- zdobyć wiedzę. 
Redakcja GH życzy owocnej współpracy. 

Katarzyna Nikołajuk

Po dwóch latach przerwy nasz patron medialny maratonypolskie.pl ogłosił powrót do tra-
dycji wyboru najlepszych biegów w Polsce minionego sezonu. Wybory najlepszych imprez biego-
wych w Polsce składały się z dwóch etapów. Pierwszy to kandydatury, czyli przyporządkowanie 
biegów do poszczególnych kategorii. Nie ukrywamy, że już sama nominacja cieszy!

 „Ilu biegaczy, tyle metod oceniania biegu - jedni lubią pasta-party, drudzy obfite pakiety 
startowe, a inni cenią sobie ogólny klimat panujący na biegu. Nie narzucamy żadnej metody oceny 
biegu, każdy z głosujących przyjmuje takie kryteria, jakie mu odpowiadają. Po prostu: od najlep-
szego do najsłabszego wedle własnego „widzimisię” :)”

W drugim etapie - głosowaniu, które odbyło się w dniach 20-26 stycznia, nasz bieg zajął:
VI miejsce w Polsce w kategorii Półmaratony Kameralne (na 30 zgłoszonych kandy-

datur)
XIX miejsce w Polsce w kategorii Biegi Średnie 200-499 uczestników (spośród 131 

kandydatur)
XIII miejsce w Polsce w kategorii Miasta 5000-25000 mieszkańców (na 92 zgłoszone 

kandydatury)
XXIII miejsce w Polsce w kategorii Biegi organizowane przez Miasta, Gminy, OSiRy 

(na 137 kandydatur)
I miejsce w Polsce w kategorii Województwo Podlaskie
Wyróżnienia zostały nadane na podstawie ogólnopolskiego głosowania dla udo-

kumentowania doskonałej organizacji imprezy biegowej pod hasłem XIV PÓŁMARATON 
HAJNOWSKI!

Szczegółowe informacje:
http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=1&action=7&code=14073&bieganie

Małgorzata Muszkatel

Duży sukces organizacyjny XIV edycji 
Półmaratonu Hajnowskiego
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Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” przygotowało dokument określający 
kierunki rozwoju powiatu– Strategię  zrównoważonego rozwoju  powiatu hajnowskiego na lata 
2015-2020.

Proces budowy strategii był żmudny i czasochłonny, dzięki wspólnej pracy samorządów, 
instytucji oraz mieszkańców wypracowano dokument, który stanowi odpowiedź na potrzeby 
powiatu. W tym celu w okresie od maja do września 2014r. zorganizowano cztery spotkania 
z wykonawcą dokumentu, tj. Dolnośląskim Centrum Rozwoju Lokalnego. Podczas debaty nad 
strategią uczestnicy wnosili swoje uwagi oraz komentarze.W dokumencie podzielonym na część 
analityczną oraz koncepcyjną zawarte zostały treści wskazujące optymalny kierunek rozwoju po-
wiatu hajnowskiego równoważącego potrzeby ochrony przyrody przy równoczesnym stworzeniu 
warunków do rozwoju gospodarczego.

Treść strategii usystematyzowana została w pięciu obszarach: przyrodniczy, społeczny, 
gospodarczy, instytucjonalny i przestrzenny. W ramach tego wyodrębniono cele strategiczne, do 
których z kolei przyporządkowano cele operacyjne jako podkategorie. Celom operacyjnym przy-
porządkowane zostały szczegółowe plany zadaniowe. 

Choć projekt jest gtowy, nie oznacza to końca prac. Wciąż można wnosić uwagi do stra-
tegii. Opracowany projekt dokumentu został umieszczony na stronach: www.powiat.hajnowka.pl 
oraz www.puszczailudzie.pl, każdy zainteresowany może dostarczyć swoje propozycje na adres 
platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl (formularz dostępny na stronie powiatu, w zakładce 
Strategia…) lub bezpośrednio w biurze projektu w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. A. Zina 
1, pok. nr 4.

Projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy 
Białowieskiej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie 
postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Katarzyna Nikołajuk

Trwają konsultacje społeczne w sprawie 
„Strategii  zrównoważonego rozwoju  

powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020„

Przygraniczne położenie to atut, który Starostwo Powiatowe w Hajnówce stara się wy-
korzystać w każdym obszarze – m.in. edukacji, gospodarki oraz turystyki. Starostwo Powiatowe 
włożyło wiele starań w rozwój turystyki transgranicznej. Jej filarami są aktywność, wielokulturo-
wość, przyroda –czyli elementy, z których znany jest region Puszczy Białowieskiej.

