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3 Maja,  Mszy św. koncele-
browanej w Bazylice Mniejszej 
w Bielsku Podlaskim przewod-
niczył ks. proboszcz Henryk Po-
lak. Homilię wygłosił proboszcz 
Bazyliki ks. Kazimierz Siekierko.

 „Konstytucja  wzmacniała 
polską państwowość, suweren-
ność”

Obchody rozpoczęły się nabo-
żeństwem w intencji Ojczyzny, które 
odprawiono w cerkwi św. Archanioła 
Michała oraz Mszą świętą za Ojczyznę, 
koncelebrowaną w święto Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski  
w bazylice Narodzenia NMP i św. 
Mikołaja. Oprawę liturgiczną prowa-
dził Chór Polskiej Pieśni Narodowej.

 225 lat temu w okresie I Rze-
czypospolitej ustanowiona została 
pierwsza w Europie, a druga na 
świecie konstytucja. 

- W homilii ks. dziekan Ka-
zimierz Siekierko mówił o tym, że 
choć utraciliśmy niepodległość, 
to w narodzie dzięki konstytucji 
wiara i nadzieja była mocniejsza 
niż zniewolenie i naród  przetrwał. 
Był to duch wartości, na których 
naród powinien się opierać.  Dziekan 
wskazał na dekalog pozostawio-
ny na tablicach kamiennych, ale 
i wpisany w sumienie każdego 
człowieka. Do niego powinniśmy 
się odwoływać, gdy mamy jakieś 
wątpliwości czy pojawia się w na-
szym życiu jakiś problem, bo jedynie 

Mieszkańcy Bielska Podlaskiego 
uroczyście uczcili Święto Konstytucji 3 Maja

on jest niezmienny, żywy i trwały. 
Po Mszy św. uczestnicy uro-

czystości pod przewodnictwem Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej i pocztów 
sztandarowych przemaszerowali pod 
Pomnik  św. Jana Pawła II, gdzie 
złożyli wieńce i kwiaty, a następnie 
pod pomnik Niepodległości Polski.

Po odegraniu hymnu państwo-
wego i wciągnięciu  na maszt flagi 
przez harcerzy, głos zabrał starosta 
Sławomir Jerzy  Snarski 

- Od strony historycznej 225 lat 
temu w 1791 roku została ustano-
wiona Konstytucja 3 Maja. Oddajemy 
hołd twórcom tej konstytucji, choć 
miała ona symboliczno -  polityczny 
ponieważ na dalszym etapie miały 
być tworzone akty prawne na rangę 
konstytucji dotyczące sfer gospo-
darczych, moralnych i etycznych. 

Niestety, z różnych przyczyn nie 
zostało to dokonane i warto o tym 
pamiętać, że ten wymiar Konstytucji 
3 maja miał przesłanie, które do 
dzisiaj jest bardzo aktualne jeżeli 
chodzi o podejście do wartości, do 
szacunku do ludzi – mówił starosta 
Snarski. 

- Konstytucja  wzmacniała 
polską państwowość, suwerenność, 
odwoływała się do Boga – do Boga 
w Trójcy Jedynego, do dekalogu. 
Rok 2016 jest takim szczególnym 
rokiem dla naszej Ojczyzny, dla 
naszego narodu, bo właśnie w tym 
roku obchodzimy również 1050 
lecie chrześcijaństwa. To Mieszko 
I przyjął chrzest, wprowadził nas 
w cywilizację chrześcijańską i też 
zostaliśmy zobowiązani, aby wzrastać 
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Najmłodsi hajnowscy piłkarze 
z rocznika 2008-2009 zajęli drugie 
miejsce w bardzo silnie obsadzo-
nym Turnieju WIOSNA CUP, który 
odbył się 10 kwietnia w Gródku. 
W turnieju uczestniczyły drużyny:  
AP Talent Białystok,  KS Puszcza 
Hajnówka, Brylant Bielsk Podla-
ski, AP Talent II Białystok, Piast 
Białystok,  USS GRYFIK GRÓDEK, 
Rudnia Zabłudów, LZS Narewka.   
Zawodnicy z Hajnówki ulegli tylko 
w finale przegrywając z zawodni-
kami z AP Talent Białystok. 

 

PRAWIE ZŁOTE SKRZATY ! 

Od 10 lat mieszkańcy Sokola 
sprzątają swoją wieś i okoliczne 
lasy. Czują się autentycznymi go-
spodarzami tego urokliwego miejsca 
położonego w Puszczy Knyszyńskiej, 
na obszarze Natura 2000. Anima-
torami akcji są sołtys wsi wraz 
z Radą Sołecką oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Sokola.

Celem akcji jest wpojenie 
mieszkańcom i turystom potrzeby 
dbania o swoje otoczenie, w zgodzie 
z maksymą „jak sobie pościelesz 

Jesteśmy stąd,  czyli jak 
mieszkańcy Sokola dbają o swoją 

wieś i okolice
tak się wyśpisz”.Przed wejściem 
w życie ustawy śmieciowej Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Michałowie dostarczał 
specjalne kontenery na zebrane 
podczas wiosennego sprzątania 
śmieci, graty, stare beczki i meble 
zalegające w  nieużywanych już dziś 
stodołach oraz zakamarkach leśnych. 
Wędrując w poszukiwaniu grzybów, 
jagód, malin czy ziół napotykano 
w okolicznych lasach zdezelowane 
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Mieszkańcy Bielska Podlaskiego 
uroczyście uczcili Święto Konstytucji 3 Maja

i umacniać się w wierze i wartościach 
chrześcijańskich – mówił senator 
Tadeusz Romańczuk.

Po wystąpieniach okoliczno-
ściowych montaż słowno-muzyczny 
zaprezentowali uczniowie Zespołu 
Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej 
przygotowany pod kierunkiem Anety 
Hryniewickiej i Magdaleny Sokólskiej 
przy współpracy kapeli Zespołu Pieśni 
i Tańca „Podlaskie Kukułki”. 

Montaż łączył dwa wydarzenia: 
1050-lecia chrztu Polski oraz 225 
rocznicę  uchwalenia Konstytucji 3 
Maja – mówi Aneta Hryniewicka. 
-  Uczniowie przedstawili historię 
przyjęcia przez Polskę chrztu i jego  
znaczenie dla naszego państwa daw-
niej i dziś. Nawiązali do chwalebnych 
czasów Polski w XVI wieku, przestróg 
Piotra Skargi na temat zagrożenia 
upadkiem państwa polskiego, aż 
do I  rozbioru Polski – wyjaśnia 
Hryniewicka. 

- Przybliżyliśmy wydarzenia 

z roku 1791, kiedy to gorliwi patrioci 
walczyli o ratowanie ojczyzny dopro-
wadzając, mimo oporu większości 
rozpasanej szlachty, do uchwalenia 
Konstytucji. Uczeń w stroju szlachec-
kim odczytał jej preambułę. Występ 
młodzieży zakończyły pieśni: „Witaj 
majowa jutrzenko”, „Boże, coś Polskę” 
oraz „Jesteś potrzebny tej ziemi”. 
wspomina Magdalena Sokólska.

 Wystąpiła też Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta oraz Chór Polskiej 
Pieśni Narodowej.

Uroczystości zakończyły się 
składaniem wieńców i  kwiatów 
przez senatora, starostę, burmistrza, 
wójtów, mundurowych, bielskich szkół 
i instytucji oraz harcerzy.. 

Wieczorem odbył się w bazylice 
Narodzenia NMP i św. Mikołaja koncert 
„Na spotkanie wolności”. Utwory św. 
Jana Pawła II wykonał we własnej 
interpretacji zespół Studia Piosenki 
Fart, działający przy Bielskim Domu 
Kultury.

 Foto i tekst Tadeusz Szereszewski
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Czyże

Przewodnik 
archeologiczny  

nagrodzony
Gmina Czyże zdobyła wyróżnienie 

w I edycji konkursu „Na najlepsze wy-
dawnictwo turystyczne województwa 
podlaskiego w 2015 r.” w kategorii 
przewodnik turystyczny. „Przewodnik 
archeologiczny po gminie Czyże”  został 
nagrodzony podczas V Międzynarodo-
wych Targów Książki w Białymstoku.

Od 13 lat, Stowarzyszenie Małej 
Ojczyzny w Studziwodach organizuje 
Festiwal Podlasko-Poleski „Tam po 
majowuj rosi”.  Idea festiwalu zrodzila 
się z zachwytu nad tradycyjnym 
folklorem wiosennym. Podczas 
podróży członków Stowarzyszenia 
po Podlasiu rejestrowano pieśni 
wiosenne podlaskich Białorusinów. 
Jedna z nich dała nazwę spotkaniom 
z wiosennym folklorem.

7 maja festiwal zawitał do 

Kuraszewo

Tam po majowuj rosi

Kuraszewa w gminie Czyże. Odbył 
się korowód wołczebny, któremu to-
warzyszyły obchody żyta i śpiewanie 
ohulek a na zakończenie tańce przy 
akompaniamencie tradycyjnej kapeli. 

