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W podpisie do zamieszczonego pod tym tytułem zdjęcia pomyliliśmy 
imię autorki dyniowej kompozycji. Jej twórczynią jest pani Lidia Dmitruk a nie 
Ludmiła jak napisaliśmy. Panią Lidię serdecznie za pomyłkę przepraszamy.

Redakcja 

Dyniowe impresje

20 lat temu, w 1996 roku po-
wstał w Czeremsze zespół „Hiłoczka” 
co po ukraińsku oznacza gałązkę. 
W tym przypadku nazwa symbolicznie 
jest tłumaczona jako jedna z wielu 
gałązek drzewa genealogicznego 
wyrastającego ze wspólnej tradycji 
kulturowej.

Czeremcha Jubileusz Hiłoczki

W repertuarze grupy są kolędy, 
szczedriwki, wesnianki i rohulki, pieśni 
weselne oraz inne ukraińskie pieśni 
ludowe z Podlasia, Polesia i Woły-
nia. W ten sposób zespół kultywuje 
tradycje pieśni i obrzędów swych 
babć i dziadków.

Hiłoczka to dwie grupy: wo-

kalna i wokalno-instrumentalna 
współpracujące od lat z żeńską 
grupą śpiewaczą z Czeremchy Wsi, 
która także niedawno świętowała 
35 lecie działalności.

Zespół koncertował nie tylko 
na Podlasiu ale i w innych regionach 
kraju oraz na Ukrainie.         (wss)

Zdjęcie UG Czeremcha

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Siemiatyczach otrzymała certyfikat 
Biblioteki z p@sją jako udokumento-
wanie współpracy z Fundacją Orange.

W efekcie współpracy, w ramach 
programu „Orange dla bibliotek”,  
biblioteka gminna i jej filia w Szer-
szeniach korzystały z bezpłatnego 
dostępu do internetu.                      (p)

Siemiatycze

Biblioteka z pasją

1 października w Nowoberezowie odbył się I Wieczór Wiejskich Chórów 
Parafialnych.  

Nowoberezowo

Wieczór wiejskich chórów

Zdjęcie Cerkiew.pl

Cd. str. 4Z okazji  Złotego Jubileuszu 
związanego z ukończeniem I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. T. 
Kościuszki w Bielsku Podlaskim, 
dwie klasy maturalne  spotkały 
się dwukrotnie, aby uczcić swój 
jubileusz. Najpierw w Supraślu, 
a następnie w Bielsku Podlaskim 
odwiedzili szkołę i złożyli kwiaty 
na grobach swoich profesorów.

 
W Bielsku, mieście swojej młodo-

ści, odwiedzili kościół niegdyś rektoral-

ny, zwany szkolnym, gdzie uczestniczyli 
we mszy św. Jak za czasów szkolnych 
Stanisław Fedorowicz i Jerzy Usowicz 
pełnili  funkcję ministrancką.

Na okoliczność spotkania  przy-
gotowali  „Modlitwę wiernych”, którą 

odczytał Stanisław Fiedorowicz. Po 
mszy św. Złoci Jubilaci” odwiedzili 
swoją szkołę. Na auli spotkali się 
z dyrektorem liceum Krzysztofem 
Prorokiem, odwiedzili klasy.

- Jeszcze 10 lat temu w miej-
scu auli rosła okazała wierzba.  Za 
naszych czasów stały tu  ławeczki. 
Można było spokojnie zjeść kanapkę, 
porozmawiać z koleżanką – wspomina 
Mikołaj, uczestnik spotkania z okazji 
40. lecia  ukończenia szkoły.

Dziś są już na emeryturze, podró-

żują, cieszą się z wnuków, powracają do 
wspomnień, oglądają stare fotografie 
i nieraz mają kłopot z rozpoznaniem 
się na zdjęciu.

Kolejnym punktem spotkania 
było odwiedzenie grobów, modlitwa, 

refleksja i skupienie nad przemijaniem, 
zapalenie zniczy. A jeszcze tak niedawno 
byliśmy tacy młodzi!

Odżyły też wspomnienia. A oto 
dwa epizody z życia klasy.

- Najzabawniejszym kolegą 
i największym rozrabiaką w naszej 
klasie był Marek, jakże odmienny 
charakterem od swego kuzyna Jurka 
Ł.- wspomina Jerzy.

- Jest piękny jesienny dzień. Je-
steśmy w  klasie na parterze. Chłopcy 
siedzą w rzędzie przy oknach. Wszystkie 
okna są otwarte. Marek nie był przy-
gotowany do lekcji z j. francuskiego 
i tuż przed dzwonkiem przed lekcją 
wyskoczył przez okno. Madam  Prof. 
Januszewska  wyczytuje listę obec-
ności. Przy wyczytaniu kolegi Marka  
zza okna słychać „prezent”.  Madam 
nawet się nie zorientowała. Po lekcji 
Marek tą samą drogą wrócił do klasy. 

- Na feriach zimowych mieliśmy 
się nauczyć na pamięć wiersza „Bitwa 
pod Borodino”. Marek prawdopodob-
nie przeczytał go choć niekoniecznie 
w całości i ze zrozumieniem. Po 
Nowym Roku pierwszą lekcją był j. 
rosyjski. Wszyscy drżą z przerażenia. 
A Mareczek tłucze się przed tablicą 
z Romkiem Z. Wchodząc do klasy pani 
prof. widzi to i wywołuje Mareczka do 

Spotkania  rocznika maturalnego z 1966 roku w Supraślu i Bielsku Podlaskim

„A jeszcze tak niedawno byliśmy tacy młodzi”

Cd. str. 5

Na zgrupowaniu wojskowym w Olecku
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W sobotę 8 października w re-
mizie strażackiej w Janowiczach 
rozbrzmiały hiszpańskie rytmy. Zespół 
„Rosa Tardia” zaprezentował wspa-
niałe tańce Flamenco i efektowne 
stroje. Były także krótkie warsztaty 
używania kastanietów i wachlarzy 
oraz poczęstunek tradycyjnymi 
hiszpańskimi ciasteczkami czyli 
polvorones. Dorota Frasunkiewicz 

Janowicze
Barwna jesień życia

przybliżyła zebranym - w formie 
medialnej- historię Cyganów. Opo-
wiadała o faktach i mitach z nimi 
związanych. Organizatorem imprezy, 
która odbyła się w ramach projektu 
„Barwna Jesień życia”  była Rada 
Sołecka.  Organizatorem projektu jest 
Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny 
Ośrodek Kultury i Urząd Gminny 
w Juchnowcu Kościelnym.              (s) 

30 września od 6 lat jest obcho-
dzony jako dzień tabliczki mnożenia. 
W tym dniu w szkołach odbywają się 
konkursy i inne imprezy związane 
z tabliczką mnożenia. 

W Szkole Podstawowej w Dziad-
kowicach w tym dniu został prze-
prowadzony konkurs klasowy  pod 
hasłem „Mistrz  Tabliczki Mnożenia”. 
W konkursie wzięli udział uczniowie 
klas III - VI. Każdy z uczestników, 
który odpowiedział na pięć pytań  

Dziadkowice

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

otrzymał certyfikat i uzyskał tytuł 
Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Mistrzami klasowymi zostali:
klasa III a - Emil Śliwiński
klasa III b - Bartosz Mikołajczuk
klasa IV - Rafał Mikołajczuk
klasa V - Aleksandra Prochowicz 
klasa VI - Emilia Zalewska
Konkurs uświadomił uczniom 

jak niezbędna jest tabliczka mnożenia 
w codziennym zyciu każdego z nas. 

(bl)

Zdjęcie -ZS Dziadkowice

Szkoła Podstawowa w Czartaje-
wie zorganizowała konkurs plastyczny 
ph „Jesień gra na skrzypkach”. In-
spiracją dla organizatorów konkursu 
był wiersz J. Czechowicza - „Jesień”, 
Uczestnicy konkursu musieli wykonać 
prace z materiałów przyrodniczych 

Czartajew
Jesień gra na skrzypkach

w formie przestrzennej lub płaskiej,
I miejsce zajęła Wiktoria 

Jaszczuk, drugi był Jacek Lenkiewicz, 
a trzecie miejsce zajął Piotr Kubeł. 
Jury postanowiło wyróżnić: Hankę 
Stankowiak, Ewelinę Szmaragowską 
i Dominika Truskowskiego.      (ig)

Zdjęcie - SP Czartajew

Czartajew, Grodzisk
Od wielu lat uczniowie wyręcza-

ją specjalistyczne firmy w sprzątaniu 
śmieci, które wielu z nas, miast do 
kosza, wyrzuca na łono przyrody. 
W takiej akcji wzięli udział uczniowie 
ze szkół w Czartajewie i  Grodzisku. 
Na wojnę ze śmieciami wyruszyli 
najmłodsi i starsi. Akcja, oprócz 
czysto praktycznego, ma też cel 
edukacyjny.  Uczy dbania o własne 
środowisko i odpowiedzialności za 
nie. Pozwala też mieć nadzieję, że 
gdy ci młodzi „sprzątacze” dorosną 
nie będą zaśmiecać swego otoczenia 
przyrodniczego.                       (w)

Sprzątanie świata
Siemiatycze

Uczniowie Zespołu Szkół w Sie-
miatyczach od lat uczestniczą w akcji 
„Sprzątanie świata”. 19 września br. 
uzbrojeni w worki i rękawice dostar-
czone przez Urząd Miasta posprzątali 
teren wokół szkoły i pobliski las oraz 
las wzdłuż ulicy na osiedle Górne 
i Armii Krajowej. Zebrano około 100 
worków śmieci, co może dziwić, jeśli 
się weźmie pod uwagę, że przecież  
obowiązuje tzw. ustawa śmieciowa, 
która miała spowodować, że śmieci 
do lasu już nie będą trafiały. 

 (w)

Dzień 1 października jest ob-
chodzony w Polsce jako narodowy 
dzień sportu. W przeddzień Szkoła 
Podstawowa w Szerszeniach zorga-
nizowała turniej piłki nożnej. Wzięły 
w nim udział cztery czteroosobowe 
drużyny. 

Pierwsze miejsce zajęła dru-
żyna „Orzeszki” w składzie: Michał 
Gumieniak, Filip Lipski, Agata Osipiuk,  
Kamila Zoruk.

Druga była drużyna „Piekielne 
Szerszenie” (Dawid Gumieniak, Patry-

Szerszenie

Narodowy Dzień  Sportu

cja Kamińska, Weronika Kondraciuk, 
Sebastian Kościuk.)

III miejsce - „Supersi” (Weronika 
Mantura, Paweł Putko, Mateusz Su-
tyniec, Paula Turbaczewska)

IV miejsce - „Łowcy” (Karolina 
Boratyńska, Maciek Niemyjski, Michał 
Pierzchnowski, Maja Sidorczuk)

Tytuł najlepszego strzelca 
turnieju zdobyli: Filip Lipski i Maciej 
Sutyniec strzelając po 11 bramek, 
a najlepszego kibica Adam Pura. 

(s)  

Rok 2016 na mocy sejmowej 
uchwały jest obchodzony jako ROK 
SIENKIEWICZA. 

Do obchodów włączyła się 
Szkoła Podstawowa w Tołwinie. 
Uczniowie klas III - VI wspólnie 
z opiekunami uczestniczyli w wy-
cieczce śladami Sienkiewicza.Trasa 
wycieczki wiodła szlakiem od Łukowa 
poprzez Wolę Okrzejską, Okrzeję, 
Siedlce do Korczewa. Zwiedzanie 

Tołwin
Śladami Sienkiewicza

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej połączono z zajęciami 
edukacyjnymi, zabawą w poszukiwa-
czy historii. Zwiedzono m.in kościół 
w Okrzei, w którym Sienkiewicz 
został ochrzczony; na miejscowym 
cmentarzu znajduje się grób matki 
Sienkiewicza i kopiec Sienkiewicza.

Wycieczka zakończyła się 
w Korczewie.                              

 (cz)

Konkurs fotograficzny „Przydrożne 
kapliczki i krzyże - powiat siemiatycki 
w obiektywie” został zorganizowany 
przez bibliotekę Zespółu Szkół w Sie-
miatyczach. Celem konkursu jest 
promocja regionu oraz gromadzenie 
i zarchiwizowanie dokumentacji fo-
tograficznej regionu. Zdjęcia musza 
przedstawiać przydrożne kapliczki 
i krzyże z terenu powiatu siemiatyckie-
go. Konkurs trwa do 22grudnia 2016 r, 

Szkoda, że mogą w nim brać 
udział tylko uczniowie Zespołu Szkół.  

 (w) 

Siemiatycze

Powiat w obiektywie

Pod przewodnictwem Jana 
Zalewskiego starosty siemiatyckie-
go obradował Konwent Powiatów 
Województwa Podlaskiego. 

Starostowie dyskutowali o pro-
blemach służby zdrowia, aktualnej 
sytuacji związanej z rozprzestrze-
nianiem się afrykańskiego pomoru 
świń (ASF). Obecna na posiedzeniu 
Izabela Łokić z-ca dyrektora Depar-
tamentu Rozwoju Regionalnego PUM 
zachęcała starostów do aplikowania 
w konkursach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska - Białoruś 
-Ukraina.                                  (ss)

Konwent  Starostów

Samorząd Wojewódzki przejął 
kolejną drogę powiatową.  W poprzed-
nim numerze pisaliśmy o zmianie 
kategoryzacji, z powiatowej na woje-
wodzką, drogi łączącej Bielsk Podlaski 
z Topczewem. Kolejna decyzja dotyczy 
trasy 1709B łączącej Dziadkowice  
z Drohiczynem. Jest więc szansa, że 
przebiegająca przez trzy gminy droga 
szybciej zyska nową nawierzchnie 
bo dziś jest ona na wielu odcinach 
praktycznie nie przejezdna.

Droga ta stanowi naturalną 
obwodnicę Siemiatycz łacząc drogi 
krajowe nr 19 Białystok - Rzeszów 
z nr 62 Siemiatycze - Wyszków  
a te - w miejscowości Skiwy Duże - 
z drogą wojewódzką nr 690 Czyżew 
- Siemiatycze łączącą się w Czyżewie 
z droga krajową nr 63 Siedlce - Za-
mbrów.                                       (cz)

Nowa droga 
wojewódzka

Borysówka 
Wieś powstała na przełomie 

XVIII i XIX wieku (według wikipedii 
1789-1800) i dziś jest niewielkim 
sołectwem obejmującym także 
przysiółek Olchowa Kładka i zamiesz-
kałym przez ok. 100 mieszkańców. 
W trakcie imprezy wystąpili: Julita 
Kiczkajło oraz zespoły:  Czyżowianie 
z Czyż, Harmoń z Łosinki, Rucza-

I tam żywuć ludzi
jok z Białowieży, Progres i Dawid 
Szymczuk Band z Hajnówki oraz Art 
Pronar z Narwi.