Na przełomie lat 2007-2008 Starostwo Powiatowe zrealizowało duży projekt– wytyczony 
został Białowieski Szlak Transgraniczny. To żółty szlak rowerowy, łączący puszczę po dwóch 
stronach granicy. Trasa szlaku wiedzie bowiem przez powiat hajnowski (Rzeczpospolita Polska) 
i rejon prużański (Republika Białoruś); ,,polski’’ odcinek kończy się na przejściu granicznym Bia-
łowieża – Piererow. Trasa powstała z myślą o turystach preferujących aktywne formy spędzania 
wolnego czasu. Poza wytyczeniem trasy, zadbano również o infrastrukturę okołorowerową – po 
stronie polskiej turystów prowadzą drewniane drogowskazy oraz oznakowania na drzewach 
bądź słupach, z kolei dwujęzyczne tablice informacyjne z mapami oraz opisami ciekawostek 
i historii odwiedzanych miejsc pozwalają lepiej poznać region, zaś miejsca przystankowe wraz 
ze stojakami na rowery ułatwiają regenerację sił przed dalszą wędrówką. Białowieski Szlak  
Transgraniczny powstał w ramach realizacji projektu „Rozwój Turystyki Transgranicznej w regio-
nie Puszczy Białowieskiej” finansowanego z Programu Sąsiedztwa Polska –Białoruś – Ukraina. 
To zdecydowanie jedno z najlepszych przedsięwzięć turystycznych zrealizowanych przez Sta-
rostwo Powiatowe w Hajnówce. Świadczą o tym wyróżnienia: szlak dostał Certyfikat Polskiej 
Organizacji Turystycznej w ramach „Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny 2008”, ponadto 
otrzymał nominację do I edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych 
Funduszy” w kategorii Współpraca Transgraniczna.

Białowieski Szlak Transgraniczny jest cały czas modernizowany. W 2013r., przy wyko-
rzystaniu unijnych funduszy, wykonano prace związane z odnowieniem trasy. W ramach tego do-
konano modernizacji oznakowań na drzewach i słupach, odrestaurowania tablic, drogowskazów 
oraz miejsc postojowych.

Obecnie samorząd powiatowy wspólnie z Rejonowym Centrum Turystyki i Krajoznawstwa 
w Kamieńcu realizuje projekt „Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki”. Współpraca 
zakłada odnowienie czerwonego szlaku rowerowego Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czerem-
cha – Piaski (85 km), uzupełnienie trasy o drogowskazy i tablice oraz opracowanie i wydanie 
materiałów promocyjnych (map, folderów i gadżetów). Jednak zasadniczym produktem projektu 
ma być Polsko-Białoruski Punkt Informacji Turystycznej w Hajnówce i w Kamieńcu, w którym 
turyści będą mogli zapoznać się z atrakcjami turystycznymi po dwóch stronach granicy. Obecnie 
trwają prace związane z modernizacją szlaku czerwonego, projekt na dobre wystartuje wiosną.

W przygotowaniu pozostaje również przedsięwzięcie „Rozwój turystyki aktywnej i bran-
ży turystycznej w ujęciu transgranicznym”, mający na celu zacieśnienie współpracy. W ramach 
projektu zaplanowano szereg interesujących działań skierowany do mieszkańców regionu oraz 
branży turystycznej po dwóch stronach granicy m.in. polsko-białoruski rajd nordic walking, 
rajd rowerowy dla dorosłych, publikacja informatora o turystyce aktywnej, szkolenia na prze-
wodników turystycznych po regionie Puszczy Białowieskiej oraz szkolenie kulinarne dla grupy 
polsko-białoruskiej. Obecnie trwają przygotowania do organizacji kursów przewodnickich, nabór 
zostanie ogłoszony niedługo.

Turystyka transgraniczna to kierunek, który się rozwija. Szereg inicjatyw podjętych przez 
samorząd powiatowy podnosi atrakcyjność regionu, przez co Puszcza Białowieska jawi się jako 
kraina, która ma turystom wiele do zaoferowania.

Katarzyna Nikołajuk

Powiat hajnowski 
rozwija turystykę transgraniczną

Ponad czterdzieści lat temu Michał 
Skiepko, wywodzący się z powiatu hajnow-
skiego, po raz pierwszy stanął na wielkiej 
teatralnej scenie. Spędzał na niej większość 
swego życia. W niedzielę, z wielką przyjem-
nością, wystąpił na, o wiele mniejszej, scenie, 
lecz przed równie wspaniałą publicznością. Na 
koncert śpiewaka operowego przybło wielu 
hajnowian.

 
Michał Skiepko dał przepiękny kon-

cert wspólnie z zaproszonymi gośćmi z Grodna 
– Mariną i Włodzimierzem Gorowoj. Całości 
przygrywała niemalże czterdziestoosobowa 
Orkiestra Kameralnej Filharmonii Grodzień-
skiej pod dyrekcją Włodzimierza Bormotowa. 