Wystąpiły też zespoły: Ilinska 
Piatnica z Rygi (Łotwa), Żurauka 
i Żauruczki ze Sportowa (Białoruś), 
Żemerwa z Bielska Podlaskiego 
i Wierasy z Czyż.

(s)
Foto: UG Czyże

Kilka gmin z naszego terenu 
bierze udział w konkursie „Podwórko 
NIVEA” na plac zabaw dla dzieci. 
Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani 
w głosowaniu. Głosować można do 
30 czerwca br.

Konkurs składa się z dwóch 
etapów, w każdym zostanie wy-
branych 20 zwycięskich lokalizacji. 

Gmina Czyże zgłosiła do kon-
kursu plac zabaw w miejscowości 
Morze.

Gmina Siemiatycza zgłosiła 
podwórko w Kajance.

Każdy z mieszkańców ma moż-
liwośćc oddania codziennie jednego 
głosu. głosowaniu na zgłoszoną 
lokalizację za pośrednictwem strony: 
www.nivea.pl/podworko2016 bądź 
przez mobilną aplikację.

Zachęcamy do głosowania. (s)

Podwórko 
NIVEA

Zakończono prace przy pierw-
szym etapie modernizacji remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli. 
Zakres robót obejmował  m.in. 
ocieplenie dachu i pokrycie blacho-
dachówką, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, zabudowanie poddasza, 

Orla

Zmodernizowana jednostka OSP
wykonanie centralnego ogrzeania, 
instalacji elektrycznej i wentylacyjnej 
oraz remont garaży. Wykonanotakże 
utwardzenie terenu wokół placówki, 
ustawiono ławki i posadzono iglaki. 

Część prac została wykonana 
przez samych strażaków.           (s) 

(zdjęcie portal UG Orla)

Fundacja Edukacyjna Przed-
siębiorczości przy wsparciu Agencji 
Nieruchomości Rolnych organizuje 
program stypendiów pomostowych 
dla maturzystów, którzy w 2016 roku 
ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, 
dostali się na studia i są dziećmi 
byłych pracowników PGR. 

Więcej na stronie 
www.wiescipodlaskie.eu

Narew

Baje, bajki, 
bajeczki

15 kwietnia br. w Narwi odbyły 
się eliminacje gminne XXIX Małego 
Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, 
bajeczki”.. W konkursie wzięło udział 
63 dzieci. Każdy uczestnik zaprezen-
tował wybrany przez siebie utwór.

Nagrodę Grand Prix zdobyli:
Martyna Czelejewska
Małgorzata Dżega
Dawid Hajduk
Kacper Miedźwiedź. 
Reprezentowały one gminę na 

eliminacjach powiatowych 5 maja br. (w)

Mistrzostwa modelarskie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi zaprasza na XX Mistrzostwa 

Szkół Województwa Podlaskiego w Modelarstwie Redukcyjnym. W konkursie 
mogą brać udział uczniowie szkól podstawowych i gimnazjów. 

Modele można zgłaszać (dostarczać) do dnia 10 czerwca do godz. 
15.30 lub 11 czerwca w godz. 11.00 - 13.oo. 

Ogłoszenie wyników 18 czerwca 2016 r.                                     (g)

Uwaga maturzyści

Masz swój zespół? Chcesz zagrać na Festiwalu? Zgłoś się do KON-
KURSU KAPEL!!!!

Festiwal odbędzie się 30 lipca 2016 r. w amfiteatrze miejskim w Haj-
nówce (woj. Podlaskie).

Przez 7 edycji festiwalu zgłosiło się do nas około 500 kapel konkur-
sowych z Polski, Słowacji, Irlandii, Litwy i Białorusi, USA prawie 70 z nich 
zagrało na festiwalowym konkursie wygrywając nagrody, m.in. sprzęt grający, 
sesje nagraniowe w studio, bony. Naszymi laureatami byli – MATERIA, SKO-
WYT, METALIATOR, THE TOOBES (BY), RELIKT (BY), ŚCIANA (BY), ELKSTONE!   

Poza konkursem zagrały takie zespoły jak: Farben Lehre, Proletaryat, 
Cela nr 3, Moskwa, GaGa/Zielone żabki, Armia, Tomek Lipiński &TILT!, Se-
des i Defekt Mózgu, Sex Bomba, B.N. (Białoruś), Relikt (Białoruś), Ściana 
(Białoruś), Qulturka, Kabanos, Przeciw, Błękitny Nosorożec, The Bill, Sajgon, 
Alians, Leniwiec, Swobodna,  Hellraizer i wiele innych.

Kto zagra, jakie szykują się niespodzianki- będziemy na bieżąco infor-
mować, a już teraz zapraszamy wszystkie kapele zainteresowane wzięciem 
udziału w festiwalowym konkursie kapel!!! Zapoznajcie się z Regulaminem 
Festiwalu, Regulaminem Konkursu Kapel, wypełnijcie Formularz zgłosze-
niowy i wyślijcie materiał by zagrać na Festiwalu w Hajnówce. Szczegóły 
w zakładce KONKURS KAPEL na  stronie www.rockowisko.hajnowka.pl. 
Zgłoszenia tylko do 10 czerwca 2016 r.!!!

Spośród zespołów organizatorzy wybiorą 6 kapel, które zagrają 
w KONKURSIE i powalczą o nagrody.

Ogłaszamy KONKURS KAPEL 
8.FMR Rockowisko Hajnówka 2016!!!!

ZAPROSZENIE
Hajnowski Dom Kultury serdecznie zaprasza na 

II Międzynarodową Paradę Orkiestr Dętych – Hajnówka 2016.
22.05.2016r. (niedziela),

Start: godz.14.00 Przemarsz Orkiestr i Mażoretek 
ulicami miasta Hajnówka

          godz.15.30 Koncerty orkiestr i mażoretek 
w Amfiteatrze Miejskim

 
Wystąpią:

Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki z Zambrowa
Orkiestra Dęta i Mażoretki z Szepietowa
Orkiestra Dęta z Brześcia (Białoruś)

Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki z Wasilkowa
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej i Mażoretek 

z Hajnówki

Nie zatrzymał się do kontroli, bo 
przewoził w aucie kontrabandę. W su-
mie  funkcjonariusze z Podlaskiego 
Oddziału Straży Granicznej ujawnili 
ponad 3,3 tys. paczek papierosów bez 
polskich znaków skarbowych akcyzy 
należących do obywatela Polski. 
Szacunkowa wartość kontrabandy 
to ponad 44 tys. zł.

11 kwietnia .2016 r. wieczo-
rem  funkcjonariusze z Placówki 
SG w Czeremsze we współdziała-
niu z funkcjonariuszami Wydziału 
Zabezpieczenia Działań na terenie 
gminy Boćki przystąpili do kontroli 
Alfa Romeo. Kierowca auta nie zare-
agował na podawane sygnały, 
nie zatrzymał się do kontroli 
i zaczął uciekać. Podjęto za 
nim pościg. Pojazd odnaleziono 
na jednej z posesji w miejsco-
wości Boćki. W aucie, którym 
kierował 54- letni mężczyzna 
funkcjonariusze ujawnili 2,3 
tys. paczek papierosów bez 

polskich znaków skarbowych akcyzy. 
Szacunkowa wartość papierosowej 
kontrabandy to 31 tys. zł. Kierowcą 
pojazdu okazał się obywatel Polski, 
który przyznał się do znalezionej 
kontrabandy. Ponadto w miejscu 
zamieszkania mężczyzny w Bielsku 
Podlaskim ujawniono jeszcze około 1 
tys. paczek papierosów różnych marek 
o szacunkowej wartości 13 tys. zł.

Zatrzymany obywatel Polski 
wraz z ujawnionym towarem pozo-
staje w dyspozycji funkcjonariuszy 
Straży Granicznej.

mjr SG Katarzyna Zdanowicz

Czeremcha Kontrabanda
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GMINA CZEREMCHA

Uczniowie klasy drugiej gimna-
zjum w Czeremsze realizują szkolny 
projekt edukacyjny „Grecja - kolebką 
cywilizacji europejskiej”, którego celem 
jest rozwijanie poczucia jedności z kultu-
rą europejska i zdobywanie dodatkowej 
wiedzy na temat sztuki starożytnej 
oraz uświadomienoie ważności kultury 
greckiej dla współczesnego człowieka.

Projekt posłużył także rozwijaniu 

Ukraińskie słowo
Zakończył sie wojewódzki 

konkurs recytatorski „Ukraińskie 
słowo”. W konkursie startowało 
97 uczniów z Białegostoku, Bielska 
Podlaskiego i Czeremchy.  Duży 
sukces odnieśli przedstawiciele 
Zespołu Szkół w Czeremsze. 
W kategorii szkół podstawo-
wych I miejsce zajęły:Barbara 
Nesterowicz z klasy III i Roksana 
Szatyłowicz z kl. IV. Wyróznienia 

otrzymały: Maria Kazimieruk z kl. 
II i Małgorzata Aleksiejuk z kl. III.

W kategorii szkół gimna-
zjalnych I miejsce zajęła Natalia 
Bociuk z kl. III, II miejsce  Diana 
Nazaruk z kl. III i  Katarzyna Ro-
maniuk z kl. Ia

Uczniów do konkursu przy-
gotowała pani Irenko Wiszenko.