Starzyna
Pierwsze wzmianki o istnieniu 

Starzyny pochodzą z 1721 roku, 
w 1792 r. w uroczysku Starzyna 
zlokalizowana została straż leśna. 
Do II wojny światowej na terenie 
parafii Starzyna istniała drewniana 

kaplica pod wezwaniem Matki Boźej 
Łaskawej  wzniesiona w 1934 r 
kosztem Nadleśnictwa Państwowego 
i wyświęconaa 13 listopada tegoż 
roku przez ks. Antoniego Besztę-Bo-
rowskiego, w latach 1927 - 1943 
proboszcza i dziekana bielskiego. 

Dziś Starzyna to mała przy-
graniczna wioska liczaca około 50 
mieszkańców. Chwała więc Muzeum  i  
Ośrodkowi Kultury Białoruskiej, że i do 
takich zapomnianych miejscowości 
dociera ze swoją ofertą kulturalną.  

Na imprezie wystąpiły zespoły 
Strumok i Bez Nazwy z Dubicz Cer-
kiewnych, Dawid Szymczuk Band 
i Retro Beats z Hajnówki oraz Art 
Pronar z Narwi.  Tradycyjnie do dyspo-
zycji uczestników imprezy był kramik 
z literatura białoruską i rękodziełem 
ludowym.                                    (cz)zdjęcie UG Hajnówka

Zdjęcie - SP Tołwin
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Teren aktualnej gminy Brańsk 
był we wrześniu 1939 roku areną 
dwóch krwawych bitew stoczonych 
przez polskich żołnierzy z przewa-
żającymi siłami niemieckich na-
jeźdźców. !3 września nocną bitwę 
pod Olszewem stoczyli żołnierze  3 
pułku szwoleżerów mazowieckich  
a dwa dni później pod Domanowem 
nierówną walkę podjęli żołnierze 
9 pułku Strzelców Konnych im. 
Kazimierza Pułaskiego. Przez kilka 
godzin Polacy bohatersko odpierali 
kolejne ataki Niemców; dopiero dwa 
równoczesne ataki ze strony Brańska 
i Wysokiego Mazowieckiego zdecy-
dowały o wyniku bitwy. W walkach 
zginęło około 140 żołnierzy i oficerów, 
zostali pochowani na miejscowym 
cmentarzu. Jednym z poległych był 
porucznik  Izydor Kołakowski, którego 
imię nadano 13 września 1969 roku 

Domanowo Święto patrona
– w 30 rocznicę bitwy – miejscowej 
szkole.   Ten dzień jest od tego czasu 
świętem szkoły. 13 września br. 
w obecności uczniów i nauczycieli 
szkoły podstawowej w Domanowie 
i gimnazjum w Glinniku, delegacji 
innych szkół i mieszkańców oraz 
zaproszonych gości, ks. Walenty 
Wojtkowski poświęcił krzyż i odno-
wioną tablicę nagrobną z nazwiskami 
bohaterów bitwy usytuowaną przed 
wejściem do szkoły.

Po mszy złożono kwiaty na 
grobach poległych żołnierzy. Była 
część artystyczna w wykonaniu 
zespołu „Mianka” i orkiestry woj-
skowej a uroczystość  zakończyły 
pokazy walki wręcz w wykonaniu 
grupy żołnierskiej oraz prezentacja 
historycznego i współczesnego 
uzbrojenia. 

Wiesław S. Sokołowski

9 października jest dniem 
parafialnego święta w Parafii Pra-
wosławnej w Orli. Tegoroczne miało 
wyjątkowy charakter albowiem było 
okazją do świętowania trzykrotnego 
jubileuszu  miejscowego proboszcza 
ks. mitrata Anatola Tokajuka. W tym 
roku ks. Tokajuk obchodzi 40-lecie 
święceń kapłańskich i zawarcia 
małżeństwa oraz 20-lecie posługi 

Orla 40-lecie kapłaństwa
duszpasterskiej w Orli. Była to oka-
zja do przybycia metropolity Sawy, 
który w asyście licznie przybyłego 
duchowieństwa przewodniczył uro-
czystej liturgii. 

Przy tej okazji wójt gminy 
wręczył także pamiątkowy grawerton 
honorowemu proboszczowi orlańskiej 
parafii ks. mitratowi Aleksandrowi 
Tokarewskiemu.                         (cz)

W dniach 23  do 25 września 
2016 r. w II Liceum Ogólnokształcą-
cym z Białoruskim Językiem Naucza-
nia im. Bronisława Taraszkiewicza 
w Bielsku Podlaskim odbył się VIII 
Zjazd Absolwentów. Wzięło w nim 
udział 180 uczestników. Mieli oni 
okazję uczestniczyć  w akademii 
szkolnej, podzielić się wspomnie-
niami z lat nauki w szkole, poznać 
historię i współczesność szkoły, wziąć 
udział w balu absol-
wentów. Dotychczas 
mury szkoły opuściło  
5711 absolwentów.

 W uroczystym 
otwarciu VIII Zjazdu 
uczestniczyli m.in. Sła-
womir Jerzy Snarski, 
starosta Bielski, Piotr 
Bożko, wicestarosta, 
Jarosław Borowski, 
burmistrz miasta, 
Raisa Rajecka, wójt 
gminy i Wojciech Przy-
goński, pełnomocnik wojewody pod-
laskiego ds. mniejszości narodowych 
i wielu innych gości.

- Drodzy koledzy i koleżanki. 
Szczerze was witam i dziękuję, że 
po wielu latach byliście w stanie 
przyjechać i odwiedzić naszą szko-
łę, spotkać się ze swoimi kolegami 
i powspominać dawne czasy. Jestem 
bardzo dumna z tego, że mogę być 
tutaj razem z wami – mówiła Anna 
Szkoda, Przewodnicząca Zjazdu.

Do tego liceum przychodzą 
młodzi ludzie, którzy mają przed 
sobą wyznaczony cel. I nasza w tym 
rola, żeby razem z nauczycielami 
ten cel zrealizować. Tradycją naszej 

VIII Zjazd Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania 
im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim

„Przyjechali, aby wspomnieć swoją młodość”
szkoły jest fakt, że jak już był tata 
czy dziadek, to będzie również syn, 
córka czy wnuk – mówił Andrzej 
Stepaniuk, dyrektor II LO w Bielsku 
Podlaskim.

- Trzeba dziękować tym, którzy 
tę szkołę organizowali, tym którzy 
są i tym, którzy odeszli. Trzeba 
dziękować Absolwentom, bo oni są 
ambasadorami tej szkoły.

Bardzo ciepło o szkole mówili 

burmistrz i absolwent szkoły Jaro-
sław Borowski, wójt Raisa Rajecka 
i Wojciech Przygoński, pełnomocnik 
wojewody podlaskiego ds. mniejszo-
ści narodowych, który też przekazał 
życzenia od wojewody.

Podczas akademii miał miejsce 
miły akcent osobisty dla pedagogów, 
którzy pracowali w tej szkole. Aleksy 
Karpiuk, dyrektor Liceum w latach 
1971-1991, emerytowani nauczyciele 
otrzymali z rąk starosty Sławomira 
Jerzego Snarskiego listy pochwalne za 
wieloletnią pracę w dowód uznania, 
że byli wymagający, nie zmarnowali  
możliwości i talentu młodych ludzi.

Wieloletni  dyrektor szkoły 

Aleksy Karpiuk mówiąc o pracy 
podkreślił, że początki po przejściu 
do liceum z wiejskiej szkoły nie były 
łatwe. Zdobył jednak szybko zaufa-
nie  Rady Pedagogicznej i postawił 
na osiągnięcia uczniów – starty 
w olimpiadach. Efekt był taki, że 
w niektórych latach  było nawet 20 
olimpijczyków.

Część oficjalną zakończył kon-
cert w wykonaniu uczniów.

Mury szko-
ły opuściło 5711 
absolwentów. Są 
wśród nich  lekarze, 
naukowcy, inżynie-
rowie, prawnicy, 
dziennikarze, artyści, 
nauczyciele także 
pracujący  w tej 
szkole. Wielu z nich 
zajmuje ważne sta-
nowiska w admini-
stracji publicznej 
lub samorządzie 

terytorialnym. 
Zjazd Absolwentów nie mógłby 

się odbyć, gdy nie ogrom pracy wy-
konanej przez Komitet Organizacyjny 
VIII  Zjazdu pod kierownictwem 
Anny Szkody.

Absolwenci mieli okazję obej-
rzeć prezentacje multimedialną 
z historii i współczesności szkoły au-
torstwa Sławomira Niedźwiedzkiego.

Spotkanie pokoleń zakończył 
wspólny śpiew hymnu liceum i słodki 
poczęstunek.

Wieczorem Absolwenci spotkali 
się na  balu.

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski
Pełny tekst www.wiescipodlaskie.pl

Topczewo 
4 października w Szkole Pod-

stawowej w Topczewie odbyło się 
slubowanie uczniów klas pierwszych.

Nowo pasowani na uczniów 
złożyli przysięgę na sztandar szkoły. 

Ślubowanie pierwszaków

Biorący udział  w uroczystości Wójt 
Gminy Mariusz Korzeniewski  wręczył 
uczniom prezenty i życzył dobrych 
wyników w nauce. Ślubowanie za-
kończyła część artystyczna.

8 października w  Osiedlowym 
Domu Kultury Spółdzielni Mieszka-
niowej w Bielsku Podlaskim odbyła 
się impreza pn. „Wspomnienie lata-
2016”. W imprezie uczestniczyły 
dzieci oraz ich rodzice uczestniczący 
w letnich półkoloniach  ph. „Lato 
w mieście-2016”. W imprezie udział 
wzięło 80 osób. Choć na 
imprezie dominowała 
muzyka, tańce i śpiewy 
to organizatorzy zapre-
zentowali  blisko 2 tys. 
zdjęć z zajęć, zabaw, 
występów, konkurencji 
sportowo-rekreacyjnych, 
wycieczek autokarowych 
itp. A w ostatnim czasie  
tych spotkań było wyjąt-
kowo dużo.

Występy swoich 
pociech podziwiali rodzi-

Impreza w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim

„Wspomnienie lata-2016”
ce i zaproszeni goście. Dzieci i młodzież 
należą do zespołu „Violinki” i „Violinki 
2” Doskonale zaprezentowała się  
niespełna sześcioletnia dziewczynka.  
Występ młodzieżowych solistek: Diany 
Rogozińskiej i Natalii Rokickiej to już 
pewien profesjonalizm, który rozwija 
się pod skrzydłami Wojtka. 

Niewątpliwą atrakcją był pokaz 
iluzjonisty Tomasza Sadowskiego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
„watę cukrową” pyszne lody tradycyj-
ne firmy Jankowskich oraz „cukierki 
z Domku Baby Jagi”.  Jak zawsze osobą 
prowadzącą by Andrzej Dłużewski.

Foto z archiwum SM, tekst  (Szet)

Orla
6 października br. uczniowie 

klas pierwszych szkoły  podstawo-
wej i gimnazjum zostali uroczyście 
przyjęci do spoleczności szkolnej. 
W obecności rodziców i opiekunów 
oraz przybyłych gości zostali paso-
wani  na uczniów.

Atmosfera tego wyjątkowego 

dnia na zawsze pozostanie w ich 
pamięci, tym bardziej, że symbo-
liczny moment pasowania łączył się 
z upominkami ufundowanymi przez 
Wójta Piotra Selwesiuka. Uroczystośc 
zakończyła część artystyczna i słodki 
poczęstunek. 

(seb)
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To już ostatnia szansa na skorzystanie z pożyczki ze środków RPO 
WP w ramach projektu:

„Start i rozwój – pożyczki dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw 
z terenu województwa podlaskiego”.

Fundusz pożyczkowy PFRR realizuje projekt od stycznia 2016r. Do dys-
pozycji było 15 000 000 PLN z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorstw 
na terenie województwa podlaskiego. Do końca sierpnia wypłacono ponad 
10 000 000 PLN i w rozpatrywaniu jest kilkanaście kolejnych wniosków. 

Pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne związane 
z prowadzoną  działalnością gospodarczą (zakup nieruchomości, budowa, 
rozbudowa, modernizacja, remont, zakup maszyn i urządzeń itp.). Uwaga!  
– mogą to być również urządzenia i maszyny używane. Nie ma wymogu 
innowacyjności.

• oprocentowanie 0%
• maksymalna kwota 500.000 PLN
• prowizja od 1% do 5% (uzależniona od okresu kredytowania: 1 

rok-1%, 2 lata-2%, … 5 lat-5%)
• okres kredytowania do 60 miesięcy
• karencja do 6 miesięcy
Fundusz pożyczkowy PFRR wciąż prowadzi nabór wniosków do projektu. 

Procedura ubiegania się o pożyczkę jest bardzo prosta – nie ma koniecz-
ności przygotowywania biznesplanu ani projekcji finansowych – wystarczy 
wypełnienie formularzy zamieszczonych na stronie www.pozyczkowy.com.pl 
i załączenie wymaganych dokumentów. Wnioski rozpatrywane są zgodnie 
z kolejnością wpływu. 

Środki są wciąż dostępne!!! Zapraszamy zainteresowane firmy do 
kontaktu z naszymi doradcami w siedzibie PFRR przy ul. Starobojarskiej 
15 w Białymstoku jak również w oddziałach PFRR w Bielsku Podlaskim, 
Hajnówce, Łomży, Augustowie i Suwałkach.  Tel. 85 74 08 668/671.

Wszelkie informacje: 
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Oddział 17-100 Bielsk 
Podlaski, ul. Mickiewicza 31 lok. 14.
Tel. 85 730 18 42, e-mail: bielach@pfrr.pl

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Oddział 17-200 Hajnówka, 
ul. Wierobieja 30/18. Tel. 85 682 51 87, e-mail:orzechowska@pfrr.pl

Pieniądze na inwestycje
(nie tylko nowe, bez wymogu 

innowacyjności)
– rozwiń swoją firmę z pożyczką 

za 0% ze środków unijnych!

Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowokorninie wzbogaciła 
się o nowy sprzęt: 4  hełmy strażackie 
CalisiaVulcan St i wąż tłoczny HV-
52-20 ŁA. Sprzęt o wartości 3000 zł 
został zakupiony w ramach udzielonej 
przez Województwo Podlaskie pomocy  
na zakup sprzętu jednostkom OSP. (s)

Nowokornino

Nowy sprzęt
Wspólnie z powiatem samorząd 

gminy w przyszłym roku zamierza 
przebudować trzy ulice w Grodzisku. 
Planuje się przebudowę ulic: Sportowej, 
Targowej  i Marii Konopnickiej w ra-
mach Programu  Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016 - 2019.                    (p)

Grodzisk

Nowe drogi

Bielsk Podlaski
Nauczyciele polscy - zesłańcy 

Sybiru. Pod takim hasłem przeszli 
9 września ulicami Białegostoku 
uczestnicy XVI Międzynarodowego 
Marszu Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru. 