Wyjątkowy koncert muzyki operowej - Michał Skiepko i goście z Grodna
Koncert prowadził Wiktor Szałkiewicz.

Podczas koncertu usłyszeliśmy muzy-
kę między innymi Czajkowskiego, Moniuszki, 
Szymanowskiego i Lehára. Utwory wykonano 
w kilku językach: polskim, włoskim i rosyj-
skim.

***
Michał Skiepko swoją karierę roz-

poczynał z Centralnym Zespole Artystycz-
nym Wojska Polskiego. Ponadto śpiewał 
w najlepszych teatrach operowych w kraju 
– początkowo w warszawskiej Operze Ka-
meralnej, później w Teatrze Wielkim w Łodzi 
i Teatrze Wielkim w Warszawie. Koncertował 
niemal we wszystkich krajach świata m.in.: 
Japonii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, 

Niemczech, krajach skandynawskich, Belgii, 
Holandii, Rosji, Włoszech, Francji, Bułgarii. 
Uhonorowany został tytułem „Zasłużony dla 

Powiatu Hajnowskiego” za szczególne zasługi 
w działalności kulturalnej naszego regionu.

Emilia Rynkowska
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Samorząd powiatowy wspiera ini-
cjatywy sportowe. 26.01. 2015r. w Zespole 
Szkół nr 3 w Hajnówce po raz kolejny odbył 
się Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Sta-
rosty Hajnowskiego.  W rozgrywkach wzięło 
udział siedem drużyn z powiatu hajnowskiego: 
PUSZCZA Hajnówka, BŁYSKAWICA Dubicze 
Cerkiewne, ORZEŁ Kleszczele, LZS Narewka, 
PUSZCZA II Hajnówka, Kolejarz Czeremcha 
oraz Oldboy Hajnówka.

Celem imprezy była integracja działa-
czy sportowych w obrębie powiatu.  Ponadto, 

Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Starosty Hajnowskiego

1 lutego 2015 roku w Hajnowskim 
Domu Kultury odbyło się 28 Wojewódzkie 
Spotkanie Zespołów Kolędniczych. Na scenie 
zaprezentowało się 28 grup z województwa 
podlaskiego, które odtworzyły tradycyjne zwy-
czaje kolędnicze. Organizatorami wydarzenia 
były: Hajnowski Dom Kultury, Wojewódzki 
Ośrodek Aniamcji Kultury w Białymstoku 
i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu 

Uroczysta Gala rozdania Certyfikatów odbyła się 
23go stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Białym-
stoku. Kasi w tym ważnym dniu towarzyszył Dyrektor 
HDK Pan Rościsław Kuncewicz, mama oraz instruktor. 
Gala wręczania stypendiów zorganizowana była bardzo 
profesjonalnie, a nasza Kasia uświetniła ją swoim wystę-
pem wykonując utwór z rep. Alicji Majewskiej „Jaki pięk-
ny świat” . Wszyscy stypendyści otrzymali certyfikaty z rąk 
Marszałka Pana Mieczysława Baszko oraz Pana Mariana 
Szamatowicza - przewodniczącego sejmiku. Towarzy-
szyły temu fanfary w wykonaniu Orkiestry Dętej z Su-
chowoli . Na zakończenie uroczystości wjechał ogromny 

Nasza solistka Katarzyna Drużba została tegoroczną stypendystką 
Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia artystyczne

tort, którym częstowali się wszyscy zebrani podczas Gali. 
Gratulacje z okazji otrzymania stypendium oraz upominek 
otrzymała Kasia od Pana Włodzimierza Pietroczuka, któ-
ry był gościem Gali.

Dziękujemy.
Stypendium Marszałka Województwa Podla-

skiego to dla Kasi ogromne wyróżnienie i mamy nadzieję 
motywacja do dalszej pracy.

Gratulujemy serdecznie!

Marta Gredel-Iwaniuk

Spotkanie kolędnicze
Puszcza Białowieska. 

Komisja oceniająca w składzie:
Zygmunt Ciesielski - etnograf
Teresa Pardo - folklorystka
Stanisław Wiesław Dąbrowski - choreograf
Jerzy Kruszewski - muzyk

po przesłuchaniu i obejrzeniu wszyst-
kich zespołów kolędniczych postanowiła 
wyodrębnić zespoły dziecięco-młodzieżowe 

i w tej grupie przyznać miejsca w następują-
cych kategoriach:

 Kolędowanie z gwiazdą:
 I miejsca:
- „Z gwiazdą” – zespół ze Zbójnej
- „Wesołe Skrzaty” z Zambrowa
 II miejsce:
- Zespół „Dzwonki” z Hajnówki