Laureatkom i ich nauczycielce 
gratulujemy.

Konkurs poezji rosyjskiej
 Znane są juz wyniki XIV 

edycji Konkursu Recytatorskiego Po-
ezji Rosyjskiej pt. „Milość w Rosyjskiej 
Poezji - Rosyjska Poezja Liryczna” 
organizowanego przez Rosyjskie 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
i Podlaski Oddział Stowarzyszenia 
Współpracy Polska-Wschód.

Kolejny duzy sukces odniosły 

Grecja kolebką cywilizacji

w nim gimnazjalistki z Czeremchy. 
I miejsce zdobyła Diana Nazaruk z kl. 
III, a Magdalena Plasun z tej samej 
klasy zdobyła miejsce III.  

Finalistami konkursu zostały: 
Katarzyna Nazaruk kl. III, Natalia 
Bociuk kl.III i Andrzej Dunda z Kl II.

Gratulujemy laureatom oraz 
ich opiekunce - pani Annie Smyk.

umiejetności aktorskich bowiem reali-
zujący projekt uczniowie zaangażowali 
swoich kolegów i koleżanki i przygoto-
wali spektakl prezentowany na scenie  
Gminnego Ośrodka Kultury. Sami 
przygotowali dekoracje i scenografię.  

A projekt - pod kierunkiem Ireny 
Wiszenko - realizowali: Jakub Chomiuk, 
Jakub Cyrkun,  Jan Olempiejuk, Mateusz 
Szulżyk, Adrian Wnuczko.

Czy w Wyszkach zostanie wybudowane Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne? Jest na to szansa. W styczniu br. GCBK złożyło wniosek 
o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 pn. „Budowa 
wielofunkcyjnego budynku Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego 
w Wyszkach”. Wniosek ten został przez Instytut Książki rozpatrzony pozy-
tywnie zajmując 21miejsce na 89 zakwalifikowanych wniosków, których  
ogólem złożono 259.

Na budowę Centrum gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 
1 800 000 zł. W nowym budynku znajdzie się m.in. czytelnia dla dzieci 
i dorosłych z księgozbiorami, kącik malucha, sala widowiskowo-wystawowa, 
sala komputerowa i pracownia warsztatów kulinarnych. Na zewnątrz budynku 
przewidziana jest scena z trybunami, altana z miejscem na ognisko, plac 
zabaw i rekreacji  dla dzieci i młodzieży.                                                (K)

Wyszki

Centrum Biblioteczno-Kulturalne

Ponad 200 harcerzy z Bielskiego 
Hufca ZHP uczestniczyło w dniach 
22 - 24 kwietnia w wiosennym zlocie 
harcerskim w Domanowie.

Bielski Hufiec działa na terenie 
trzech powiatów: bielskiego, hajnow-
skiego i siemiatyckiego; Od lat wiosną 
organizuje spotkania integracyjne, co 
roku w innej miejscowości. W tym roku 
na zaproszenie druhny Justyny Paproc-
kiej harcerze przybyli do Domanowa, 
malowniczo polożonej miejscowości 
w gminie Brańsk. 

Drugiego dnia zlotu drużyny 
harcerskie uzcestniczyły w biegu pa-
trolowym, w trakcie którego musiały 
wykonac rózne zadania i wykazać się 
znajomością prawa harcerskiego, umie-
jętnością udzielenia pierwszej pomocy 
i znajomością znaków topograficznych.

Młodsi, czyli grupy zuchowe 
swój bieg patrolowy odbyły na terenie 
Domanowa; wykazały się znajomością 
prawa zuchowego oraz poznały historię 
kościoła i patrona goszczącej jej szkoły.

Zebranych harcerzy odwiedził 
także biskup drohiczyński Tadeusz Pikus.

A zlot zakończyło ognisko ze 
wspólnym śpiewaniem zuchowych 
i harcerskich piosenek oraz pieczeniem 
kiełbasek.                                     (w)

Domanowo  2016

Rozstrzygnięty został I gminny 
konkurs  literacki „Moja mała Ojczy-
zna, moje miejsce na ziemi”. Wzięło 
w nim udział 9 uczniów. Zwyciężyła 
Agnieszka Pytel uczennica kl. V Szkoły 
Podstawowej w Tołwinie. Jej „Wiersz 
o Kajance”  przyniósł autorce nagrodę 
w postaci tableta.                       (n)

Siemiatycze

Moja 
mała ojczyzna ...

Foto: ZSP Czeremcha
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5 maja w Hajnowskim Domu 
Kultury odbyły się eliminacje powia-
towe XXIX Małego Konkursu Recyta-
torskiego „BAJE, BAJKI i BAJECZKI”. 
Dzieci ze szkół z terenu powiatu 
hajnowskiego prezentowały swoje 
recytatorskie i aktorskie umiejętności, 
zmagając się z utworami polskich 
oraz zagranicznych pisarzy. Wy-
brzmiewały wiersze Jana Brzechwy, 
Juliana Tuwima czy Jeana de La 
Fontaine. W konkursie wzięło udział 
54 uczestników w dwóch kategoriach: 
klasy 1-3, klasy 4-6. 

Wszystkim występom bacznie 
przysłuchiwało się jury w składzie:

- Janina Kozłowska, Magdalena 
Kruszyńska-Sosnowska, Jan Zalewski.

Po krótkiej naradzie komisja 
ogłosiła ostateczne wyniki. 

W kategorii klas 1-3:
I miejsce:  Julia Sadowska 

XXIX Mały Konkurs Recytatorski „BAJE, BAJKI 
i BAJECZKI” – eliminacje powiatowe

(Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce 
– 9 lat – „Bajeczka” Dorota Gellner),

II miejsce: Julian Romaniuk 
(Szkoła Podstawowa nr 6 w Haj-
nówce – 7 lat – „Matylda” Wanda 
Chotomska),

III miejsce: Kacper Miedź-
wiedź (Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Narwi – 8 lat – „Paweł i Gaweł” 
Aleksander Fredro)

Wyróżnienia otrzymali:
Anastazja Korniluk (Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Narwi), 
Michalina Androsiuk (Szkoła Pod-
stawowa nr 5 w Hajnówce), Michał 
Wasiluk (Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Czeremsze), Wiktoria Jakimiuk (Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Narwi).

W kategorii 4-6:
I miejsce: 
Mateusz Panasiuk (Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze 

– 10 lat – „Miasto” Anna Kamieńska)
Erwin Sawicki (Szkoła Pod-

stawowa nr 5 w Hajnówce – 11 lat 
– „O ludziku podróżniku” Aleksandra 
Gajewska).

Wyróżnienia otrzymali:
Gabriel Stepaniuk (Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze), 
Paweł Aleksiejuk (Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Hajnówce), Zuzanna 
Krzywda (Szkoła Podstawowa nr 6 
w Hajnówce), Adam Ziniewicz (Szkoła 
Podstawowa nr 6 w Hajnówce).

Osoby, nagrodzone I miejscem 
będą uczestniczyć w wojewódzkim 
etapie konkursu „BAJE, BAJKI i BA-
JECZKI” dnia 13.05.2016r., godz. 
10.00 w WOAK Spodki w Białymstoku. 
Życzymy powodzenia!!

Emilia Korolczuk

Grupa projektowa z Orli bio-
rąca udział w projekcie „Równaj 
Szanse” dofinansowanym przez 
Polsko- Amerykańską Fundację 
Wolności administrowanym przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, 
realizowanym przez Fundację EDM, 
zajęła się nauką i aranżacją pieśni 
Wielkopostnych.

Na początku nie wiedzieliśmy 
jak się do tego zabrać. Po długich 
namysłach postanowiliśmy, że 

Orla
Nasz czas: strażnicy tradycji

skorzystamy z wsparcia starszych. 
Zaprosiliśmy, więc do nas panią 
Wierę Niczyporuk oraz o. Andrzeja 
Żukowickiego, którzy chętnie pomo-
gli nam w szukaniu tekstów pieśni 
i nauce śpiewania. W warsztatach 
muzycznych wszyscy chętnie uczest-
niczyli i nawet niektórzy dzięki temu 
odkryli swoje nowe talenty i pasje. 
Efekty dotychczasowej pracy można 
zobaczyć na YouToubie na kanale: 
Fundacja EDM. Szukajcie i oglądajcie.

Grupa projektowa z Orli bio-
rąca udział w projekcie „Równaj 
Szanse” dofinansowanym przez 
Polsko- Amerykańską Fundację 
Wolności i administrowanym przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, 
a realizowanym przez Fundację EDM 
poczyniła kolejne postępy w projek-
cie. Z kamerą już dajemy radę, więc 
postanowiliśmy zapisać na taśmie 
filmowej wykonane przez nas prace. 
Ale kogo prosić o wywiad? Jakie py-
tania zadać? Praca w grupach, burza 
mózgów i nasza kartka zapełniła się 
propozycjami. Rozmówcy wybrani, 

pytania przygotowane.
 W wywiadach wypowiadali 

się Taisa Owerczuk, Zoja Majstro-
wicz, Henryka Buźko, Włodzimierz 
Leoniuk, Aleksandra Goworko, Taisa 
Kacejko, Henryk i Irena Kamińscy, 
Barbara Sawicka, Laura Ruczaj, 
Raisa Ruczaj, Marek Chmielewski, o. 
Andrzej Żukowicki. Materiał zebrany 
i przeanalizowany. Sceny wybrane, 
muzyka przygotowana, a więc filary 
filmu gotowe. Przed nami montaż 
materiału filmowego. Prace nad 
projektem idą szybko i przyjemnie. 