- W tym roku chcemy oddać 
hołd wszystkim nauczycielom, 
którzy narażając swoje życie, uczyli 
nas dzieci zesłańców czytać i pisać 
po polsku oraz krzewili patriotyzm 

XVI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

i miłość do ojczyzny - mówił Tadeusz 
Chwiedź, prezes Związku Sybiraków 
w Białymstoku. 

- W tym roku w Marszu uczest-
niczyły trzy szkoły ponadpodstawowe 
z Bielska Podlaskiego: 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki,  Zespół Szkół im. 
Marszałka J.K. Piłsudskiego i Zespół 
Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej – mówi  
Tadeusz Szereszewski, organizator 
akademii szkolnej poświęconej 

pamieci nauczycieli, uczniów i biel-
szczan zesłanych na Syberię i do 
Kazachstanu. 

Udział uczniów wraz opiekunami 
był możliwy dzięki uprzejmości  Bo-
lesława Hryniewieckiego, dyrektora 
ZS nr 4 im. Ziemi Podlaskiej.

 (Szet)

Kleosin
Wśród dwunastu tysiecy uczest-

ników Marszu nie zabrakło repre-
zentacji Zespołu Szkół w Kleosinie. 
Szkołę Podsatwową reprezentował 
poczet sztandarowy w składzie: Maria 
Bilewicz, Emilia Piżewska i Kamil 
Bargłowski oraz klasa sportowa. 
Gimnazjum reprezentowali: Sebastian 
Bobryk, Kamila Jabłońska i Julia 
Roszko.Delegacjom uczniów towa-
rzyszyli nauczyciele: Anna Łapińska, 
Olga Granacka, Dorota Kazimierska 
i Krzysztof Szczuka 

(cz)

W cerkwi pod wezwaniem 
Wniebowstąpienia Pańskiego za-
prezentowało się 5 chórów:
 - Chór Parafii Prawosławnej p/w Wnie-
bowstąpienia Pańskiego w Nowo-
berezowie,
- Chór Parafii Prawosławnej p/w Za-
śnięcia Najświętszej Marii Panny 
w Dubinach,
- Chór Parafii Prawosławnej p/w Wnie-
bowstąpienia Pańskiego w Orzesz-
kowie,
- Chór Parafii Prawosławnej p/w Świę-

Wieczór wiejskich chórów
Cd. ze str. 1 tego Archanioła Michała w Starym 

Korninie,
- Chór Parafii Prawosławnej p/w Świę-
tego Apostoła Jakuba syna Alfeusza.

Organizatorami przeglądu byli: 
Wójt Gminy Hajnówka, Parafia Pra-
wosławna w Nowoberezowie  oraz 
radna Walentyna Biryłko.

Przyświecała im chęć ukazania 
różnorodności i specyfiki wiejskich 
chórów parafialnych, integracja 
spoleczności wiejskiej i popularyzacja 
muzyki cerkiewnej.                   (p)

Narodowe Centrum Kultury 
realizuje program „Bardzo Młoda 
Kultura”. Jednym z elementów tego 
programu realizowanego  przez  
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 

Suraż Bajkę twórz
w Białymstoku jest projekt „Podlaski 
Pomost Kultury”.  W jego ramach 
odbywa się interdyscyplinarny pro-
jekt edukacyjny „Bajkę twórz - obraz 
w ruch!”, w którym uczestniczą m.in 
uczniowie gimnazjum w Surażu. 
Uczniowie klasy pierwszej realizację 
projektu rozpoczęli wycieczką do Ga-
lerii im. Śleńdzińskich w Białymstoku. 
Kolejnym etapem są trzydniowe 
warsztaty literackie  -spotkanie z pisa-
rzem i dziennikarzem Dominikiem So-
łowiejem. Pobudzają one wyobraźnię 
i zmierzają do wspólnego napisania 
bajki, do której każdy z uczestników 
projektu  wniesie własny pomysł. 
Końcowym etapem projektu będzie 
zwizualizowanie bajki. Film zostanie 
nastepnie zaprezentowany szerszej 
publicznośći w GOK w Supraślu 
i Galerii Sleńdzińskich.                (p)Zdjęcie ZS. Suraż

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu 
Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi (9 
września) rozmawiano o działaniach 
zmierzających do poprawy stanu śro-
dowiska poprzez większe wykorzystanie 
rozwiązań z  zakresu energii odnawial-
nej pozwalającej na produkcję ciepła 
i energii elektrycznej. W spotkaniu wzięła 
udział delegacja  Fundacji EuroNatur  
oraz Stowarzyszenia Energievision 
Frankenwald z Niemiec.                   

 (p)

Turośn Kościelna

Współpraca gmin 
narwiańskich

Uczniowie  zabłudowskiej 
podstawówki po raz pierwszy wzieli 
udział w Światowym Dniu Tabliczki 
Mnożenia. (World Multiplication 
Table Day). Jego celem jest zachę-
cenie uczniów do przypomnienia 
sobie w zabawowy sposób tabliczki 
mnożenia lub nadrobienia zaległości 
przez tych, którzy z tabliczką byli na 
bakier. Przez cały tydzień uczniowie 
przygotowywali się do finału, który 
odbył się 30 września. 

Tego dnia komisje egzamino-
wały w czasie przerw wszystkich 
chętnych z klas III - VI. Można było 
zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki 
Mnożenia.  Dużym zainteresowa-
niem cieszył się też „Turniej tabliczki 
mnożenia”, na najlepszych czekały 
medale.                                (cz)

Zabłudów

Dzień matematyki

Od kilku lat w Gimnazjum im. 
Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie 
działa koło dziennikarskie. Skupia 
ono sporą grupę młodzieży, która 
wydaje gazetkę szkolną: ,,Jesteśmy, 
żeby być w wami”. Nasz miesięcznik 
zawiera stałe rubryki, w których 
zamieszczane są informacje z życia 
szkoły, własna twórczość, opinie na 
temat ważnych problemów interesu-
jących młodzież. Uczniowie poznają 
warsztat pracy dziennikarskiej, 
doskonalą umiejętności w zakresie 
stosowania technologii komputerowej 

i informacyjnej.  Uczą się także pracy 
w zespole i konstruktywnie spędzają 
czas wolny.

Ważnym aspektem aktywności 
w kole jest udział w wydarzeniach 
kulturalnych w naszym regionie. 
Młodzież miała wielokrotnie okazję 
obejrzeć wystawy w Galerii Arse-
nał, spektakle teatralne (zarówno 
w Białymstoku  jak i w Warszawie), 
wartościowe filmy. 

 
29 września 2016 mieliśmy 

okazję podziwiać niezwykłe dzieło 

artystyczne -operę ,,Czarodziejski flet” 
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przez 
pewien czas znaleźliśmy się w innym 
świecie w towarzystwie muzyki kla-
sycznej w wykonaniu orkiestry i ku 
zdumieniu niektórych okazało się to 
bardzo przyjemne do słuchania. Nie 
było to dla nas miejsce obce, gdyż 
już wcześniej obejrzeliśmy musical 
,, Upiór w operze”, który wywarł na 
nas również niesamowite wrażenie.

Ważnym celem naszych wyjaz-
dów, było też zwiedzanie największych 
bibliotek Białegostoku, m.in. Książnicy 

Podlaskiej, Biblioteki U w B, Biblioteki 
Politechniki Białostockiej. Ostatnią 
z wymienionych odwiedziliśmy 
stosunkowo niedawno, we wrze-
śniu 2016, od razu zauważyliśmy, 
że to bardzo nowoczesne miejsce. 
Biblioteka posiada około 390 tysięcy 
woluminów. Są pokoje pracy gru-
powej i indywidualnej, laboratoria 
komputerowe, miejsca z wolnym 
dostępem do półek, wypożyczalnia 
i czytelnie. Biblioteka bierze udział 
w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki, 
organizuje różnego rodzaju kampanie 

np. Książka za uśmiech, organizuje 
rajdy rowerowe. Wypożyczanie 
i zwrot książek są w dużym stopniu 
zautomatyzowane. Dało się zauważyć 
miłą atmosferę, pracownicy bardzo 
życzliwi dzięki czemu można się czuć 
w murach tego pięknego budynku 
naprawdę swobodnie. 

Koło dziennikarskie w Gimnazjum 
w Zabłudowie

Opiekunowie: Małgorzata 
Kozłowska 

Barbara Korolczuk

Zabłudów
Kontakt z kulturą wysoką
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Pięćdziesiąt lat temu wy-
budowano przy ul. Świętojańskiej 
w Siemiatyczach nową szkołę tzw. 
tysiąclatkę; budowano je w ramach 
ogłoszonego w PRL programu „1000 
szkół na tysiąclecie”. W budynku 
najpierw mieściła się szkoła podsta-
wowa nr 2 a później gimnazjum nr 1.

30 września na uroczystej aka-
demii spotkali się w szkole absolwenci 
i byli nauczyciele, aktualna kadra 
pedagogiczna, uczniowie i zaproszeni 

Siemiatycze

Jubileusz tysiąclatki
goście. Rozpoczęto tradycyjnie od  
nabożeństw w cerkwi i kościele. 

Zebrani dzielili się wspomnie-
niami, ze wzruszeniem oglądano 
stare fotografie , wspominano tych, 
którzy już odeszli.

Jubileuszowe uroczystości za-
kończyła część artystyczna, w której 
uczniowie przenieśli uczestników 
w przeszłość aby mogli powspominać 
dawne czasy.                        

(wss)

1 października w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej w Białymstoku zain-
augurowano  kolejny rok kształcenia 
akademickiego. Rektor dr Aleksander 
Prokopiuk uroczyście przyjął do 
społeczności akademickiej nowych 

Inauguracja w WSE
studentów. Wręczono wyróżnienia 
najlepszym absolwentom i studentom.

Inaugurację uświetnił wykład 
prof. Konrada Raczkowskiego nt. 
„Współczesna ekonomia rozwoju - 
teoria i praktyka”                 (wss)

Panie i panowie redaktorzy – jak 
jedna i jak jeden, wprost fantastycznie 
są obeznani z technika smigłowcową, 
z zastosowaniem helikopterów na 
polu walki, z polskimi potrzebami 
w tym zakresie wynikajacymi z naszej  
doktryny wojskowej i pytlują na ten 
temat bez przerwy. Aż w głowie się 
kręci, a i zazdrość zżera, co to za zdolni 
ludzie – rozstrzygali już w sprawach 
kolejowych, samolotowych i drogo-
wych, po zakamarkach prawnych 
wokół Trybunału Konstytucyjnego 
poruszają się swobodnie niczym 
po własnej kuchni, są specjalistami 
w zakresie finansów państwa, „zbrodni 
PRL”, problemów medycznych dzieci 
upośledzonych, stanu upraw jarych...

Jeden, kurczę mają tylko feler 
– z SLD sobie nie radzą. Pół biedy, 
kiedy trzeba SLD skopać – proszę 
bardzo: z czuba, z glana, w ryj – nie 
ma sprawy. Panie, panowie – bez 
różnicy, każdy wali, jak w bęben. 
Gorzej, znacznie gorzej jest, gdy 
trzeba powiedzieć coś dobrego, albo 
przynajmniej wspomnieć w jakimś 
dobrym kontekście. Wtedy słowa 
rosną im niczym kluchy w gębie, 
szczęki sztywnieją, w gardle zasy-
cha... I wszystko, co sie na zewnątrz 
wydobywa, to charchot, że SLD ciągle 
mniej wolno.

Tym sobie tłumaczymy mil-
czenie tuzów, które zapadło po tym, 
jak pan Schetyna zapowiedział, że 
jak tylko powrócą do władzy, to zli-

Trzeba było słuchać
Morze atramentu wylewa się właśnie w zwiazku ze zerwaniem polsko-francuskiego ko0ntraktu 

na zakup śmigłowców bojowych Caracal.

kwidują Instytut Pamięci Narodowej 
i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nikt 
z tych, którzy mają się za ważnych 
nie bąknał słowem, że obecny liderek 
Platformy Obywatelskiej zapowiedział 
zabijanie własnych dzieci, którym dał 
życie obściskując się z PiS. Bo przecież 
CBA i IPN nie powstałyby bez pana 
Tuska i jego ludzi.. A i indywidualnych 
dokonań mają co nie miara! Takich, po 
których sławą nie muszą sie dzielić 
z nikim. Do tych ostatnich należą 
owe nieszczęsne Caracale.

Jak im się mówiło, jak komu 
dobremu, żeby się zastanowili, to 
oczywiście mieli to w nosie. Kto mówił? 
Jak to kto? Wiadomo. SLD. Lewica 
chciała już nawet powołania komisji 
śledczej, bo sprawy tak daleko zaszły.

(...)SLD uważało, że należy 
powołać komisje śledczą, żeby od-

powiedzieć na podstawowe pytanie: 
dlaczego zostali pominięci dwaj 
producenci światowej rangi, którzy 
mają fabryki w Polsce.

Miller dodawał jeszcze, że gdy 
przetarg na dostawę śmigłowców dla 
polskiego wojska wygra francuski 
Caracal, to sytuacja obu fabryk – 
świdnickiej i mieleckiej – ulegnie 
gwałtownemu pogorszeniu.

Kłopot Platformy Obywatelskiej 
polega na tym, że przegrała wybory, 
a PiS, który je wygrał, nie ma żadnych 
skrupułów w demontowaniu państwa 
PO. „Dobra zmiana” zagarnęła teraz 
Caracale, a i miedzynarodową repu-
tację Platformy po części też.

Jan Dolecki
/przedruk, Trybuna 11.X.2016 r./ 

„A jeszcze tak niedawno ...”
Cd. ze str. 1

recytacji. Marek w razie potrzeby potrafił 
jąkać się. Koleżanki dyskretnie mu 
podpowiadały, ale im dalej tym Marek 
miał coraz mniej pojęcia o czym mówi. 
Jąkał się więc coraz bardziej. Koleżanki 
wytrwale i coraz głośniej pomagały mu. 
A pani prof. Cieniawa z rozanielonym 
wzrokiem utkwionym na przeciwległej 
ścianie pewnie ponownie przeżywała 
ekstazę z minionego Sylwestra. Na 
recytatorski kunszt Mareczka w ogóle 
nie reagowała. Gdy Mareczek był już 
przy ostatniej zwrotce prof  Cieniawę 

wybudził dzwonek. Nagle zmieniła 
wyraz twarzy i z niezwykłą powagą 
wyrzekła: „sadiś, dwojka”.