 Herody:
 I miejsca
- „Król Herod na Kurpiach” z Turośli
- „Urwisy” z Konopek Monet
 Wyróżnienie:
- Grupa Teatralna SOK z Siemiatycz

 W grupie dorosłych:
 Zespoły autentyczne:

 Trzy równorzędne I miejsca:
- Zespół „Podlasie” z Wyszonek Błoni 
– Herody
- Zespół „Podlasie” z Wyszonek Błoni 
– kolędowanie z kozą
- „Herody Gminy Czyżew” z Czyżewa

 Herody:
I miejsce:
- „Król Herod” ze Szczuczyna
II miejsce:
- Teatrzyk Form Różnych „Zryw” 
z Czarnej Wsi Kościelnej

 Dwa równorzędne III miejsca:
-  Zespół Regiolnalny „Lipsk” z Lipska
- Zespół „Narwianie” z Dobrzyniewa Dużego

Kolędowanie z gwiazdą:
 Siedem równorzędnych I miejsc:
- Zespół „Reczańka” z Koźlik
- Zespół „Kalina” z Załuk
- „Echo Puszczy” z Hajnówki
- Zespół „Nowina” z Moszczony Królewskiej
- Zespół „Pogodna Jesień” z Moniek
- Zespół „Wodniczka” z Szorc
- Zespół „Barwianka” z Rafałówki
 Trzy równorzędne II miejsca:
- Zespół „Żawaranki” z Mochnatego
- Zespół „Narewczanki” z Narewki
- Zespół”Kądzielnice” z Jaświł
III miejsce:
- Zespół „Jarzębina” z Karakul

 Kolędowanie z szopką:
 Trzy równorzędne I miejsca:
- Zespół „Czarnowiacy” z Czarnej Wsi Ko-
ścielnej
- Zespół „Knyszynianki” z Knyszyna
- Zespół „Klepaczanki” z Klepacz

 Wyróżnienienie specjalne:
- Kolędnicy z szopką z Wąsosza

Krystyna Kędyś
foto Anna Tarasiuk

udział w turnieju to szansa dla mniejszych 
drużyn, by zagrać z silniejszymi zespołami. 
Każda drużyna miała bowiem okazję zmierzyć 
się  ze wszystkimi uczestnikami turnieju. 
Mecze trwały 15 minut bez zmiany strony 
boiska. Następującym po sobie rozgrywkom 
towarzyszyły wielkie emocje. Młodzi spor-
towcy walczyli do ostatnich minut meczy.  
Wartka akcja, nieprzewidywalny tok zdarzeń 
na boisku w pełni oddawał zaangażowanie 
piłkarzy. Niekwestionowanym liderem kla-
syfikacji okazała się drużyna LZS  Narewka, 

która kolejny rok z rzędu zdobyła tytuł Mistrza 
Powiatu Hajnowskiego. Drugie miejsce zajęła 
PUSZCZA Hajnówka I zaś trzecie – KOLEJARZ 
Czeremcha . Ocenie konkursowej zostało pod-
dane również zaangażowanie indywidualne 
piłkarzy. Najlepszym strzelcem turnieju został 
Daniel Barwiejuk (KOLEJARZ Czeremcha, 8 
bramek),  najlepszym zawodnikiem - Grzegorz 
Andrzejewski (LZS Narewka), zaś najlepszym 
bramkarzem okazał się Norbert Jendruczak  
(PUSZCZA Hajnówka). Wszystkim zwycięz-
com przyznane zostały nagrody oraz puchary, 

które wręczył Starosta Powiatu Hajnowskiego 
Mirosław Romaniuk, który pogratulował 
wszystkim zawodnikom dobrego rozpoczęcia 
sezonu: Miło jest spotkać się z tak aktywnymi 
ludźmi jak wy, a jeszcze przyjemniej was na-
gradzać. Zaprezentowaliście bardzo wysoki 
poziom gry, z zainteresowaniem śledziłem 
akcję na boisku. Cieszy mnie wasza aktywność, 
zaangażowanie. Sport uczy zasad walki fair 
play oraz szacunku dla innych.  Mam nadzieję, 
że te lekcje wyniesione z boiska będą wam to-
warzyszyć także poza nim. Życzę wam samych 

sukcesów w nadchodzą-
cym sezonie. Mam na-
dzieję, że za rok również 
się spotkamy się w tym 
samym składzie.

Organizatorem 
tegorocznego turnieju są: 
Klub Sportowy Puszcza 
Hajnówka oaz Starostwo 
Powiatowe w Hajnów-
ce. Puchary oraz nagrody 
ufundowało Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce, 
Salon Sportowy SOCCER 
w Białymstoku oraz KS 
Puszcza Hajnówka.
Katarzyna Nikołajuk
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