Marlena Kalina 
i Sandra Bowtruczuk.

*

Jesteśmy stąd ...

opony, beczki, kanapy czy szkło. 
Dzisiaj każdy z mieszkańców może 
wystawić dowolną ilość odpadów 
bez konieczności upychania ich po 
zakamarkach leśnych. Sokolanie 
dobrze wiedzą, że czysty las jest 
ich sojusznikiem bowiem korzystają 
z jego dobrodziejstwa i plonów. To 
do Sokola dawniej zjeżdżali słynnym 
grzybowym pociągiem Białystok-Zubki 
Białostockie (dawniej Kolej Poleska) 
mieszkańcy Białegostoku i nie tylko.
Słynne salonki woziły nawet War-
szawiaków na grzyby, których przed 
laty było w bród.

Tegoroczna akcja „Wiosna” 
zaplanowana na 9 IV poświęcona 
była właśnie sprzątaniu miejscowości  
i zebraniu makulatury na potrzeby 
TPS.Może w ten sposób ocaliliśmy 
choćby jedno drzewo?Nowym ele-
mentem w tegorocznej akcji było 
sprzątanie nieczynnego od 2000r 
peronu kolejowego, wybudowane-
go na początku lat 60-tych przez 
samych Sokolan, aby ułatwić sobie 
dojazd do Białegostoku do szkół, 
pracy czy lekarza. Zanim to się stało 
mieszkańcy Sokola musieli chodzić na 
przystanek kolejowy w Żedni oddalony 
o 3 km żeby dostać się do Białego-
stoku. Pomysł sprzątania peronu 
podchwycili także mieszkańcy Żedni 
i Walił, z nadzieją na uruchomienie na 
okres letni pociągów weekendowych. 

Spotkanie w  UMWP w dn.11.IV.br tę 
nadzieję przybliżyło realnie, zatem 
od maja do września weekendowe 
połączenie Białystok-Waliły-Białystok 
ma szansę stać się faktem.

Kolejnym dniem akcji „Wiosna” 
była sobota 16.IV, kiedy to Sokolanie 
wspólnie z Nadleśnictwem Żednia 
posadzą las w okolicy Sokola. Był 
to kolejny akcent dbania o środo-
wisko i jednocześnie uczczenie 130 
rocznicy założenia Kolei Poleskiej 
przypadającej w br.

Miejscowy społecznik i regio-
nalista, pasjonat historii wsi Andrzej 
Kasperowicz  przygotował książkę 
„130 lat Kolei Poleskiej 1886-2016”, 
której promocja odbedzie się 3 wrze-
śnia w Sokolu podczas obchodów 
jubileuszu Kolei Poleskiej. Organiza-
torami tej imprezy będą Towarzystwo 
Przyjaciół Sokola i Stowarzyszenie 
Miłośników Kolejnictwa „Kolejowe 
Podlasie” oraz Gmina Michałowo 
i Gródek. W programie m.in.wystawa 
kolei w miniaturze, wystawa biletów 
kolejowych, wystawa acesoriów 
związanych z kolejnictwem, projekcja 
filmu o pracowniku kolei. Odbiorców 
imprezy dowiezie pociąg specjalny 
i jak dawniej można będzie zbierać 
grzyby, podziwiać przyrodę Puszczy 
Knyszyńskiej i świętować jubileusz 
Kolei Poleskiej. 

Barbara Pacholska, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Sokola

Cd. ze str. 1

Na zakończenie sezonu dwie 
najlepsze drużyny z ligi powiatu 
hajnowskiego udały się na Turniej 
Drużynowy Miast, który się odbył 
w dniu  23.04.2016r.  w siemiatyckiej  
Hali Sportowej.

W zawodach uczestniczyły 
zespoły z Czeremchy, Perlejewa, 
Hajnówki  i  Siemiatycz.

Rozgrywki  toczyły się syste-
mem „każdy z każdym”.  W bezpo-
średnim meczu rozgrywano 6 gier 
singlowych i 2 pojedynki deblowe.  
Pomimo wysokich wyników 
końcowych o zwycięstwie 
większości pojedynków 
decydował piąty set.

Wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe 
puchary, które wręczał 
organizator – Andrzej 
Siekierko.

Końcowa  klasyfikacja
I miejsce - Hajnówka  3 
zwycięstwa

Skład drużyny:  Zbigniew Miszczuk, 
Jerzy Mieczyński, Janusz Ludwiczak, 
Katarzyna Mazurek.
II miejsce - Czeremcha – 2 zwycięstwa                                                                                                                         
skład drużyny:  Janusz Lipiński, 
Łukasz  Świtalski,  Adam Stepaniuk, 
Ryszard Kowalski  
III miejsce - Siemiatycze – 1 zwycięstwo                                                                                                          
skład drużyny:  Rafał Moczulski, An-
drzej Siekierko, Robert Moczulski, 
Daniel Sawicki.   

Ostatki pingpongowe
IV miejsce - Perlejewo – 0 zwycięstw                                                                                                                            
skład drużyny:  Roman Moczulski, 
Tomasz Moczulski, Daniel Moczulski, 
Marcin Moczulski   

Szczegółowe wyniki :
Czeremcha – Perlejewo        8:0
Hajnówka – Siemiatycze       7:1
Siemiatycze – Perlejewo       7:1
Hajnówka – Czeremcha        7:1
Siemiatycze – Czeremcha     1:7
Perlejewo – Hajnówka          1:7

Janusz Ludwiczak

Przed laty wymyślono, że 
pobudzaniu i dynamizowaniu roz-
woju zaniedbanych gospodaraczo 
regionów kraju dobrze będą służyły 
specjalne strefy ekonomiczne. 
Podstawą ich działania jest ustawa 
z 20 października 1994 r.  Poczatko-
wo zakładano, ze będą one działać 
przez 20 lat. W 2008 roku czas 
funkcjonowania SSE przedłużono 
do 2020 roku a 23 lipca 2013  
ponownie go wydłużono do 31 
grudnia 2026 r.

Firmy podejmujące działal-

Podstrefa Siemiatycze zaprasza 
ność w strefie  otrzymują szereg 
przywileji, m.in. zwolnienie z po-
datklu dochodowego, dostępność 
atrakcyjnych, uzbrojonych gruntów 
wraz z niezbędną infrastrukturą, 
wsparcie administracyjne w kwe-
stiach prawnych i organizacyjnych 
związanych z realizacją inwestycji.

Ponieważ ilość stref została 
ograniczona, zaczęto powoływać 
podstrefy. Jedna z nich powstała 
w Czartajewie gmina Siemiatycze. 
Siemiatycka podstrefa Suwalskiej 
SSE jest zloklalizowana na terenie 

10 ha  ok. 2 km od krajowej 19-tki. 
oraz miasta Siemiatycze. W miej-
scowym planie zagospodarowania 
gminy Siemiatycze teren ten jest 
przeznaczony pod przemysł, ma-
gazyny, usługi oraz park technolo-
giczny. Położenie w poblizu granicy 
z Białorusią, stosunkowo nieduża 
odległośc od Białegostoku (100 
km), Lublina (150 km) i Warszawy 
(130 km) oraz czyste środowisko  
stwarzają dobre warunki dla przy-
szłych inwestorów.  Władze podstrefy 
zapraszają inwestorów.             (s)
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W auli I Liceum Ogólnokształ-
cącego  im. Tadeusza Kościuszki 
w Bielsku Podlaskim uczczono 
pamięć związaną z 76.  rocznicą 
Deportacji Polaków na Sybir i do 
Kazachstanu. Pierwsza deportacja 
miała miejsce w nocy z 9 na 10 
lutego 1940 r., a  kolejna już 13 
kwietnia. Z Bielska i okolic zesłano 
109 rodzin. Co trzeci zesłaniec nie 
wrócił z nieludzkiej ziemi, Golgoty 
Wschodu, ziemi milczenia i cierpień. 

Po uroczystym wprowadzeniu 
sztandaru szkoły, został wykonany 
Marsz Sybiraków, który wprowadził 
w nastrój zadumy i powrotu w tamte 
bolesne lata.

Otwierając spotkanie Tadeusz 
Szereszewski powitał wszystkich 
zebranych na spotkaniu w I Liceum 
Ogólnokształcącym Naczelnika Państwa 
im. Tadeusza Kościuszki, którego imię  
zna świat cały, jak pisał  niegdyś profe-
sor szkoły, Jan Tarnowski, komponując 
pięknego poloneza „Wódz Kosynierów”. 
Podkreślił, że szkoła z niemal 100 – 
letnią tradycją odegrała znaczącą 
rolę w kształceniu i kształtowaniu 
świadomości obywatelskiej i narodowej 
młodzieży. Dlatego gromadzimy się 
tutaj, żeby sięgnąć pamięcią do wy-
darzenia z przed 76. laty, do deportacji 
Polaków na Wschód, do trudnej historii 
naszego narodu. 