Chcą spotkać się w liceum za 
dwa lata, z okazji 100. lecia szkoły. 
Czy dla wszystkich wystarczy zdrowia? 
– zastanawia się  prawnik Ryszard, 
syn nauczyciela. Bo z dwóch klas nie 
żyje już 12 kolegów i koleżanek. Mają 
jednak nadzieję, bo bez Bielska i szkoły 
trudno jest Im żyć.

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski
Pełny tekst na www.wiescipodlaskie.eu
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W  Galerii  im.  Tamary  Sołonie-
wicz  w  Narewce  czynna  jest  wy-
stawa  fotograficzna,  przygotowana  
przez  Kacpra  Bieryło.  Składa  się  
ona  z  kilkunastu  starych  czarno-
-białych  zdjęć  średniego  formatu. 

  Jest  na  nich  stary  dom  
drewniany,  pokryty  dachówką   (stoi  
na  kamieniach)  i  są  mieszkańcy  
dziś  już  nie  istniejącej  wsi  Łuka  
nad  rzeką  Narew.  Wśród  nich  
rozpoznałem  Eugenię  i  Eugeniusza  
Smolskich  (wówczas  byli  w  dużo  
młodszym  wieku),  którzy  teraz  
mieszkają  w  Lewkowie  Nowym  
w  gminie  Narewka.

Zapraszamy  do  obejrzenia  
zdjęć  dziś  już  mających  wartość  
historyczną.  Są  to  cenne  dokumenty  
minionej  epoki. 

 Tutejsi  młodzi  ludzie  tej  
wsi  nie  pamiętają.  A  była  to  
duża  wieś  ulicówka.  Środkiem  jej  
przebiegał  bruk.  Po  obu  stronach  
ulicy  stały  ławeczki.  Było  tu  dużo  

W  Hajnowskim  Domu  Kultury  
otwarta  została  wystawa   20  tkanin  
artystycznych  czternastu  tkaczek  z  
powiatu  hajnowskiego.  Ekspozycja  
-  to  dwadzieścia  kompozycji  na  
temat  słońca,  jego   ekspresji  i  
barw,  ale  także  wplywu  na  przy-
rodę,  na  nasze  otoczenie  i   nasze  
samopoczucie.  I  ten  słoneczny  
obraz  trzeba  było  umieścić   w  
sploty  tkaniny.  Było  to  trudne  
zadanie  nawet  dla   uzdolnionych   
plastycznie  pań.  Poświęciły  one  cały  
swój  wolny  od  innych  zajęć  czas.

  Na  wystawie  są  klasyczne  
gobeliny,  a  także  inne  tkaniny  
artystyczne  -  kobierce.  Wykonane  
one  zostały  z  różnego  rodzaju  
przędzy  w  różnych  kolorach  i   ich  
odcieniach.  Swoje  prace  prezentują:  
Jolanta  Antowska,  Halina  Cegiełka,  
Janina  Cwałińska,  Ludmiła  Jakimiuk,  
Zenaida  Jakuć,  Danuta  Kalinowska,  
Małgorzata  Krawczyk,  Martyna  
Kucharska,  Anna  Leoniuk,  Lidia  

7  października  br.  poeci  z  
gminy  Orla  przyjechali  na  spotkanie  
autorskie  do  świetlicy  w  Lewkowie  
Starym  w  gminie  Narewka  (powiat  
hajnowski).  Twórcy  z  narewkow-
skiej   gminy  byli  przedtem  na  
spotkaniu  z  czytelnikami  w  Orli.  
Do  Lewkowa  przyjechali   po  raz  
pierwszy  Zofia  Saczko,  Włodzimierz  
Sosna  i  Zoja  Majstrowicz.  Do  nich  
dołączyli  literaci  z  gminy  Narewka:  
Halina  Birycka  z  Planty,  Konstanty  

Ciełuszecki  z  Lewkowa  Nowego,  
Mikołaj  Woroniecki  z  Olchówki,  
Tadeusz  Kuncewicz  z  Eliaszuk  
oraz  Wiera  Radziwoniuk  i  Alek-
sander  Radziwoniuk  z  Michnówki.  
Wszyscy  oni  to  mieszkańcy  wsi  
z  poetycką  duszą.

W  Lewkowie  Starym  na  
jesienne  spotkanie  z  autorami  
pięknych  wierszy  przyszło  sporo  
ludzi.  Wiersze  bardzo  im  się  
spodobały  i  były  nagradzane  
oklaskami.  Spotkanie  trwało  po-
nad  dwie  godziny  i  cieszyło  się  
dużym  zainteresowaniem  słucha-
czy.   Panowała  miła  i  serdeczna  
atmosfera.  W  przerwie   wszystkich  
poczęstowano  m.  in.  słodkim  

Słońce  na  kobiercu
Nazaruk,  Nina  Orzechowska,  Dorota  
Sieniuć,  Halina  Słowik-Kiendyś  i  
Lilla  Żoch.

 Ekspozycja   czynna  będzie  
do  końca  października  2016  roku.   
Organizatorzy  zapraszają  do  jej  
obejrzenia  w  godzinach  pracy  HDK.

Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki

 Jesienne spotkanie poetów w Lewkowie
ciastem  i  ciastkami  domowego  
wypieku,  owocami.  

Goscie  przywieźli  ze  sobą  
sporo  egzemplarzy  almanachu  
literackiego  z  wierszami  ośmiu  
orlańskich  poetów  i  obdarowali  
nimi  uczestników  imprezy.   Można  
też  było  obejrzeć  wystawę  pięknie  
haftowanych  ręczników  Haliny  
Biryckiej.  Do  organizacji  spotkania  
poetów  z  dwóch  gmin  aktywnie  
włączyły  się   dyrektorka  Gminnego  

Ośrodka  Kultury  i  kierowniczka  
biblioteki  w  Narewce,  instruktorka  
ze  świetlicy  w  Lewkowie  Starym  i  
prezeska  Stowarzyszenia  “Storczyk”,  
działającego  w  Eliaszukach  i  w  
Michnówce.

Na  imprezę  przybyli  też  dzien-
nikarze  z  redakcji  tygodnika  “Niwa” 
i  zastępca  redaktora  naczelnego  
dwutygodnika  “Wieści  Podlaskie”  
w  Białymstoku   oraz  redaktorka  
białostockiego  Radia  Racja.   Zada-
wali  oni  pytania:  dlaczego  piszą  
poezję  i  czy  tylko  z  wewnętrznej  
potrzeby,  w  jakich  okolicznościach  
pisze  się  im  najlepiej  itp. itd.

Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki

Wystawa zdjęć z minionej epoki

dzieci  i  młodzieży.  Była  szkoła,  
sklep  i  był  Klub  Prasy  i Książki  
“Ruch”.  Pamiętam  też,  że  w  końcu  
wsi  mieszkał  rzeźbiarz  Żukowski.  
Wykonywał  on  rzeźby  w  drewnie,  
przeważnie  żubry.   Przyjeżdżałem  
do  niego  swoją  SHL-ką.  Robiłem  
mu  zdjęcia  i  pisałem  o  nim  do  
tygodnika  “Niwa”. Pisałem też o  
pracy  klubu  i  o  działającym  tu  
w  lecie  tzw.  zielonym  wiejskim  
dziecińcu.  Zdjęcia  tego  dziecińca   
były  drukowane  w  gazecie.  Ro-
biłem  je  na  brzegu  rzeki.  Grupki  
dzieci  na  kocykach  na  murawie  i  
ich  młoda  wychowawczyni.   Wia-
domo  mi,  że  historię  swej  wsi  
i jej  mieszkańców  barwnie  opisał  
i posiada  w  rękopisie  Eugeniusz  
Smolski.   Fragmenty  tej  obszernej  
pracy  były  drukowane  w  kwartalniku  
“Nad  Narewką”.   

Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki

Informujemy, że w ramach 
w/w Programu prowadzonego 
przez Instytut Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Warszawie istnieje moż-
liwość BEZPŁATNEGO wykonania 
badania niskodawkowej tomografii 
komputerowej (TK) klatki piersiowej 
dla pacjentów zamieszkałych na 
terenie powiatów o najniższym 
wskaźniku operacyjności raka płuca 
w Polsce (poniżej 10%), w tym dla 
mieszkańców niektórych powiatów 
województwa podlaskiego powiatów:  
augustowskiego, hajnowskiego, 
siemiatyckiego, sokólskiego, wyso-
komazowieckiego i zambrowskiego.

Wykonanie badania w ramach 
Programu stwarza szansę możliwie 
wczesnego wykrycia zmiany nowo-
tworowej u pacjentów spełniających 
następujące kryteria:
- zamieszkanie w wyspecyfikowanym 
powiecie wg załączonej informacji
- wiek 50-70 lat
- palenie min. jednej paczki papie-
rosów dziennie przez okres 20 lat
lub
- zamieszkanie w wyspecyfikowanym 
powiecie wg załączonej informacji
- niezależnie od wieku
- ze spirometrycznym wskaźnikiem 
oddechowym, tzw. wskaźnikiem 
odsetkowym EVF<70% wartości 
należnych.

Badania TK mogą być wyko-
nywane w zakwalifikowanej do 
Programu pracowni tomografii 
komputerowej TMS Diagnosty-
ka w: 

 Hajnówce, ul. Doc. Adama 
Dowgirda 9 (SP ZOZ Szpital), tel.: 
+48 85 684 20 11.

 Opisy badania będą wyko-
nywane centralnie przez zespół 
specjalistów IGiCHP w Warszawie. 
Wyniki badania będą następnie 
przesłane przez Instytut zarówno do 
pacjentów, jak i do lekarzy kierujących 
na badanie.

Skierowanie na badanie może 
podpisać każdy lekarz POZ lub lekarz 
specjalista, wypełnienie skierowania 
jest proste i nie wiąże się z żadnymi 
dalszymi obowiązkami dotyczącymi 
lekarza kierującego.

Szczegółowe informacje znaj-
dują się na stronie www.tmsdiagno-
styka.pl, jak również są dostępne 
w rejestracji pracowni tomografii 
komputerowej.

  Zapraszamy Państwa do 
wzięcia udziału w Programie.

Zbadaj się

Strażacy ochotnicy z terenu 
gminy Juchnowiec Kościelny spraw-
dzali w Dorożkach swoją kondycję 
oraz stan przygotowań do akcji 
ratowniczo-pożarniczych.

Po zakończeniu ćwiczeń Wójt 
Gminy Krzysztof Marcinowicz uhono-
rował Stanisława Szczytko, który przez 
41 lat pełnł funkcję Komendanta 
Gminnego OSP. Nowym Komendantem 
Gminym został Cezary Mankowski 
a druh Szczytko będzie pełnił funkcje 
komendanta honorowego.         (w)

Dorożki

Ćwiczenia 
ochotników

Sukcesem zakończyły się sta-
rania władz powiatu siemiatyckiego 
o dokończenie modernizacji drogi 
nr 690 łączącej Siemiatycze z Cie-
chanowcem. Podlaski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich ogłosił już przetarg 
na modernizację 16 kilometrowego 
odcinka Ostrożany - Ciechanowiec. 
Prace mają rozpocząć się w styczniu 
2017 roku i zakończyć w polowie 
2018 roku. Droga ma być wykonana 

Siemiatycze

Kontynuacja modernizacji
w standardzie wcześniejszego odcin-
ka. Prace obejmą m.in. poszerzenie 
jezdni do 7 metrów,wykonanie ścieżki 
pieszo-rowerowej o nawierzchni 
bitumicznej i szerokości 3 m, budo-
wę stanowiska dla ITD do kontroli 
i ważenia pojazdów, wykonanie ronda 
na skrzyżowaniu z drogą powiatową 
Brańsk - Perlejewo i budowę 16 zatok 
samochodowych. 

(wss)

Po raz szósty w podhajnow-
skich Lipinach odbyło się Święto 
Ziemniaka. Na placu przed wiejską 
świetlicą 3 września zgromadzeni 
mogli obejrzeć pokaz gotowania 
na wielkiej plenerowej patelni pod 
hasłem „Zioła w kuchni” oraz wziąć 
udział w degustacji. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć konkursu na 
najsmaczniejszą potrawę z ziemnia-
ków. Chętni mogli sprawdzić swoje siły 

w konkursie obierania i tarkowania 
ziemniaków. Był kiermasz książek za 
1 zł (brawo) oraz punkt poboru krwi. 
W części artystycznej wystąpili m.in  
„rolnik, który nie znalazł żony” czyli 
Adam Kraśko i Ilona Stasinkiewicz.

A imprezę zakończyła po-
tańcówka na świeżym powietrzu.  
Organizatorem VI Bulwa Fest  było 
Stowarzyszenie „Krynica: i Wójt Gminy 
Hajnówka.                               (w)

Lipiny Bulwa Fest
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Od wielu lat w naszym mieście 
organizowane są liczne imprezy pro-
mujące zdrowy tryb życia. Z roku na 
rok Hajnówka coraz bardziej kojarzy 
się z bieganiem. W maju odbył się 
znany w całej Polsce, jeden z najpo-
pularniejszych biegów – Półmaraton 
Hajnowski, w sierp-
niu Bieg Rodzinny, 
we wrześniu Bieg 
Uliczny o Puchar 
Burmistrza Miasta 
Hajnówka. Sezon 
kończy Hajnowska 
Dwunastka – wy-
jątkowy bieg przez 
Puszczę. 

Puszcza jest 
piękna o każdej po-
rze roku... Jesienią 
jest cicha i pełna 
nostalgii, a jedno-
cześnie mieniąca się 
tysiącem barw. Liście 
na wielu drzewach 
przybierają różne odcienie czerwieni, 
zaś igły na innych są nadal zielone. 
Puszcza Białowieska o tej porze roku 
wygląda wręcz bajkowo. Piękny, sło-
neczny dzień przywitał uczestników 
biegu. Uroczystego otwarcia biegu 
dokonał Burmistrz Miasta Hajnówka 
Jerzy Sirak, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Hajnówka Grzegorz Bielecki i Naczelnik 
Wydziału RDLP w Białymstoku Krzysztof 
Oniszczuk. 