W imieniu wicedyrektor Marzeny 
Pogorzelskiej Ciołek i własnym po-
witał gościa honorowego, Tadeusza 
Chwiedzia, Prezesa Związku Sybiraków 
w Białymstoku, sekretarza Związku, 
Jolantę Hryniewicką, Sybiraków na 
czele z  Marianną Marczuk, prezesem 
bielskiego Koła Sybiraków. Wyraził 
wdzięczność z przyjętego zaproszenia 
przez Marszałka Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podlaskiego, 
reprezentowanego przez Pawła Żuka, 
p.o. dyrektora Franciszka Górskiego 
i wizytator Bożeny Dzitkowskiej z Ku-
ratorium Oświaty, Anatola Grzegorza 
Tyminskiego Naczelnika Wydziału 
Oświaty Starostwa Powiatowego, Bar-
barę Babulewicz, absolwentkę liceum, 
przedstawicieli władz samorządowych 
miasta, powiatu, duchowieństwa,  dy-
rektorów szkół i młodzieży.

W nastrój wspomnień wprowa-
dziła  pieśń „Uczucia te” wykonana 
przez Magdę Tworkowską.
Następstwa paktu  Ribbentrop – 

Mołotow
Zabierając głos Tadeusz Chwiedź  

w szerokim aspekcie nakreślił przyczyny 
i skutki paktu Ribbentrop – Mołotow, 

podział Polski pomiędzy dwóch agreso-
rów i dzień 17 września 1939 roku jako 
datę IV rozbioru Polski  oraz wynikające 
z tego masowe deportacje i zniewolenie 
narodu polskiego. 7 września 1939 r. 
J.W. Stalin oświadczył: „Zniszczenie 
Polski w dzisiejszych warunkach 
będzie oznaczało o jedno państwo 
burżuazyjne mniej”. Powołano składy 
„komitetów rewolucyjnych” i grup ope-
racyjnych NKWD”, których „zadaniem 
było zlikwidowanie polskiego aparatu 

państwowego i samorządowego oraz 
oczyszczenie zajmowanych terenów 
z obcych klasowo i  niepewnych elemen-
tów”. 17 września 1939 r. ambasador 
Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie 
Wacław Grzybowski został wezwany  
do sowieckiego MSZ, gdzie odczytano 
mu notę o wejściu wojsk sowieckich do 
Polski (tekstu ambasador nie przyjął). 
Układ Ribbentrop – Mołotow wszedł 
w życie. 17 września 1939 r. o godz. 
czwartej rano agresja została doko-
nana. Czwarty rozbiór Polski  stał się 
faktem – mówił Chwiedź. Obaj agresorzy 
prowadzili deportacje, wysiedlenia 
i obozy. Wykorzystywali Polaków jako 
tanią siłę roboczą, prowadzili rabunek, 
konfiskatę majątków, zakładali obozy, 
łagry i więzienia, przetrzymywali jeńców 
i osadzali w obozach śmierci oficerów 
WP, żandarmerii, policji, KOP – u w Ko-
zielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, 
Miednoje, Katyniu. W przesłanym 

do Stalina meldunku Beria pisał, że 
w obozach nastroje oficerów są wro-
gie Związkowi Radzieckiemu i partii 
bolszewickiej. Zaproponował, aby bez 
wyroków sądowych wszystkich oficerów, 
jeńców wojennych rozstrzelać. Biuro 
Polityczne ze Stalinem ten wniosek 
przyjęło, dokonując mordu katyńskiego, 
jako odwetu za 1920 rok.
Masowe deportacje Polaków  

- I deportacja rozpoczęła się 
10 lutego 1940 r. Objęła osadników 
wojskowych, legionistów, średnich 
urzędników państwowych, służbę 

leśną, pracowników resortu rolnictwa 
i służbę leśną. II deportacja z 13 lutego 
objęła rodziny wojskowych, policjantów, 
urzędników, działaczy społecznych 
i gospodarczych, nauczycieli, kupców 
i przemysłowców. Miejscami zsyłek 
były Kazachstan, Swierdłowsk, Irkuck, 
Tumieńsk, a  najgroźniejszymi oboza-
mi pracy: Kołyma, Workuta, Norylsk. 
W tych niewyobrażalnie trudnych 
warunkach życia: pracy ponad ludzkie 
siły, epidemii tyfusu, malarii, szkorbutu 
i innych chorób, których nie było czym 
i komu leczyć nie wytrzymało 400 tys. 
zesłańców. Na zesłaniu śmierć przy-
chodzi w wielkich bólach, męczarniach 
śmierci głodowej. W tych śmiertelnych 
warunkach sybiraczki Matki, ratowały 
swoje dzieci, nas podstarzałych dzisiaj 
sybiraków – mówił Chwiedź.

30 lipca 1941 r. w Londynie pod-
pisany został układ Sikorski – Majski. 
15 sierpnia zezwolono na utworzenie 
w Buzułuku armii Andersa. Generał 
Anders mianowany dowódcą organi-
zowanej armii stwierdził, że  sybiracy 
zgłaszający się do wojska,  to wraki, 
ludzkie szkielety, a przede wszystkim 
chorzy, bosi, na pół nadzy obywa-
tele.  O sobie mówił - wychodziłem 
z aresztu bez skarpet, w kalesonach, 
koszuli ostemplowanej pieczątką NKWD, 
potrzebowałem czasu, aby stanąć na 
własnych nogach. 

W grudniu 1941 r. Moskwa 
ustaliła stan armii polskiej na 96 tys. 
i  wyraziła zgodę na ewakuację 25 tys. 
żołnierzy do Wielkiej Brytanii na etatach 
brytyjskich. 26 lipca 1942 r. rząd ZSRR 
zgadza się  na ewakuację oddziałów 
polskich na Bliski Wschód. W sumie 
gen. Anders wyprowadził 119. 865 
Polaków, w tym 75.161 żołnierzy, 7654 
osób ze służby pomocniczej. 38.967 
osób cywilnych, w tym 20 tys. sierot, 
dzieci, którym groziła śmierć głodowa.

W maju 1943 r. do powstałej  Dy-
wizji im. T. Kościuszki zgłosiło się 107 
tys. Polaków. Kościuszkowcy w złożonej 
przysiędze zapewniają, że do ostatniej 
kropli krwi, do ostatniego tchu walczyć 

będę o wyzwolenie Ojczyzny. W poło-
wie października 1943 r. w walkach 
pod Lenino ponoszą ogromne straty. 
Mimo końca wojny 9 maja 1945 r. 
zesłańcy do 1946 r. przebywają 
wciąż w śmiertelnych  miejscach ze-
słania. Po powrocie do kraju spotkały 
ich  trudności dotyczące nauki, pracy. 
Synowie sybiraków werbowani byli do 
batalionów roboczych: kopalni węgla 
i uranu. Prezes Chwiedź apelował, aby 
młode pokolenia zaakceptowały w swym 
życiu sens pamięci i sens pojednania. 

Montaż słowno – muzyczny

- Pamięci Bielszczan, Uczniów 
i Absolwentów Gimnazjum i Liceum,  
którym wojna i zsyłka na daleką 
Syberię i do Kazachstanu odebrała 
plany i marzenia na przyszłość mon-
taż słowno – muzyczny  poświęcamy 
w 76. rocznicę ich deportacji – mówili 
prowadzący spotkanie Katarzyna 
Wiercińska  i Kamil  Misiuk.

W olbrzymim skrócie młodzież 
przybliżyła tragiczne wydarzenia 
sprzed 76. lat, a obecnych sybiraków 
z pewnością przeniosła duchowo do 
nieludzkich miejsc zsyłek.

- Kolędy śpiewamy półgłosem, 
bez radości, a nawet przez łzy. Myśli  
nasze biegły do Polski -  czy jeszcze 
zobaczymy naszych bliskich?  - 
wspominał  po latach aktor i poeta 
Marian Jonkajtys. Atmosferę świąt 
przepełnionych tęsknotą,  żalem,  Jon-
kajtys opisał w kolędzie p.t. „Gwiazdka 
w Kazachstanie”.   

Młodzi absolwenci liceum nie 
pozostali bierni na zesłaniu, pamiętali 
dobrze słowa swojego profesora pa-
trioty, polonisty Józefa Dobkowskiego 
i w różnych formach podkreślali, że 
polskości nie da się z nich wyrwać. 
Swoją tęsknotę za Ojczyzną  wyrazili  
w wierszach. Tak powstały „Liryki sy-
beryjskie”, obrazy, pamiętniki i komiksy 
harcerki Aliny Maliszewskiej.

Młodzież z tomiku „Liryki syberyj-
skie” zaprezentowała wiersze „Wspo-
mnienie jasnych dni”, „Za Chlebem”, 
wierszy Wiesławy Batowskiej napisane 
w dalekim Dżałtyrze” oraz  „Nadejdzie 
czas”, liryk Krystyny Lubańskiej.  