Wysoki poziom dotychczasowych 
edycji biegu przyczynił się do popula-
ryzacji biegania, a także spowodował 
duże zainteresowanie biegaczy naszym 
regionem. Sprawnie przeprowadzona 
organizacja biegów w jednym z na-
jurokliwszych miejsc naszego kraju, 
bo takim niewątpliwie jest Puszcza 
Białowieska, zaowocowała w tym roku 

rekordową liczbą 243 zawodników 
(w zeszłym roku bieg ukończyło 148 
osób), w tym 71 kobiet. Padł nie tylko 
rekord pod względem ilości uczestników, 
ale także rekord trasy – Damian Roszko 
pokonał 12 kilometrów w 38 minut i 39 
sekund i poprawił swój wynik z 2013 

roku niemal o 3 minuty! Wśród pań 
triumfowała Ania Gosk z Białegostoku, 
z czasem 0:45:25. W porównaniu do 
roku ubiegłego frekwencja zawodników 
biorących udział w biegu wzrosła o 65%. 
Na mecie czekała woda, gorąca herbata 
oraz banany i pączki. O pomiar czasu 
perfekcyjnie zadbała firma Pulsar Sport 
z Zielonej Góry. Wyniki na bieżąco były 
wywieszane na tablicy.  

Pamiętaliśmy także o najmłod-
szych pociechach zawodników i zaraz 
po starcie głównym przygotowaliśmy 
im „bieg za żubrem”. Każde dziecko 
otrzymało medal, owoce oraz mogło 
zrobić pamiątkowe zdjęcie z królem 
Puszczy Białowieskiej.

Hajnowski Dom Kultury reprezen-
towany przez tańczącą i śpiewającą 
młodzież umilił uczestnikom czas 

oczekiwania na dekorację. Tradycyjnie 
dodatkową atrakcją był przygotowany 
przez Nadleśnictwo Hajnówka kiermasz 
rzemiosła, na którym można było nabyć 
pamiątki regionalne.  

Zawodnicy, którzy ukończyli bieg 
otrzymali imienne, pamiątkowe medale, 

wykonane z rogu 
jelenia. Najlepsi 
w poszczególnych 
kategoriach (za 
miejsca I-III) zo-
stali uhonorowani 
pamiątkowymi, 
drewnianymi sta-
tuetkami. Nato-
miast puchary 
za miejsca I-IV 
powędrowały 
do zwycięzców 
w kategorii open 
kobiet i mężczyzn. 
Marcinki – cia-
sto z Hajnówki, 
wprowadzone na 

Listę Produktów Tradycyjnych były 
nagrodami w kategorii drużynowej. 
Po biegu wszyscy chętni zawodnicy 
zostali przewiezieni autobusami ZKM 
w Hajnówce do Parku Wodnego, aby 
skorzystać z półgodzinnej, bezpłatnej 
kąpieli.

Po dekoracji wszyscy zawodnicy 
z rodzinami zostali zaproszeni przez 
Dyrektora OSiR – Mirosława Awksen-
tiuka na poczęstunek. Oprócz bigosu 
i kiełbaski z ogniska, można było 
spróbować pieczonego dzika. Rozmowy 
i biesiadowanie umilił występ zespołu 
Metrum. Nie zabrakło też chętnych 
do tańca.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyjechali do Hajnówki. 
Mamy nadzieję że spełniliśmy Wasze 
oczekiwania.     Małgorzata Muszkatel

 

Hajnowska dwunastka

Podopieczni trenera Romana 
Sacharczuka bardzo dobrze zapre-
zentowali się w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików w lekkiej 
atletyce, które odbyły się w sobotę 
10 września 2016 r. w Zamościu. Na 
dystansie 2000 metrów zdecydowanie 
zwyciężył Marek Romańczuk (uczeń 
Zespołu Szkół DNJB w Hajnówce) 
uzyskując czas 6:31,38 min, a jego 
kolega klubowy Patryk Chodakowski 
(uczeń Zespołu Szkół w Narwi) przy-
biegł na szóstej pozycji, pokonując 
ten dystans w 6:47,69 min. Dobre 
ósme miejsce na dystansie 100 

Mistrzostwa młodzików

m młodziczek zajęła zawodniczka 
Andrzeja Grygoruka -  Gabriela 
Niepogoda (uczennica Zespołu Szkół 
w Dubinach) uzyskując czas 13,49 s. 
Marek Romańczuk jako zwycięzca 
w swojej konkurencji wystartował 
również w Mistrzostwach Polski Mło-
dzików, które odbyły się w Słubicach. 
Marek jest czwartym zawodnikiem 
Puszczy, który będzie reprezentował 
klub, nasze miasto oraz firmę Parkiet 
Hajnówka, na szczeblu Mistrzostw 
Polski w bieżącym roku. 

Romek Sacharczuk

18 września 2016 r., na par-
kingu przy ulicy Celnej zebrali się 
uczestnicy rajdu im. Bolesława Bier-
wiaczonka. Pan Burmistrz Jerzy Sirak, 
powitał uczestników, przypomniał 
zgromadzonym, iż rajd ma na celu 
upamiętnienie tragicznych wydarzeń 
wybuchu II wojny światowej i śmierci 
plutonowego Bolesława Bierwiaczon-
ka, który zginął bohatersko w obronie 
Hajnówki 17 września 1939 roku. 

Dwustuosobową kolumnę rowe-
rzystów prowadziła Pani przewodnik 
- Nina Zin.  Wydarzenia września 1939 
roku postanowili uczcić indywidualni 
wycieczkowicze, całe rodziny, grupy 
przyjaciół. Nie zabrakło przedstawicieli 
Uniwersytetu III Wieku, Hajnowskiego 
Koła Niewidomych, Środowiskowego 
Domu Pomocy i Zespołu Szkół nr 3.

Rajd rowerowy po raz kolejny 
spotkał się z dużą aprobatą społeczną. 
Prowadząca leśną trybą przez serce 
Puszczy droga, czyniła 10 kilometrową 
trasę przyjemnością, a nie wysiłkiem. 
Finałem rajdu była wieś Budy,  gdzie 

VI Rajd pamięci plutonowego 
Bolesława Bierwiaczonka 

pod patronatem 
Burmistrza Miasta Hajnówka 

wszyscy uczestnicy zebrali się przy 
nagrobku Bolesława Bierwiaczonka. 
Pani Alla Gryc przedstawiła jego 
sylwetkę i okoliczności tragicznej 
śmierci. Inspektor ds. Oświaty Kultury 
i Sportu Jolanta Stefaniuk,  Radny 
Miasta Hajnówka  Janusz Puch oraz 
dziewięcioletni Oskar Tellos  złożyli 
kwiaty i zapalili znicze. Rajdową 
tradycją stał się poczęstunek w  
zajeździe „U Kolarza”, gdzie na rowe-
rzystów czekały pieczone kiełbaski, 
ciepły bigos, słodkie bułeczki. W tle 
pobrzmiewały pieśni patriotyczne

  Marzena Niewiadomska
Fot. Zbigniew Angielczyk

Dnia 23 października 
2016 roku od godziny 9.30 do 
13.30 W Gminnym Ośrodku 
Kultury  w Boćkach Odbędzie 
się Honorowe  zdawanie krwi.     
Zapraszamy.

Honorowe 
krwiodawstwo

Zainteresowanie uprawianiem 
piłki nożnej utrzymuje się w powiecie 
hajnowskim na wysokim poziomie. Jednak 
osiągane wyniki są niesatysfakcjonujące 
w szczególności na poziomie reprezen-
tacji szkolnych. Tutaj już od kilku lat nie 
możemy się przebić do pierwszej ósemki 
województwa. Jak będzie w tym roku? 
Czy chłopcy z SP 2 Hajnówka przebrną 
przez fazę grupową? Przekonamy się 
o tym już 12 października 2016 r. 

W Finałach Powiatu Hajnowskiego, 
który się odbył w dniu 28 września 2016 
r. wzięło udział 8 drużyn. W pierwszej 
fazie rozegrano eliminacje grupowe 
systemem „każdy z każdym” na dwóch 

Piłkarski turniej podstawówek
boiskach „orlika” przy I LO i ZS 1. W walce 
o trzecie miejsce wicemistrzowie grupy 
„A” SP Narewka, pokonali drugi zespół 
z grupy „B” SP 6 Hajnówkę 3: 1. Nato-
miast zwycięzcy swoich grup stoczyli 
zacięty bój o miejsce pierwsze i awans 
do dalszego etapu rozgrywek. Skuteczniej 
strzelali zawodnicy z SP 2 Hajnówka i to 
oni wyszli zwycięsko z całego turnieju.

Organizatorem zawodów był 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Haj-
nówce. Mecze sędziowali: Marek Hanula 
i Tomasz Dobosz.

Końcowa klasyfikacja szkół
I miejsce -  Szkoła Podstawowa nr 2 

w Hajnówce 
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Du-
biczach C. 
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Na-
rewce
IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 
w Hajnówce
V – VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 
5 w Hajnówce
- Szkoła Podstawowa w Narwi
VII – VIII miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Czeremsze
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce

Janusz Ludwiczak
(więcej na www.wiescipodlaskie.eu)

Po raz pierwszy w tym roku szkol-
nym przeniesiono rozgrywki w piłkę nożną 
z sali na boiska orlików. Zapewne wzięto 
pod uwagę fakt, że prawie  każda gmina 
posiada taki kompleks. 

Pierwszy tego typu turniej in-
auguracyjny z udziałem szkół gimna-
zjalnych z powiatu hajnowskiego odbył 
się 4 października 2016 r. na dwóch 
hajnowskich orlikach tj. przy ZS 1 i LO 1 
Hajnówka. Zawody rozegrano sysytemem 
„każdy z każdym” na etapie grupowym. 

Orlikowskie zmagania
Następnie wicemistrzowie rywalizowali 
o miejsce trzecie, a zwycięzcy grup 
o miejsce pierwsze. 

Ogółem rozegrano 18 spotkań. 
KOŃCOWA KLASYFIKACJA SZKÓŁ

I miejsce – PG 1 Hajnówka – awans 
do półfinałów Grupy Południowej
II miejsce – PG 2 Hajnówka
III miejsce – PG Narew
VI miejsce – PG 4 Hajnówka
V-VI miejsce - PG 3 Hajnówka
                    - PG Czeremcha

VII-IX miejsca – PG Dubicze C.
                      - PG Narewka
IX miejsce - PG Dubiny

Mistrzostwa Grupy Południowej 
z udziałem PG 1 Hajnówka i mistrza 
powiatu monieckiego, mistrza powiatu 
siemiatyckiego i wicemistrza powiatu 
białostockiego odbyły się  13 października 
2016 r.  u mistrza powiatu monieckiego.

Janusz Ludwiczak
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ZAPROSZENIA
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce serdecznie 

zaprasza na promocję książki 
Barbary Goralczuk ,,Nadzieja aż po horyzont’’

- II wydanie, poprawione w ramach spotkań z cyklu „Cyrylicą pisane”  
Spotkanie odbędzie się  26 październik 2016r., g.17.00 w sali kinowej 

Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce.
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

W dniu 7 października br. odbyła 
się uroczystość wręczenia wyróż-
nionym uczniom hajnowskich szkół 
podstawowych i gimnazjów aktów 
przyznania stypendium Burmistrza 
Miasta Hajnówka im. Pelagii Poniec-
kiej za wyniki w nauce, osiągnięcia 
artystyczne lub sportowe w roku 
szkolnym 2015/2016. 

Uroczystość - dzięki gościnno-
ści Pana Dyrektora Adama Jerzego 
Chudka - odbyła się w stosownie 
przygotowanej sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce. Uatrak-
cyjniły ją wspaniałe występy uczniów 
tejże szkoły pod kierunkiem Pani 
Moniki Nesterowicz, Aliny Sajewicz 
i Krystyny Jakoniuk. Udział w uro-
czystości wzięli również zaproszeni 
goście – Pan Edward Poniecki – syn 
Pani Pelagii Ponieckiej, członkowie 
Komisji Stypendialnej, dyrektorzy 
szkół oraz dyrektor Hajnowskiego 
Domu Kultury. 

Po złożeniu podziękowań, gra-
tulacji i życzeń dalszych sukcesów 
Stypendystom oraz słów uznania 
Ich rodzicom przez Pana Jerzego 
Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka 
oraz Pana Adama Jerzego Chudka 
– Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi w Haj-

nówce, przystąpiono do wręczania 
aktów przyznania stypendium dla 
wyróżnionych uczniów oraz listów 
gratulacyjnych Ich rodzicom. 

Podziękowania otrzymali rów-
nież członkowie Komisji Stypendialnej 
rozpatrującej wnioski o przyznanie 
Stypendium Burmistrza Miasta Haj-
nówka im. Pelagii Ponieckiej:
- Pani Alla Gryc – Przewodnicząca
- Pani Alina Pytel – Zastępca Prze-
wodniczącej
- Pani Jolanta Stefaniuk – Sekretarz
- Pani Wiera Masajło – Członek
- Pan Ryszard Pater – Członek. 

W imieniu Komisji Stypendialnej 
głos zabrała Pani Alla Gryc, która 
gratulowała Stypendystom  osiągnięć, 
rodzicom podziękowała za wspaniałe 

wychowanie dzieci, a pedagogom za 
przekazaną wiedzę. 

Było to wyjątkowe popołu-
dnie dla 68 najlepszych uczniów 
z hajnowskich szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz Ich rodziców. Ich 
całoroczna praca została doceniona 
i nagrodzona.

Wszystkim Stypendystom 
składamy serdeczne gratulacje za 
imponujące wyniki w nauce, osią-
gnięcia artystyczne i sportowe oraz 
życzymy dalszych sukcesów.

Jolanta Stefaniuk
 fot. Emilia Rynkowska

Lista stypendystów  - 
www.hajnowka.pl i www.wiescipodlaskie.eu

Uroczystość wręczenia 
Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej 

za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe 

W dniach 18-19 września, 
przedstawiciele naszego samorządu 
mieli okazję poznania estońskiego 
miasta Suure-Jaani. Wyjazd czte-
roosobowej delegacji odbył się na 
zaproszenie samorządu miasta 
Suure-Jaani, z którym Hajnówka 
współpracuje od 2005 r.  

Jednym z celów wy-
jazdu była prezentacja 
Hajnówki podczas odby-
wającego się 18 września 
Jarmarku produktów trady-
cyjnych i kultury ludowej. 
W tym dniu zwiedzający 
jarmark mieli okazję pozna-
nia między innymi Hajnówki 
i Regionu Puszczy Biało-
wieskiej, w tym twórczości 
regionalnej. Pani Krystyna Grygoruk 
prezentowała tam koronkę i ręko-
dzieło (prace z papierowej wikliny). 
Stoisko Hajnówki wzbudziło duże 
zainteresowanie odwiedzających. Ci 

z zainteresowaniem pytali o nasze 
atrakcje, położenie oraz bardzo 
chętnie uczestniczyli w warsztatach 
rękodzieła prowadzonych przez 
Panią Krystynę. 