Prowadzący spotkanie przypo-
mnieli, że niepokorni, nieprzejednani 
w walce o polskość byli ich  Profesorowie 
i starsi ich  Koledzy. Wspomniany prof. 
Józef Dobkowski, polonista, poseł na 
Sejm z 1938 r., wywieziony w 1940 r. 
zginął w nieznanych okolicznościach, 
harcmistrz ks. Jerzy Rosiak, więzień 
Norylska, 10 lat łagrów, gimnazjalista 
Józef Guzowski zesłaniec Sybiru, za-
ciągnął się do Armii  generała Andersa 
doszedł do Włoch, gdzie uzyskał maturę. 
12 maja 1944 r. poległ pod Monte 
Cassino. Niedoszli maturzyści  Mie-
czysław Sopek, Gustaw Narbutt za 
przekonania nie odpowiadające władzy 
komunistycznej zostali wyrzuceni ze 
szkoły z wilczym 3 letnim biletem bez 
prawa nauki. Mimo represji osiągnęli 
cel. Sopek, dopiero w wieku 30 lat 
z wyróżnieniem, ukończył Akademię 
Medyczną, przez 40 lat był jej profe-
sorem z zakresu neurologii.  A Narbutt? 
Sybirak, zmęczony wrogością władzy, 
biernością urzędniczą i upokorzeniami 
otworzył własny zakład drzewny. Ab-
solwent Wacław Krajewski,  zesłaniec, 
więzień w Riazaniu, po powrocie do 
kraju powiedział: „8  i pół roku, to ka-
wał czasu wyrwany z duszy młodego 
człowieka” i wielu, wielu innych, których 
upamiętnia tablica w kościele pokar-
melickim.  Wymienionym niepokornym 
piosenkę  „Niepokorna”  zadedykowa-
ła  Kaja Wieremiejuk.

Z Bielskiego Koła w ostatnim 
czasie odeszli do wieczności: Łucja 
Białek, Helena Zielińska Artyszewicz, 
Zbisław Ryszard Pokoniewski, Bronisław 
Topczewski, Zofia Łuczaj,  Eugenia 

Porowska, Gustaw Narbutt i zmarły 19 
lutego w Szczuczynie Marian Jonkajtys, 
wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Bielsku Podlaskim,  inicjator 
wielu spotkań, także w tej szkole. Ich 
pamięć została uczczona zapaleniem 
biało czerwonych zniczy  przy krzyżu 
katyńskim oraz minutą ciszy.

- Poprzez tworzenie znaków 
pamięci, upamiętnianie rocznic de-
portacji, oddajemy hołd wszystkim, 
którzy pozostali na zawsze w tej krainie 
zroszonej krwią i potem zesłańców, 
otaczamy ich wszystkich wierną 
pamięcią w podzięce za ich godną 
postawę - mówiła sybiraczka Jolanta 
Hryniewicka.

- Jedną z najbardziej tragicz-

nych kart historii II Wojny Światowej 
są losy setek tysięcy Polaków, w tym 
kobiet, dzieci, osób starszych. Tragedia 
wywózek, losy rodzin wyrwanych siłą 
ze swych ojczystych stron i rzuconych 
w bezlitosne ziemi Syberii czy Ka-
zachstanu, to wydarzenia, o których 
nie sposób zapomnieć – przypomniał  
przedstawiciel Marszałka  Paweł Żuk. 
Musimy pamiętać, że Związek Sybiraków 
swą naczelną dewizą uczynił pojednanie 
i wybaczenie.

Ważną rolę w odkrywaniu i przy-
pominaniu kart historii pełni szkoła i ro-
dzina - mówił  p.o dyrektora Franciszek 
Górski.  Wyraził uznanie organizatorom 
za przypomnianą trudną lekcję historii.

Prezes Marianna Marczuk omó-
wiła działalność bielskiego Koła Sy-
biraków, w tym ufundowanie dwóch 
tablic memoratywnych poświęconych 
pamięci Sybiraków. 

Podczas dedykacji  muzycznej 
„Po ten kwiat czerwony” harcerze, 
młodzież Sybirakom i Gościom wrę-
czyli kwiaty. 

W imieniu własnym i Sybiraków 
za wspaniałą i wzniosłą uroczystość, 
upamiętniającą gehennę wywózek 
Polaków na nieludzką ziemię orga-
nizatorom podziękowała Krystyna 
Piotrowska. Przed nami - młodym 
pokoleniem, szkołą, która przygotowuje 
się do jubileuszu 100-lecia swojego 
istnienia jest wiele pracy, odkrywania 
jej kart historii. W duchu solidarności 
podejmujmy wszyscy  ten trud, żeby 
„Polska była Polską” – mówili prowa-
dzący.  Ponad dwugodzinne spotkanie 
zakończyło się poczęstunkiem i obiadem 
w sąsiednim, gościnnym Gimnazjum 
Nr 1 im. Niepodległości Polskim

Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Pamięci bielskich gimnazjalistów, licealistów, ich rodzin oraz Bielszczan w 76. rocznicę Deportacji Polaków na Sybir i do Kazachstanu

Pamięci Bielszczan, Uczniów i Absolwentów Gimnazjum i Liceum 

Młodzież z prezesem ZS Tadeuszem Chwiedziem

Marsz Sybiraków w wykonaniu uczniów

Marianna Marczuk, 
prezes bielskiego Koła Sybiraków



Karolina Mirek 
wygrała Konkurs 

Piosenki „Kwadrans 
do sławy” 

GMINA NAREWKA

6                   Wieści Podlaskie

Stowarzyszenie  Przyjaciół  
Ziemi  Narewkowskiej  zaprasza  
do  udziału  w  konkursie  tema-
tycznym:  “Ach,  co  to  był  za  ślub”  
-  tradycje  i  obyczaje  weselne  w  
gminie  Narewka”.  Prace  literackie,  
reportaże  (ilustrowane  zdjęciami),  
wywiady,  prezentacje  na  płytkach  
CD  i  DVD  można  nadsyłać  do  30  
lipca  br.  do  Gminnego  Ośrodka  
Kultury  w  Narewce  (adres:  GOK,  
17-220   Narewka,  ul.  Nowa  3 A.)

Szczegółowych   informacji 
wszystkim  zainteresowanym  udzieli   
bibliotekarka   Anna   Stulgis   pod   
numerem telefonu: 85 685 80 34  
w godzinach od 10 do  18.      (JC)

Zaproszenie  
do  konkursu3  maja  br.  

w  pięknej  świetlicy  w  Michnówce  w  
gminie  Narewka  (powiat  hajnowski)  
dbyła  się  promocja  zbiorku  wier-
szy  „Wśród  swoich”  Konstantego  
Ciełuszeckiego,  poety  z  Lewkowa  

Nowego . Pisze  on  w  języku  bia-
łoruskim  i  polskim.  Książkę  do  
druku  przygotowała  znana  poetka  
białostocka  Mirosława  Łuksza,   a  
wydało  ją  drukiem  Stowarzyszenie  
“Storczyk”,  działąjące  w  Eliaszu-
kach  i  w  Michnówce  oraz  Gminny  
Ośrodek  Kultury  w  Narewce.

Konstanty  Ciełuszecki  po  
ukończeniu  szkoły  zawodowej  
zajmował  się  rolnictwem  i  stolar-

Spotkanie  z  poetą
stwem,  był  mistrzem  w  zakładzie  
produkującym  cegły. Jest   zapa-
lonym  wędkarzem.   Bierze  on  
udział  w  konkursach  literackich.  
Jest  laureatem  ogólnopolskiego  
konkursu  białoruskiej  poezji  i  
prozy  “Debiut”  za  wiersze.  Jego  
wiersze  są  drukowane  na  łamach  
tygodnika  “Niwa”.

W  spotkaniu  z  poetą  wzięli  
udział  m.  in.  Mikołaj  Pawilcz  
-  wójt  gminy  Narewka,   Barbara  
Birycka  -  wiceprzewodnicząca  Rady  
Gminy  Narewka,   Andrzej  Skiepko  
-  wiceburmistrz  Hajnówki,  Helena  
Rejent  -  dyrektorka  Gminnego  
Ośrodka  Kultury  w  Narewce,  Elż-
bieta  Kuncewicz  -  przewodnicząca  
Stowarzyszenia  “Storczyk”.  Przyje-
chali  dziennikarze  Polskiego  Radia  
i Telewizji  Polskiej  oraz  dwóch  gazet  
-  “Niwy”  i  “Wieści  Podlaskich”.

Podczas  spotkania  poeta  czy-
tał  swoje  wiersze  i  odpowiadał na  
zadawane  mu  pytania,  dotyczące  m.  
in.  jego   pracy  twórczej.   Uczestnicy  
zebrania  na  pamiątkę  otrzymali  
książki  z  autografem  autora.

W  gminie  Narewka  miesz-
ka  kilkanaście  osób,  które  piszą  
wiersze.  Ze  swoimi  czytelnikami  
spotykają  się  w  wiejskich  świetli-
cach.  Pięć  osób  ma  swoje  tomiki  
poetyckie,  w  tym  dwa  wydane  
w  tym  roku.

Tekst  i  fot.  Jan  Ciełuszecki

Roman  Malinowski  z  Narewki  
(powiat  hajnowski) najpierw  robił  
makiety  pięknych  wiejskich  drewnia-
nych  domów  z  zapałek.   Pierwszą  z  
nich  wykonał  w  2008  roku.  Pasjo-
nat  ma  wiele  pomysłów.  Wykonał  
makietę   m.  in.  dawnego   ładnego  
drewnianego  kościoła  w  Narewce,  
którego  już  nie  ma  (nieszczęśliwym  
zbiegiem  okoliczności  spłonął  on  
w  lipcu  1965  roku).  Świątynia  ta  
była  wzniesiona  w  1914  roku  i  
służyła  wiernym  przez pół  wieku.  

Pan  Roman  wykonał  minia-
tury  wielu  wspaniałych  domów,  w  
tym  również  piętrowych  o  bardzo  
ciekawej  architekturze  wraz  z  ich  
najbliższym  otoczeniem  (drzewa,  
ogrodzenie).  Poświęcił  na  to  wiele  
czasu.  Zgromadził i  kupuje  nadal  
niezbędne mu  do  pracy  narzędzia i  

Roman Malinowski robi makietę cerkwi

materiały.  Cierpliwości  i  wytrwałości   
można  mu  pozazdrościć.  Drugim  
jego  hobby  jest  wędkowanie  latem  
i  zimą.  Jest  wytrawnym  wędkarzem.

 W  październiku  ubiegłego roku  
zakończył  „budowę”  z  listewek  ze  
sklejki  z  drzew  liściastych   dużej  
makiety   białowieskiego  pałacu,  
w  którym  przebywali  carowie,  
gdy  przyjeżdżali  na   polowania  
w   lasach  Puszczy  Białowieskiej.  

Obecnie  Roman  Malinowski  
robi  makietę  cerkwi  parafialnej  
w  Narewce  (w  wybranej  przez  
siebie  skali).  Zainteresowany  jest  
nią   m.  in.  proboszcz  narewkowskiej  
parafii  prawosławnej.  Te  zdjęcia  
robiłem  w  domu  pana  Romana 
18  kwietnia  br.

 Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki 

21  kwietnia  br.  do   świe-
tlicy  w  Ochrymach  w  gminie  
Narewka  przyjechały  instruktorki  
Krystyna  Poskrobko  i  Maria  Rejent,  
aby   poprowadzić  warsztaty  wiel-
kanocne  dla  wszystkich  chętnych  
jak  w  ciekawy  sposób  malować  
jajka  i  przystroić  palemki.  Na  za-
jęcia  przybyły  młode  dziewczyny  i   
mężatki  z  Ochrym,  Podlewkowia  i  
Kapitańszczyzny.  W  zajęciach  bardzo  

  Malowali  jajka  i  stroili  
palemki  w  świetlicy

chętnie  uczestniczyły  też  dzieci,  
zwłaszcza  przy  malowaniu  jajek.

Zajęcia  trwały  parę  go-
dzin, mocno  absorbujące  uwagę  
uczestników. Panie  wzięły  sobie  do  
domu  pięknie  przystrojone  zielone  
i  czerwone  wierzbowe  gałązki,  
aby  poświęcić  je  w  cerkwi  w  
prawosławną  Niedzielę  Palmową  
24  kwietnia.

Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki

ZAPROSZENIA
29 maj 2016 r. - godz. 14.00 Boćki – Parada Orkiestr Dętych 

*
Stowarzyszenie  Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce 
zaprasza 
5 czerwca 2016 r. – Hajnówka - 12 białoruski festiwal etnograficzny 
„Kultura na schodach Muzeum”
12 czerwiec 2016 r. – Koszele gm Orla – festyn  „I tam żywuć ludzi”
26 czerwiec 2016 r. – Eliaszuki gm. Narewka - festyn  „I tam żywuć 
ludzi”

W  gminie  Dubicze  Cerkiewne  
w  powiecie  hajnowskim  do  najwięk-
szych  wsi  należą  Grabowiec  (wieś  
liczy  249  mieszkańców),  Dubicze  
Cerkiewne  (247),  Jagodniki  (154)  
Tofiłowce   (129)  i  Stary  Kornin  
(124),  do  średnich  --  Koryciski  
(97),  Istok  (88),  Czechy  Orlań-
skie   (86),  Witowo  (76),  Werstok  
(62)  i   Jelonka  )52). 

Najmniejsze  miejscowości  w  
gminie  to:  Jakubowo  (1  miesz-
kaniec),  Klakowo  (2),  Nikiforow-
szczyzna  i  Wygon   (liczą  one  
po  3  mieszkańców),  Krągłe  (5)  i  
Zabagonie  (9).  Gęstość  zaludnienia  
--  11  mieszkańców  na  1  kilometr  
kwadratowy.

W  2015  roku  w  gminie  Du-
bicze  Cerkiewne  mieszkało   1 630 
osób,  “Złote  Gody”  obchodziły  
dziesięć  par,  urodzin  było  siedem  
i  zmarły  52  osoby.                 (JC)

Demografia  
gminy  Dubicze  

Cerkiewne

Istnieje szansa uzyskania 
dofinansowania na zazielenienie 
hajnowskiej wieży ciśnień. Pionowy 
system zieleni zastosowany na 
wieży poprawiłby jego estetykę oraz 
wpłynął na wizerunek miasta. Praw-
dopodobne zadanie to realizowane 
by było w połączeniu z muralem na 
wieży, nawiązującym do puszczań-
skiej przyrody. Tego typu inicjatywa 
byłaby innowacyjną propozycją 
zagospodarowania wieży ciśnień. 
Dlatego zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w głosowaniu na projekt pt. „Za-
zieleniamy hajnowską wieżę ciśnień”, 
złożony doFundacji Urban Forms. 
Zasady głosowania:
1. Na stronie http://www.urbanforms.
org/lechstarter  należy się zalogować 
(osoba posiadająca konto) bądź 
zarejestrować.
2. Po zalogowaniu/zarejestrowaniu 
należy wejść w zakładkę „Strona 
główna”.

3. Następnie kliknąć w pasek „Znajdź 
projekt w swojej okolicy”.
4. W okienku pod nazwą „Wyszu-
kaj projekt na mapie” wpisujemy: 
„Hajnówka” lub „ZAZIELENIAMY HAJ-
NOWSKĄ WIEŻĘ CIŚNIEŃ” i poprzez 
kliknięcie enter znajdujemy na mapie 
projekt klikając na niego dwukrotnie.
5. Oddajemy głos. :)

Głos można oddawać je-
den raz dziennie - codzien-
nie z jednego adresu e-mail. 
Akcja trwa do 5 czerwca 2016 r. 
ZREALIZOWANYCH ZOSTANIE 10 
PROJEKTÓW Z CAŁEJ POLSKI Z NAJ-
WIĘKSZĄ LICZBĄ GŁOSÓW!!! Dlatego 
liczy się każdy głos.
Liczę na pomoc w rozpropagowaniu 
informacji. Wspólnymi siłami możemy 
odnowić zapomnianą wieżę ciśnień 
i tym samym upiększyć Hajnówkę.

 Magdalena Chirko

Zazieleniamy wieżę 

Nasza solistka Karolina Mirek 
19 marca wzięła udział w Konkursie 
Piosenki „Kwadrans do sławy” w War-
szawie i utworem „Jednego serca” 
wyśpiewała I miejsce. Gratulujemy 
serdecznie! Rozdanie nagród oraz 
Koncert Galowy odbył się 25. kwietnia 
w Teatrze OCHOTA.

Marta Gredel-Iwaniuk
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• RUSZTOWANIE ELEWACYJNE 
113 m²

• STEMPLE BUDOWLANE 
180 sztuk

DO WYNAJĘCIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE I.M. GRYŃCZUK 

tel. 666 122 888

ceny 

bezkonkurencyjne

22 kwietnia br. w Hajnowskim 
Domu Kultury miało  miejsce uroczy-
ste podsumowanie XVII Plebiscytu 
”SPORTOWIEC ZIEMI HAJNOWSKIEJ 
2015”,  nad którym patronat honorowy 
objął Jerzy Leszczyński. Marszałek Wo-
jewództwa Podlaskiego oraz Podlaska 
Federacja Sportu.

Celem cyklicznie organizowanego 
od siedemnastu lat, przez dwutygodnik 
„Wieści Podlaskie” przy znaczącym wspar-
ciu Starosty Hajnowskiego, Burmistrza 
Hajnówki, a taże władz samorządowych 
gmin i miast, współzawodnictwa jest 
zachęcenie  społeczeństwa do upra-
wiania sportu, popularyzacja osiągnięć 
sportowców terenu powiatu, a także 
nagrodzenie ich za dokonania na bo-
iskach, bieżniach, pływalniach i kortach.

Tego dnia sala widowiskowa HDK 
zapełniła się do ostatniego miejsca. Na 
widowni zasiedli przedstawiciele władz 
samorządowych województwa, powiatu,  
gmin oraz główni bohaterowie – spor-
towcy, trenerzy i kibice.