Ważnym elementem w pro-
gramie pobytu było podpisanie 

porozumienia o współpracy między 
hajnowskim Zespołem Szkół nr 3 
a Szkołą Podstawową w Suure-Ja-
ani. Z inicjatywą współpracy wyszła 
Dyrektor Bożena Markiewicz, która 

Wizyta przedstawicieli samorządu miasta Hajnówka 
w Estońskim Suure-Jaani

liczy na złożenie wspólnego projektu 
w ramach programu Erasmus i po-
zyskanie środków na współpracę 
placówek. Podkreślić należy, iż jak 
dotychczas doskonale układa się 
podobna współpraca hajnowskich 
i estońskich środowisk sportowych.   

Niezwykle interesują-
ca okazała się prezentacja 
estońskich samorządowych 
placówek, w szczególności 
oświatowych i kulturalnych, 
zlokalizowanych w samym 
Suure-Jaani jak i w okolicy, 
na poziomie przedszkolnym, 
szkolnym i zawodowym. Za-
prezentowano także kompleks 
zrewitalizowany na potrzeby 
szkoły specjalnej w Lahmuse. 

Wizyta w tych estońskich obiektach 
pokazała, jak ważna w tym kraju 
jest edukacja, zwróciła uwagę 
na doinwestowany i doposażony 
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Powiat Hajnowski reprezento-
wany przez Starostę Hajnowskiego 
Mirosława Romaniuka i Wicesta-
rostę Jadwigę Dąbrowską w dniu 
29 września 2016r. podpisał dwie 
umowy z Samorządem Województwa 
Podlaskiego o przyznanie pomocy 
w wysokości ponad 14 milionów 
złotych na operacje typu „Scalanie 
gruntów” w gminie Narew i gminie 
Narewka w ramach poddziałania 
„Wsparcie na inwestycje związane 
z rozwojem, modernizacją i dosto-
sowywaniem rolnictwa i leśnictwa” 
objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Powierzchnia gruntów obję-
tych postępowaniem scaleniowym 
obiektu „Kotłówka i inne” w gminie 
Narew: 834,1620 ha w tym pow. 
gruntów rolnych: 740,0240 ha 
pow. gruntów leśnych: 62,9158 ha. 
Operacja zostanie zrealizowana 
w miejscowościach: Kotłówka, Koweła, 
Łopuchówka. Powierzchnia gruntów 
objętych postępowaniem scalenio-
wym obiektu „Tarnopol” w gminie 
Narewka: 1046,9598 ha, w tym 

pow. gruntów rolnych: 330,3647 
ha pow. gruntów leśnych: 494,9325 
ha. Operacja zostanie zrealizowana 
w miejscowości: Tarnopol, gm. Na-
rewka. Beneficjentowi - Powiatowi 
Hajnowskiemu została przyznana 
pomoc w wysokości:  6 569 836,93 
zł na scalanie gruntów obiektu „Ko-
tłówka i inne”, 7 869 802,49 zł na 
scalanie gruntów obiektu „Tarnopol”

Scalenia gruntów, które najogól-
niej mówiąc, polegają na wydzieleniu 
nowych działek, odgrywają istotną 
rolę w urządzaniu przestrzeni wiej-
skich, stymulując spełnianie przez 
te obszary swoich funkcji m.in. 
w sferze gospodarczej, społecznej 
czy środowiskowej.  Pomoc udzie-
lana w ramach scalania gruntów 
służy bowiem poprawie struktury 
obszarowej poszczególnych gospo-
darstw rolnych oraz gruntów leśnych. 
W wyniku zmniejszania liczby działek 
ewidencyjnych uzyskuje się poprawę 
efektywności gospodarowania poprzez 
zmniejszenie kosztów transportu 
oraz ułatwienie mechanizacji upraw 

Powiat Hajnowski pozyskał ponad 
14 milionów złotych na scalenia gruntów 

w gminie Narew i gminie Narewka

Cd. str. 4

528 – tyle kilometrów  dzieli 
Nowy Sącz (woj. małopolskie) i Powiat 
Hajnowski – regiony partnerskie, które 
rozpoczęły współpracę w styczniu 
2016 r. po podpisaniu Porozumienia 
o współpracy partnerskiej. Od tego 
czasu odbyły się trzy spotkania przed-
stawicieli obu powiatów – ostatnie 
w dniach 29.09 – 02.10.2016 r., 
kiedy to powiat hajnowski gościł 
przedstawicieli z Powiatu Nowosą-
deckiego w osobach: 
Marka Pławiaka – Starosty Nowosą-
deckiego
Antoniego Koszyka – Wicestarosty 
Nowosądeckiego

Franciszka Kantora – Członka Za-
rządu Powiatu
Małgorzaty Bochenek – Skarbnika 
Powiatu
Stanisława Sułkowskiego – Przewod-
niczącego Komisji  Turystyki i Sportu  
Rady Powiatu
Zofii Nika – Przewodniczącego Ko-
misji Edukacji
Ryszarda Poradowskiego – Wiceprze-
wodniczącego Komisji Budżetowej 
Rady Powiatu
Tadeusza Zaremby – Wiceprzewod-
niczący Komisji Kultury i Ochrony 
Dóbr Kultury Rady Powiatu

Wizyta delegacji z Nowego Sącza 
w Powiecie Hajnowskim

Cd. str. 4
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Grono pedagogiczne ZSZ w Haj-
nówce dokłada wszelkich starań, aby 
udowodnić uczniom, że w dzisiejszym, 
dynamicznym, wciąż zmieniającym się 
świecie warto znaleźć chwilę na reflek-
sję nad przeszłością, bo – jakkolwiek 
trywialnie by to nie zabrzmiało- jest 
ona „nauczycielką życia”. Jak ważna 
jest pamięć o przeszłości przekonała 
się młodzież  uczestnicząca 16 wrze-
śnia w hajnowskich  obchodach Dnia 
Sybiraka, które w tym roku odbyły 
się w naszej szkole.

Uroczystość 
zaszczycili swoją 
obecnością dawni 
zesłańcy-ludzie, 
którym udało się 
„wrócić z piekła”, 
a także przedstawi-
ciele władz naszego 
miasta i powiatu, 
duchowieństwa, haj-
nowskich instytucji 
i szkół oraz biało-
stockiego Muzeum 
Pamięci Sybiru. Obchody rozpoczęło 
przemówienie pani Ireny Kostery 
będącej prezesem Zarządu Koła 
Związku Sybiraków w Hajnówce, 
która przybliżyła zebranym historię 
hajnowskiego koła. Głos zabrała 
również pani Eugenia Karwowska-
dyrektor Zespołu Szkół Zawodo-
wych, która podkreśliła, jak ważna, 
szczególnie dla młodego pokolenia, 
jest pamięć o wydarzeniach sprzed 
lat oraz przypomniała o współpracy 
między Związkiem Sybiraków a ZSZ. 
Burmistrz Miasta Hajnówki- pan Jerzy 
Sirak, w pełnych emocji słowach, 
wspominał początki istnienia ZS 
w naszym mieście, przywołując m.in. 
postać, nieżyjącej już, pani Walentyny 

Macuty- organizatorki koła. W imieniu 
duchowieństwa wypowiedzieli się: 
proboszcz parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego- ks. Józef Poskrobko 
oraz Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Kazimierz Wielikosielec z Homla na 
Białorusi, który w przejmujący i szczery 
sposób opowiedział o swoich osobi-
stych doświadczeniach z młodości, 
przypadającej  na lata stalinizmu 
i wezwał zebranych do trwania w wie-
rze, gdyż, jak przekonywał, ona daje 
siłę, aby przetrwać najgorsze czasy.

Prowadzący uroczystość ucznio-
wie naszej szkoły przypomnieli ze-
branym, że w gronie deportowanych 
znalazł się dyrektor przedwojennej 
Państwowej Szkoły Przemysłu Drzew-
nego- doktor chemii Józef Jacuński.  
Został on aresztowany w 1940 r. 
przez NKWD  i osadzony w łagrze 
na Kołymie. Z zesłania nie powrócił…

Zebrani w auli ZSZ Sybiracy 
i goście wysłuchali z uwagą ciekawego 
wykładu „Losy polskich zesłańców 
w latach 1939-1956” wygłoszonego 
przez mgr Bogusława Kosela – przed-
stawiciela Muzeum Pamięci Sybiru.

Wspomnienia deportowanych 
oraz przejmujące wiersze i piosenki 
unaoczniające ich  gehennę, złożyły 

Obchody Dnia Sybiraka
się na część artystyczną, przygoto-
waną przez młodzież naszej szkoły 
pod kierunkiem nauczycielek–pani 
Anny Cyruk, pani Anny Lasoty i pani 
Joanny Sapieżyńskiej. Przedstawienie 
poruszyło zebranych, w oczach wielu 
pojawiły się nawet łzy... Najbardziej 
wzruszająca okazała się finałowa 
piosenka o matce z Sybiru, zaśpiewana 
przez młodzież z akompaniamentem 
akordeonu, na którym pięknie zagrał 
pan Eugeniusz Iwaniuk.

Jeszcze nigdy Dzień Sybira-
ka w Hajnówce nie 
miał tak uroczystej 
i przejmującej opra-
wy- powiedziała  
pani Irena Kostera, 
dziękując młodym 
aktorom za występ.

N i e m a ł o 
wzruszeń przyniósł 
słuchaczom rów-
nież koncert pie-
śni patriotycznych 
w wykonaniu Chóru 

Leśników Puszczy Białowieskiej, który 
rozpoczął się Hymnem Sybiraków.

Na zakończenie wszyscy ze-
brani obejrzeli wystawę „Sybir ich 
połączył-polscy zesłańcy w ZSRS 
w latach 1939-1956”, ale zanim 
to nastąpiło  głos zabrały: pani 
Mirosława Pawłowska- prezes 
hajnowskiego Stowarzyszenia Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku i pani 
Jadwiga Dąbrowska- Wicestarosta 
Powiatu Hajnowskiego, która życzyła 
Sybirakom zdrowia i optymizmu, 
a organizatorom podziękowała za 
doskonałe przygotowanie uroczystości.

Anna Cyruk

19 sierpnia odbył się wernisaż 
wystawy Joanny Kiersnowskiej. Jo-
anna Kiersnowska, malarka i grafik, 
mieszka w Hajnówce. Ukończyła 
PWSSP w Łodzi na Wydziale Grafiki 
Warsztatowej oraz malarstwo w pra-
cowni Stanisława Fijałkowskiego. 
Tworzy w techni-
kach: olej, pastel, 
akwarela. 

Na wysta-
wie znalazły się 
fotografie z cyklu 
„Ekokornik” Tade-
usza Topolskiego, 
męża Joanny Kier-
snowskiej, oraz 
grafiki i pastele 
Joanny Kiersnow-
skiej. Tematem 
eksponowanych 
prac jest Puszcza 
Białowieska, którą 
oboje kochają bez-
granicznie. Artyst-
ka mówi: Puszcza Białowieska jest 
tak piękna, że można ja malować 
całe życie.

Wystawa jest wołaniem o po-
moc dla Puszczy Białowieskiej. Nie 
przypadkiem artystka zaplanowała 
edukacyjno-integracyjny scenariusz 
wernisażu. Po obejrzeniu wystawy 
fotografii przedstawiającej pokorni-
kową Puszczę, Joanna Kiersnowska 

kolejno przedstawiała swoje obrazy, 
które wyszły spod jej pędzla w 2016 
roku. Malarka dzieliła się swoimi 
obserwacjami, emocjami i uczu-
ciami, towarzyszącymi jej podczas 
ostatnich ekspedycji po Puszczy. 
Przeraża mnie to co widzę - mówiła 

z wielkim niepokojem - Puszcza 
umiera na naszych oczach, leśnicy 
mają związane ręce a my mieszkańcy 
też nie możemy nic z tym zrobić. 
Najbardziej przykre jest to, że na 
forach internetowych, my mieszkańcy 
jesteśmy postrzegani jak złoczyńcy…. 
którzy niszczą i wycinają Puszczę. To 
oburzające, przecież my mieszkamy 
tu od wieków, nasi przodkowie zostali 

WERNISAŻ WYSTAWY JOANNY KIERSNOWSKIEJ
tu ulokowani dla ochrony Puszczy, 
chronili Puszczę nasi pradziadowie 
i my ją chronimy, przynajmniej stara-
my się robić wszystko, by ją chronić, 
a teraz…. To co się dzieje z naszą 
Puszczą, to czarna rozpacz. Musimy 
interweniować….. tylko jakie mamy 

szanse?
Zwień-

czeniem wer-
nisażu była 
projekcja fil-
mu Tadeusza  
Łukjaniuka 
„O korniku 
i Puszczy”, 
który daje 
smutny obraz 
kornikowych 
z n i s z c z e ń 
w Puszczy 
Białowieskiej.

Do za-
proszenia - ka-
talogu Joanny 

Kiersnowskiej - dołączono wymowny 
tekst  Tadeusza Topolskiego, byłego 
wieloletniego redaktora Gazety 
Hajnowskiej, który jest krytycznym 
zaopiniowaniem dotychczasowych 
działań w obronie Puszczy, tych 
którzy tej Puszczy w rzeczywistości 
nie znają i nie kochają tak jak my  
tutejsi.                               Alla Gryc

Fot. M.Gromotowicz
 

9 września 2016 r. miało 
miejsce oficjalne, uroczyste podsu-
mowanie ogólnopolskiego konkursu 
poetyckiego „Najpiękniejsze wiersze 
o miłości”. Na ogłoszony przez haj-
nowską bibliotekę konkurs wpłynęły 
33 zestawy poezji miłosnej, a jury 
w składzie Elżbieta Laprus, Marzanna 
Janik-Lipczyńska, Irena Stelmach 
i Jan Zalewski, spośród nadesłanych 
wierszy wybrało te, zasługujące na 
miano najpiękniejszych. W pokonkur-
sowym wydawnictwie „Najpiękniejsze 

Święto poezji 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce

wiersze o miłości” opublikowane 
zostały wszystkie nadesłane teksty, 
a wśród nich są wiersze hajnowian, 
m. in. Edwarda Lipińskiego, Leonidy 
Orabczuk, Walentyny Jasiuk, którzy 
od kilku lat zasilają szeregi biblio-
tecznego Klubu Literackiego. 

Tomik poetycki „Najpiękniejsze 
wiersze o miłości” jest do nabycia 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
dr. T. Rakowieckiego w cenie 10 zł.

więcej na www.hajnowka.pl
Joanna Kisielewicz

Posiadasz orzeczenie o nie-
pełnosprawności z tytułu dysfunkcji 
wzroku o stopniu umiarkowanym 
bądź znacznym?

Przyjdź do nas, a na pewno 
znajdziesz dla siebie miejsce, inte-
resujące propozycje spędzania czasu 
oraz uzyskasz wsparcie i pomoc.

Polski Związek Niewidomych 
jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, 
działającym na rzecz osób z dys-
funkcją wzroku 
od 1951 roku. 
Zrzeszamy dzie-
ci, młodzież oraz 
osoby dorosłe. 
Wspieramy je oraz 
ich rodziny w po-
konywaniu ogra-
niczeń związanych 
z niepełnospraw-
nością. Pomagamy 
odnaleźć się po 
utracie widzenia 
i pokazujemy, jak 
w takiej sytuacji 
funkcjonować 
i żyć pełnią życia. 
Chcemy przekonać wszystkich, że 
niepełnosprawność wzrokowa, mimo 
iż niesie za sobą wiele problemów, 
nie zamyka drogi do funkcjonowania 
w życiu rodzinnym, zawodowym czy 
społecznym. 

 Naszym członkom oferuje-
my indywidualne i grupowe formy 
wsparcia, takie jak: 
- Poradnictwo rehabilitacyjne i możli-
wość zapoznania się z podstawowym 
sprzętem rehabilitacyjnym,
- Szkolenia: z orientacji przestrzennej 
(poruszania się przy pomocy białej 
laski) i z bezwzrokowego wykony-
wania czynności dnia codziennego,
- Udział w spotkaniach integracyjnych, 

zajęciach rekreacyjnych i wycieczkach 
krajoznawczo-poznawczych,
- Rozwijanie zainteresowań czytel-
niczych we współpracy z Miejską 
Biblioteką Publiczną im. Dr. Tade-
usza Rakowieckiego w Hajnówce 
i Działem Zbiorów dla Niewidomych 
w Warszawie,
- Cykliczne projekcje filmów z au-
diodeskrypcją,
- Wspólne wędrówki nornic walking,

- Umożliwiamy kontakt 
ze specjalistami (logo-
peda, tyflopedagog, 
oligofrenopedagog, 
fizjoterapeuta) oraz 
uczestnictwo w zaję-
ciach z języka angiel-
skiego, indywidualnych 
szkoleniach z obsłu-
gi komputera przy 
pomocy programów 
powiększających bądź 
udźwiękawiających,
- Kierujemy na szko-
lenie rehabilitacji pod-
stawowej do Ośrodka 
„Homer” w Bydgoszczy. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Podlaski Koło Terenowe 
w Hajnówce
Ul. Piłsudskiego 10 A
17-200 Hajnówka
mail: pznhajnowka@gmail.com
tel. (85) 732 42-83
tel. 790-710-185
Biuro Koła czynne w 1,2,3 ponie-
działek każdego miesiąca w godz. 
9-12 oraz w pozostałe poniedziałki 
miesiąca w godz. 12-15.

ZAPRASZAMY!

Jesteś osobą słabowidzącą 
lub niewidomą?
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To była bardzo wzruszająca, pełna 
ciepła i pozytywnych emocji uroczy-
stość… 7 października 2016r. w gmachu 
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Dr 
Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce 
odbył się jubileusz 65-lecia Terenowego 
Koła PZN w Hajnówce. Członkowie 
Koła uroczyście uczcili swoje małe 
święto w gronie zaprzyjaźnionych 
samorządów oraz przedstawicieli 
partnerskich  jednostek. Wszystkich 
zaproszonych gości: Wicestarostę Ja-
dwigę Dąbrowską, Burmistrza Jerzego 
Sirak, Wiceburmistrza Andrzeja Skiepko; 
przedstawicieli zaprzyjaźnionych jed-
nostek – Dyrektora Biblioteki Allę Gryc, 
Dyrektora HDK Rościsława Kuncewicza, 
Dyrektora ŚDM w Hajnówce Zenaidę 
Kieńdyś, Kierownika WTZ Ewelinę 
Bajko; przedstawicieli Podlaskiego PZN 
w Białymstoku- Dyrektora Podlaskiego 
Okręgu PZN w Białymstoku Agnieszkę 
Szóstko, Wiceprezesa Zarządu Okrę-
gu Podlaskiego PZN w Białymstoku 
Krystynę Korolczuk, a także członków 
Koła PZN w Hajnówce powitali Prezes 
Zarządu Koła PZN w Hajnówce Alicja 
Plis oraz Janusz Puch.  Uroczystość 

otworzyła krótka prezentacja refe-
rująca działalność Koła – członkowie 
stowarzyszenia zabrali swych gości 
w sentymentalną podróż po ścieżce 
historii Koła Terenowego PZN w Haj-
nówce. Minęło 65 lat, a Koło nadal 
służy wsparciem osobom niewidomym 
i słabowidzącym bez względu na ich 
wiek, doświadczenie i stopień niewi-
dzenia. Tak jak w momencie powstania 
Koła PZN w Hajnówce, 
tak i obecnie prowadzi 
się bardzo intensywną 
i ożywioną - ważną dla 
inwalidów wzroku dzia-
łalność rehabilitacyjno 
– integracyjną. Osoby 
niewidome i słabo-
widzące otrzymują 
tutaj wsparcie i pomoc. 
Chcemy przekonać, że 
niepełnosprawność 
wzrokowa, mimo iż 
niesie za sobą wiele problemów, nie 
zamyka drogi do funkcjonowania 
w życiu społecznym, że można żyć 
pełnią życia – mówiła Prezes Koła 
PZN Alicja Plis. Patrząc na slajdy 

65 lat Terenowego Koła PZN w Hajnówce
przedstawiające archiwalne zdjęcia 
z kolejnych wypraw, integracyjnych 
spotkań w siedzibie Koła, obserwu-
jąc pełne spokoju i uśmiechu twarze 
członków, mogliśmy się przekonać, że 
są to ludzie, którzy poznają świat – 
sercem, dotykiem, słuchem, a swoją 
otwartością, szczerością i optymizmem 
mogliby obdzielić setki innych…  Do 
rodzinnej atmosfery towarzyszącej 

jubileuszowi niepostrzeżenie wkradła 
się nutka artyzmu w momencie gdy 
członkowie Koła – Dorota Królikow-
ska-Łapińska, Tomasz Wilanowski, 
Małgorzata Sokołowska, Zenaida Smyk 

Praktyka oraz doświadczenie 
to klucz do osiągnięcia sukcesu 
zawodowego.   Hajnowskie szkoły 
ponadgimnazjalne wspierają swoich 
uczniów w poznawaniu realiów rynku 
pracy – lokalnego oraz europejskiego. 
Dzięki zaangażowaniu dyrekcji oraz na-
uczycieli w placówkach prowadzonych 
przez powiat realizowane są projekty 
umożliwiające uczniom postawienie 
pierwszych kroków w karierze za-
wodowej, poznanie obcych języków 
i kultur. I tak, Zespół Szkół Zawodowych 
w Hajnówce oferuje młodym ludziom 
nie tylko ciekawe kierunki kształcenia 
ale również możliwość praktycznej 
nauki zawodu. A to za sprawą dwóch 
projektów: „Kompetentni zawodowcy” 
oraz „Staże zagraniczne kluczem do 
sukcesu”. Pierwsza z inicjatyw dotyczy 
płatnych staży w przedsiębiorstwach 
współpracujących ze szkołą. Oferta 
skierowana jest do uczniów technikum 
o profilach: żywienie i usługi gastro-
nomiczne, budownictwo, mechanika; 
informatyk, ekonomista. Staże mają 
charakter wyjazdowy– czyli realizo-
wane są w przedsiębiorstwach na 
terenie województwa podlaskiego, 
obejmują dodatkowo zakwaterowanie 
oraz całodzienne wyżywienie uczniów 
bądź charakter stacjonarny– realizo-
wany w lokalnych przedsiębiorstwach. 
Głównym rezultatem działań podjętych 
w projekcie jest podniesienie zawo-
dowych umiejętności praktycznych 
łącznie 64 uczniów technikum oraz 
aktualizacja i podniesienie kompetencji 
zawodowych 6 nauczycieli kształcenia 
zawodowego.

Pierwszy etap projektu został 
zakończony, w ramach tego 32 uczniów 
z trzecich i drugich klas wzięło udział 
w ponadprogramowych stażach 
zawodowych. Przyszli technicy mieli 
możliwość poznania warunków pracy 
oraz pozyskania wiedzy praktycznej 
współpracujących ze szkołą  przed-
siębiorstwach o profilach działalności, 
zgodnych z kierunkiem kształcenia 
uczniów. Uczniowie szlifowali wiedzę 

Uczniowie z hajnowskich szkół poznają polski i europejski rynek pracy – projekty Erasmus +, 
Kompetentni zawodowcy, Staże zagraniczne kluczem do sukcesu

w trakcie staży niestacjonarnych 
w firmie Danwood - Bielsk Podlaski 
(udział wzięło 10 uczniów o profilu 
kształcenia technik budownictwa), 
INTRATEL i MPO w Białystoku (8 
uczniów o profilu kształcenia technik 
informatyk), a także w Hotelu KRE-
SOWIAK w Siemiatyczach (5 uczniów 
o profilu kształcenia technik żywienia). 
Z kolei w stażach stacjonarnych wzięło 
udział 9 uczniów: 7 uczniów o profilu 
kształcenia technik mechanik miało 
okazję nabyć cenne doświadczenie 
w firmie PRONAR w Narwi, zaś 2 
uczennice o profilu kształcenia technik 
ekonomista wzięło udział w stażu 
w Urzędzie Miasta Hajnówka. Staże 
trwały w okresie 01 – 26 sierpnia br., 
każdy z uczniów odbył 150 godz. Za 
swoją pracę uczniowie otrzymali wy-
nagrodzenie w kwocie 1600 zł brutto. 
W bieżącym roku szkolnym projekt 
będzie kontynuowany – w 2017r. z po-
nadprogramowych staży zawodowych 
będzie mogło skorzystać  także 32 
uczniów oraz nauczyciele kształcenia 
zawodowego. Nauka praktycznych 
umiejętności zostanie zapewniona 
w tych samych zakładach pracy. 
Projekt realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego. 

Wsparciu uczniów pod kątem 
zdobywania doświadczenia na rynkach 
pracy służy także realizacja kolejnego 
projektu „Staże zagraniczne kluczem 
do sukcesu”, w ramach programu 
Erasmus+. Projekt zakłada wyjazd 20. 
uczniów klas technikum mechanicznego 
z klas II  i III do Centrum Wspierania 
Rzemiosła w Götz w Niemczech na 
trzytygodniowy staż. Możliwość pracy 
za granicą to doskonała okazja do 
poznania języka, zdobycia cennego 
doświadczenia oraz dokumentu Eu-
ropass Mobilność, potwierdzającego 
okres nauki lub szkolenia w innym eu-
ropejskim kraju. Dokument z pewnością 
okaże się przydatny w poszukiwaniu 
pracy na terenie UE. Termin wyjazdy 
to kwiecień 2017r. Ale to nie pierwsza 

taka inicjatywa– w przeszłości pla-
cówka dwukrotnie kierowała swoich 
uczniów do praktykę do Niemiec– 
w 2014 r. tygodniowy staż odbyło 10. 
uczniów technikum żywienia i usług 
gastronomicznych. Z kolei w 2015 
r. wyjechało 32. uczniów technikum 
mechanicznego. 

Realizacja projektów to nie 
jedyne działania, jakie podejmuje 
szkoła w celu wsparcia uczniów na 
rynku pracy. Cyklicznie, od trzech lat 
odbywają się „Warsztaty-kreowanie 
świadomej przedsiębiorczości wśród 
młodych ludzi”, w których uczestniczy 
20 uczniów z klas trzecich i czwartych 
wszystkich zawodów technikum. 

W ramach warsztatów uczniowie 
zapoznają  się z procedurami prowa-
dzenia i finansowania własnej dzia-
łalności gospodarczej oraz spotykają 
z pracodawcami.

Działania na rzecz wsparcia 
uczniów w zdobyciu praktycznej 
wiedzy podejmuje także Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Hajnówce. Już 
po raz trzeci I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Hajnówce przystąpiło do międzyna-
rodowego projektu Erasmus+ (dawniej 
Comenius) – europejskiego programu 
ukierunkowanego na współpracę szkół 
z krajów UE, umożliwiającego wymia-
nę doświadczeń, poznawanie innych 
kultur i uczenie się języków obcych. 

Od roku szkolnego 2015/2016 do 
sierpnia 2017r. szkoła realizuje projekt 
„Perspektywy zawodowe w Europie – 
szanse i wyzwania”.  W ramach tego 
placówka współpracuje z liceami 
w Bolonii (Włochy), Hermannsburgu 
(Niemcy), Ede (Holandia) i Marfy (Por-
tugalia). Rezultatem tego nauczyciele 
i uczniowie z LO z Hajnówki wyjeżdżali  
do Bolonii (Włochy) w grudniu 2015r. 
i Ede (Holandia) w marcu 2016r. Z kolei 
w dniach 22-27 maja 2016 r. to szkoła 
gościła  nauczycieli i uczniów z Niemiec, 
Włoch i Holandii (9 nauczycieli + 13 
uczniów). Program wizyty obfitował 
w wiele wydarzeń – uczniowie liceum 
oraz goście z zagranicy mieli okazję 

poznać specyfikę lokalnego rynku pracy 
podczas praktycznych warsztatów 
pisania CV i wzięcia udziału w procesie 
aplikacyjnym do firmy Pronar. Poza 
działaniami projektowymi goście 
z zagranicy mieli także okazję poznać 
kulturę i przyrodę regionu. 

Z  kolei we wrześniu 2016r.  mia-
ła miejsce rewizyta – 3 nauczycieli i 5. 
uczniów z hajnowskiego liceum wraz 
z rówieśnikami z dwóch pozostałych 
państw uczestniczących w projekcie 
odwiedziło liceum w Hermannsburgu 
(Niemcy). Tygodniowy pobyt pozwolił 
poszerzyć wiedzę z zakresu niemiec-
kiego rynku pracy – za sprawą wizyty 
w fabryce Volkswagen w Wolfsburgu 
i Hamburgu, w trakcie której mło-

dzież miała okazję poznać proces 
produkcyjny w fabryce, a także dzięki 
praktycznym warsztatom, którego te-
matyką była rozmowa o pracę. Z kolei 
spotkanie z imigrantami mieszkającymi 
w Niemczech – węgierskim lekarzem 
oraz żoną brytyjskiego żołnierza, 
który stacjonował w bazie NATO 
w Niemczech, ich doświadczenie oraz 
rady uzmysłowiły, jak ważna w po-
szukiwaniu pracy  jest nauka języka 
oraz wiedza. W trakcie praktycznych 
zajęć uczniowie mieli okazję poznać 
realia rynku pracy w partnerskich 
krajach ze sprawą przygotowanych 
filmików– hajnowscy uczniowie za-
prezentowali dwa nagrania– polskiej 
rodziny rozmawiającej o wyjeździe 
do pracy za granicę oraz  wywiady 
z Gruzinem siatkarzem i Chinką pra-
cującą w sklepie. 

Poza działaniami projektowymi 
był też czas na integrację – uczestnicy 
projektu poznali miasteczko, kulturę 
i główne atrakcje. Wizyta w niemieckiej 
szkole umocniła także zawarte przy-
jaźnie, bowiem do Niemiec pojechali 
uczniowie klas 2 i 3, którzy  przyjęli 
do swoich domów uczniów z zagranicy 
w maju 2016r., a w trakcie pobytu 
mieszkali u niemieckich kolegów.

Udział w projekcie Erasmus+ to 
unikatowa okazja do podszlifowania 
języka, poznania rynku pracy i kultury 
innych krajów, a także szansa na 
zawarcie przyjaźni – a wszystko to 
za darmo. Wszelkie wydatki związane 
z pobytem pokrywane są bowiem z fun-
duszy europejskich. Przed uczniami 
z Liceum Ogólnokształcącego wizyta 
w Bolonii i spotkanie podsumowujące 
projekt w Hermannsburgu. 

Wiedza, praktyka i obycie w świe-
cie to klucz do sukcesu. Dzięki reali-
zacji projektów ukierunkowanych na 
poznanie europejskiego i lokalnego 
rynku pracy, uczniowie hajnowskich 
szkół mogą pochwalić się wypełnie-
niem ważnej rubryki w swoim CV – tj. 
„doświadczenie zawodowe”.

Katarzyna Miszczuk

a także niezawodna Julita Kiczkajło 
z WTZ w Hajnówce zaprezentowali 
próbkę swojego niesamowitego talentu 
muzycznego. 

Uroczystość podsumowująca 
65-lecie istnienia Koła to także 
doskonała okazja do podziękowania 
osobom i instytucjom szczególnie 
zaangażowanym w działalność sto-
warzyszenia. W trakcie jubileuszu 

wręczono Odznakę 
„Przyjaciel Niewi-
domych”. Decyzją 
Zarządu Koła PZN 
w Hajnówce zaszczyt-
ną odznakę otrzymali: 
• Mirosław Romaniuk 
– Starosta Powia-
tu Hajnowskiego – 
w imieniu Starosty 
odznaczenie odebrała 
Wicestarosta Jadwiga 
Dąborwska

• Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza 
Miasta Hajnówka
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr 
Tadeusza Rakowieckiego w Hajnów-
ce - odznaczenie odebrała Alla Gryc

• Środowiskowy Dom Samopomocy 
W Hajnówce - odznaczenie odebrała 
Zenaida Kiendyś
• Warsztat Terapii Zajęciowej w Haj-
nówce - odznaczenie odebrała Ewelina 
Bajko

Odznaczeni laureaci nie  kryli 
wzruszenia. Prezes Koła Alicja Plis 
podziękowała także poprzednim 
członkom zarządu oraz poprzednim 
przewodniczącym za pracę na rzecz 
rozwoju Koła. 

W trakcie uroczystości dokonano 
również otwarcia wystawy  „Niewidomi 
są wśród nas” prezentującej sprzęt 
ułatwiający osobom niewidomym 
codzienne funkcjonowanie. Wystawa 
jest dostępna w Czytelni Biblioteki 
w Hajnówce. 

65 lat – to 6. przewodniczących, 
setki członków, setki życiorysów, miliony 
wspomnień, strzępki rozmów, wiele 
przejechanych kilometrów… To 65 lat 
pracy na rzecz rehabilitacji i integracji 
społecznej osób niewidomych i słabo-
widzących. Członkom Koła życzymy 
kolejnych, równie pięknych jubileuszy. 

Katarzyna Miszczuk
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Z radością informujemy, że wśród 
laureatów XIX Przeglądu Amatorskiej 
Twórczości Plastycznej Województwa 
Podlaskiego pt.,,Obrazy zapamię-
tane” znaleźli się twórcy z regionu 
hajnowskiego, od lat współpracujący 
z Hajnowskim Domem Kultury. 

Przegląd organizowany jest cy-
klicznie co dwa lata przez Wojewódzki 
Ośrodek Animacji Kultury w Białym-
stoku i jego celem jest prezentacja 
najnowszego dorobku artystycznego 
amatorów, twórców ludowych, instruk-
torów, nauczycieli plastyki, a obejmuje 
takie kategorie jak malarstwo, rzeźba, 
rysunek, grafika. W tym roku wpłynęło 
315 prac 96 twórców z całego woje-
wództwa podlaskiego. Podsumowanie 
konkursu odbyło się 3 września 2016r. 
w białostockiej galerii “Spodki” .

HAJNOWSCY TWÓRCY NAGRODZENI 
na XIX Przeglądzie 

Amatorskiej Twórczości Plastycznej 
Województwa Podlaskiego 
pt. ”Obrazy zapamiętane”.

Nagrody I stopnia w kategorii 
twórców samorodnych w dziedzinie 
malarstwa otrzymali: Mikołaj Janow-
ski ze Starego Berezowa i Stanisław 
Poskrobko z Rybak, zaś hajnowianin 
Michał Koc uzyskał nagrodę I stopnia 
w kategorii rzeźby. Jury przyznało 
również wyróżnienie Mirosławowi 
Chilimoniukowi z Hajnówki za zestaw 
prac malarskich. W czasie finisażu 
ogłoszono wynik plebiscytu na nagrodę 
publiczności. Zwycięzcą okazał się pan 
Mikołaj Janowski. Ponadto twórców 
ziemi hajnowskiej reprezentowały 
na wystawie prace autorstwa Jacka 
Niekrasza, Marka Sapiołko, Mikołaja 
Jagodnickiego i Mikołaja Korcha.

Gratulujemy artystom i życzymy 
dalszych sukcesów twórczych.

Zenaida Jakuć

Wizyta przedstawicieli samorządu 
miasta Hajnówka 

w Estońskim Suure-Jaani
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system oświaty i kształcenia. 
Infrastruktura i model nauczania 
wskazują wyraźnie na przekazanie 
uczniom konkretnych, praktycznych 
umiejętności. Dużą uwagę zwrócił 
kompleks szkół zawodowych z za-
kresu rolnictwa w Olustvere. Szkoła 
ta obrabia ponad 500 ha ziemi, a jej 
uczniowie nabywają umiejętności 
w ramach osobnych, profesjonalnych 
zakładów przetwórstwa i produkcji 
zlokalizowanych w ramach placówki 
– serów, przetworów owocowych 
i warzywnych, pieczywa, napojów, 
wędlin. 

Z zainteresowaniem odebrano 
także prezentację nowoczesnego, 
całodobowego domu opieki dla 
osób starszych z przeznaczeniem 
na pobyt 60 osób w miejscowości 
Lohavere.

W całej przestrzeni miast Su-
ure-Jaani czy Viljandi oraz regionu 
zwraca uwagę brak reklam i duża 
estetyka krajobrazu. Jak dowiedzie-
liśmy się, model niezamieszczania 
reklam w zdecydowanej większości 
przestrzeni miejskich funkcjonuje 
już tam od lat.  

Magdalena Chirko

Jakub Szwed - jego zamiłowania 
i pasje w programie TVN „Mam talent. 
Za pomocą czterech kółek stworzył 
magiczny pokaz, który zachwycił 
jurorów 8 edycji programu.

Hajnowianin potrafi ...
Jakub Szwed w programie „Mam talent”

Jakub Szwed - artysta, reżyser 
pedagog nowego cyrku, członek 
zarządu Fundacji Sztukmistrze, 
dyrektor artystyczny Europejskiej 
Konwencji Żonglerskiej 2012 oraz 
2017, dyrektor artystyczny Variete 
Fundacji Sztukmistrze, członek 
grupy artystycznej Kolektywu LŁ. 
Z pochodzenia Hajnowianin, na stałe 
przebywający w Lublinie. Występuje 
na terenie całej Europy.

Ela Szwed

Powiat Hajnowski pozyskał ponad 
14 milionów złotych na scalenia gruntów 

w gminie Narew i gminie Narewka

polowych, jednocześnie zapewniając 
każdej z poscaleniowych działek 
ewidencyjnych dostęp do urządzeń 
infrastruktury technicznej. W ramach 
projektu scalenia przeprowadza się 
bowiem prace w zakresie zagospo-
darowania poscaleniowego terenu, 
uwzględniające wymogi środowiska 
naturalnego. Prace te obejmują 
w szczególności zapewnienie niezbęd-
nych dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych i leśnych, stanowiących 
własność gmin.

Uzyskane wsparcie w wysokości 
14 mln zł, które trafią do powiatu 
hajnowskiego to nie jedyne środki, 
które zostaną wydatkowane na sca-
lenia w regionie. W ramach PROWu 
na lata 2007– 2013 oraz krajowych 
środków publicznych Wydział Geodezji, 
Katastru i Nieruchomości Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce realizował 
prace scaleniowe na obiekcie „Ol-
chówka” w gm. Narewka na kwotę 
ok. 2,7 mln zł.    Katarzyna Miszczuk

konsultacja merytoryczna – 
Adam Panfiluk
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Wizyta delegacji z Nowego Sącza 
w Powiecie Hajnowskim

Moniki Dziedzina – Dyrektora Biura 
Rady i Zarządu
Bożeny Mynarek – Wicedyrektora 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Wizyta delegacji miała cha-
rakter studyjny, ponieważ goście 
z Powiatu Nowosądeckiego byli u nas 
po raz pierwszy.  Dwudniowy pobyt 
otworzyło spotkanie przedstawicieli 
obu powiatów w sali konferencyjnej 
UM, w trakcie którego Starosta Po-
wiatu Nowosądeckiego przedstawił 
wszystkim zgromadzonym krótką 

prezentację o powiecie nowosą-
deckim. Była ona punktem wyjścia 
do dyskusji na temat płaszczyzn 
współpracy obu regionów. W trakcie 
kolejnych dni przedstawiciele powiatu 
nowosądeckiego mieli okazję poznać 
warunki funkcjonowania opieki 
zdrowotnej i socjalnej w Powiecie 
Hajnowskim. Temu służyła wizyta 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno 
– Wychowawczym w Hajnówce, 
w trakcie której dyrektor Lucyna 
Wawreszuk opowiedziała o zadaniach 
i zasadach funkcjonowania placówki, 
a także realizacji przez Ośrodek 
innowacyjnych metod edukacyjnych 
wspierających rozwój podopiecznych 
tzw. mieszkań treningowych.  Kolej-
nym punktem programu była wizyta 
w SP ZOZ w Hajnówce, w trakcie 
której samorządowcy z nowosądec-
kiego zapoznali się z informacjami 
z zakresu funkcjonowania placówki, 

w szczególności o zrealizowanych 
projektach z wykorzystaniem środków 
unijnych, programach profilaktycznych 
aktualnie znajdujących się w ofercie 
szpitala oraz planach na przyszłość. 

W trakcie pobytu nasi goście 
przekonali się o bogactwie kultu-
ralnym i przyrodniczym powiatu 
hajnowskiego. W tym celu odwiedzili 
Sobór Św. Trójcy w Hajnówce oraz 
Skit Ojca Gabriela w Odrynkach, 
gdzie słynny archimandryta opo-
wiedział o historii powstania skitu 
i prawosławiu. Z kolei w zrozumieniu 

transgranicznej współpracy w różnych 
dziedzinach pomogła wizyta w biało-
ruskiej części Puszczy Białowieskiej. 
Delegacja z Nowego Sącza była 
pod wrażeniem bogactwa walorów 
przyrodniczych Puszczy Białowieskiej 
po obu stronach granicy.

Obie strony słusznie stwier-
dziły, że różnorodność regionów 
– to bogactwo na fundamentach 
których można budować wspólne 
działania w przyszłości. Podczas 
wizyty nawiązane zostały bezpo-
średnie kontakty, zaplanowano m. 
in. działania związane z edukacją 
zawodową w tym staże, praktyki, 
organizację tzw. „zielonych szkół” na 
bazie obiektów, którymi dysponuje 
Powiat Nowosądecki. 

Katarzyna Miszczuk 
Konsultacja merytoryczna: 

Wydział Promocji i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego
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20 września 2016 roku w Bia-
łymstoku odbyło się Uroczyste Wręcze-
nie Certyfikatów Punktom Informacji 
Turystycznych w ramach Regionalnych 
Obchodów Światowego Dnia Turystyki.

W województwie podlaskim 
proces certyfikacji punktów prowa-
dzony jest od 2010 roku. Do pierw-
szego procesu certyfikacji w 2010 
roku zgłosiło się 18  jednostek IT. 
Po 6 latach, w roku 2016 jest ich 
aż 32. Celem przeprowadzanej od 
6 lat  wspólnie z Polską Organizacją 
Turystyczną certyfikacji jest przede 
wszystkim potrzeba zapewnienia 
odpowiedniej jakości obsługi turystów 
przez jednostki informacji turystycz-
nej, a także stworzenie krajowej sieci 

standaryzowanych jednostek infor-
macji turystycznej współpracujących 
na poziomie lokalnym, regionalnym 
i krajowym.

Regionalna Komisja Certyfikacyj-
na miała za zdanie ocenić funkcjonowa-
nie punków w województwie.  Punkty, 
które zgłosiły się po raz pierwszy, oraz 
którym planowano zmienić kategorię 
były weryfikowane w terenie.

Decyzją Regionalnej Komisji  
Certyfikacyjnej oraz Krajowej Komisji 
Certyfikacyjnej w 2016 roku do Polskie-
go Systemu IT włączono 31 punktów 
IT z województwa podlaskiego, w tym 
5 z naszego regionu:

3 gwiazdki otrzymały:
• Centrum Turystyki Regionu Puszczy 
Białowieskiej
• PIT Białowieskiego Parku Narodowego
• Punkt Informacji Turystycznej 
w Narewce
2 gwiazdki otrzymały:
• Punkt IT PTTK Oddział im. J. Karpiń-
skiego w Białowieży
• PIT Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Kleszczelach

Centrum Turystyki Regionu 
Puszczy Białowieskiej prowadzone 
przez Lokalną Organizację Turystycz-
ną „Region Puszczy Białowieskiej” 
swoją siedzibę ma w Hajnówce, przy 
ul. 3 Maja 45. Centrum otrzymało 
również status Miejsca Przyjaznego 
Rowerzystom na Wschodnim Szlaku 
Rowerowym Green Velo. Odwiedzający 
nasz punkt mogą otrzymać informatory 
o atrakcjach regionu, mapy szlaków 
turystycznych, ale także zaznajomić 
się z aktualnymi wydarzeniami i ofer-
tami członków LOT „Region Puszczy 
Białowieskiej”, skorzystać z komputera 
oraz infokiosku. Centrum prowadzi 
również sprzedaż pamiątek z regionu, 
przewodników, map i albumów.

Marta Grzelak

Punkt informacji 
turystycznej 
w Hajnówce 

certyfikowany
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