Punktualnie o 17-tej zebranych 
przywitał Kanclerz Kapituły Plebiscy-
tu, a zarazem Burmistrz Hajnówki 
– Jerzy Sirak, po czym głos zabrał 
Wiesław Sokołowski, redaktor naczelny  
i wydawca “Wieści Podlaskich”, który 
omówił w skrócie  historię Plebiscytu 
oraz przedstawił pierszego laureata 
Janusza Ludwiczaka wyróżnionego przez 
Podlaską Federację Sportu specjalną 
statuetką, za całokształt działań na 
rzecz podlaskiego sportu.

Następnie przystąpiono do na-
gradzania zwycięzców Plebiscytu na 
Najpopularniejszego Sportowca 2015r. 
w poszczególnych gminach pow. haj-
nowskiego. Oto laureaci. 

Gmina Białowieża
I m – Krystian Dudkowski, II 

m. – Aleksandra Świć, III m. – Bartosz 
Małachowski.

Gmina Czeremcha
W tegorocznej edycji startowała 

tylko jedna osoba – Janusz Lipiński i jemu 
to przypadł tytuł najpopularniejszego 
sportowca.

Gmina Czyże
I m – Piotr Chilimoniuk, II m. 

– Justyna Stepaniuk, III m. – Izabela 
Stepaniuk.

Gmina Dubicze Cerkiewne
Nominację Kapituły otrzymała 

tytlko jedna osoba – Tomasz Ławrynowicz 
i to on zdobył tytuł Najpopularniejszego 
Sportowca Gminy 2015.

Gmina Hajnówka
Tytuł „Najpopularniejszego Spor-

towca  2015 r” po raz kolejny  przypadł 
Gabrieli Niepogoda. Na kolejnych 
miejscach sklasyfikowani zostali: II 
m. – Michał  Ginszt, III m. – Jakub 
Aleksiejczuk.

Piękna Gala Sportowa w Hajnówce

Gmina Narew
Laureatem Plebiscytu został 

Patryk Chodakowski, kolejne miejsca 
zajęli: II m. – Łukasz Zankiewicz, III 
m. – Janusz Golonko.

Gmina Narewka
I miejsce po raz czwarty z rzędu 

przypadło parze siatkarskiej – Dawi-
dowi Skiepko i  Michałowi Suchodoła. 
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani 
zostali: II m. – Bartosz Bakanacz, III 
m. – Damian Ancutko.

Miasto i Gmina Kleszczele
I m. - Barbara Kolęda, II m. – Marta 

Rybicka, III m – Martyna Omelianowicz.
Miasto Hajnówka

W Plebiscycie 2015 zwyciężył 
Patryk Niewiarowski . Kolejne miejsca 
zajęli: II m. – Justyna Klimiuk, III m. – 
Łukasz Karpiuk.

Zgromadzonych w Hajnowskim 
Domu Kultury szczególnie interesowała 
klasyfikacja o tytuł Najpopularniejszego 
Sportowca Ziemi Hajnowskiej 2015, 
którzy rywalizowali w pięciu kategoriach 
wiekowych oraz o tytuł Najpopularniej-
szego Trenera Ziemi Hajnowskiej 2015. 

Oto wyniki rywalizacji  o tytuł  
Napopularniejszy Sportowiec Ziemi 
Hajnowskiej.
Kategoria – szkoły  podstawowe

I m. - Patryk Niewiarowski, II 
m. – Jakub Borowski, III m. – Weronika 
Krasnopolska.

Miło nam poinformować, iż Kapitu-
ła Plebiscytu tytuł Najlepszego Sportowca 
w kategorii szkoły podstawowe przyznała  
Patrykowi Niewiarowskiemu zawodnikowi 
sekcji pływackiej KS Puszcza Hajnówka.

Kategoria – gimnazja
I m. - Patryk Chodakowski, II m. – 

Justyna Klimiuk, III m. – Daniel Ancutko.
W ocenie Kapituły Najlepszym 

Sportowcem 2015 r wśród gimnazja-

listów była Diana Karpiuk uczennica 
Gimnazjum nr 3 w Hajnówce, vice-
mistrzyni województwa podlaskiego 
w biegach przełajowych.

Kategoria – szkoły 
ponadgimnazjalne

I m. - Łukasz Karpiuk, II m. – Bar-
tosz Bakanacz, III  m.- Wojciech Bołtryk.

Tytuł  Najlepszym Sportowca 
w 2015 r wśród uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych Kapituła przyznała po raz 
drugi  Hubertowi Jakubiuk rekordziście 
Polski, Europy i Świata w wyciskaniu 

sztangi leżąc w kategorii junior.
Kategoria – senior

I m. - Bartosz Kupa, II m. – Dawid 
Skiepko i Michał Suchodoła, III m. – 
Marek Jakimiuk.

Kapituła Plebiscytu Tytuł Najlep-
szego Sportowca  w kategorii senior 
przyznała Damianowi Wierzbickiemu, 
czołowemu zawodnikowi II ligowej 
drużyny SKS Hajnówka.

Klategoria – oldboy
I m. - Aleksander Prokopiuk, II m. 

– Eugenia Artemiuk, III m. – Eugeniusz 
Krawczuk.

W kategorii oldboy Kapituła Ple-
biscytu Tytuł najlepszego Sportowca 
w 2015 roku postanowiła przyznać  
Eugeniuszowi Krawczukowi.
Kategoria – Sportowiec Honorowy

I m. - Piotr Skiepko, II m. – mał-
żeństwo Wiera i Leoncjusz Stasiewicz, 
III m. – Janusz Ignaciuk.

W kategorii Sportowiec Honorowy 
Kapituła Plebiscytu Tytuł najlepszego 
Sportowca w 2015 roku postanowiła 
przyznać  małżeństwu Wierze i Leon-
cjuszowi Stasiewicz, które w swoich 
kategoriach wiekowych zajmowało 

czołowe miejsca w biegach długody-
stansowych.

Oprganizatorzy plebiscytu nie 
zapomnieli o byłych sportowcach, 
którzy przed laty walczyli na boiskach, 
a dziś zajmują się szkoleniem swoich 
następców. To trenerzy i nauczyciele 
wychowania fizycznego.

W XVI Plebiscycie „Wieści Podla-
skich” na Najpopularniejszego Trenera 
Ziemi Hajnowskiej w 2015 roku zwyciężył 
po raz trzeci Roman Sacharczuk - trener 
KS Puszcza Hajnówka.

Na kolejnych pozycjach sklasyfi-
kowani zostali:  II m. – Alina Awruk, III 
m. – Andrzej Grygoruk, IV m. – Eugeniusz 
Iwaniuk, V m. – Edward Terebun, VI 
m. – Cezary Szykuła.

Nic więc też dziwneg, że tytuł 
Najlepszego Trenera w 2015 roku 
Kapituła Plebiscytu przyznała po raz 

kolejny Romanowi Sacharczukowi.
Laureaci hajnowskiego spotkania 

sportowych gladiatorów nagrodzeni 
zostali pucharami, okolicznościowym 
medalem oraz dyplomami.

 Uroczystość uświetniły wspaniałe 
występy artystyczne młodzieży HDK 
oraz spotkanie przy słodkościach za-
fundowanych przez Burmistrza Hajnówki

 Wszystkim wyróżnionym serdecz-

nie gratulujemy,  życząc jednocześnie 
dalszych sukcesów zarówno na arenach 
sportowych jak i w życiu osobistym. 

W imieniu organizatora “Wieści 
Podlaskich” składamy serdeczne po-
dziękowanie władzom powiatu, miast 
Hajnówka i Kleszczele oraz gmin za 
uzyskane wsparcie organizacyjne, 

dziękujemy też członkom Kapituły 
za poświęcony czas, by uroczystość 
przebiegła sprawnie  jak też kierow-
nictwu i pracownikom Hajnowskiego 
Domu Kultury.

Do zobaczenia za rok na kolejnej 
Gali.                                            (ars)

foto Katarzyna Nikołajuk  

Pełne wyniki i więcej zdjęć na 
stronie www.wiescipodlaskie.eu
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Od początku kwietnia możemy 
składać wnioski o pomoc finansową 
z programu 500+. Część z tych środków 
przeznaczymy zapewne na bieżące 
wydatki. Warto  jednak pomyśleć, 
w jaki sposób zainwestować resztę 
funduszy, aby jak najlepiej zapewnić 
bezpieczeństwo i spokój dzieciom. 

Kto i w jaki sposób może skorzystać 
z programu?

Szacuje się, że z programu 500+ 
skorzysta 2,7 mln rodzin, a wspar-
ciem będzie objętych 3,7 mln dzieci. 
Wniosek o świadczenie można składać 
od chwili startu programu, czyli od 1 
kwietnia 2016 r., w gminie, w której 

Jak mądrze wydać pieniądze z 500+
mieszkamy lub przez Internet. 

– Niektóre ze współpracujących 
z nami banków umożliwiły składanie 
wniosku przez bankowość elektroniczną 
– tłumaczy Tomasz Kromolicki, Dyrektor 
Biura Bancassurance Concordii Ubez-
pieczenia. – Jest to duże ułatwienie dla 
rodziców, którzy zamiast stać w kolejkach 
w urzędzie, będą mogli załatwić wszystko 
za pomocą swojego konta bankowego. 

Ustawa wprowadzająca program 
„Rodzina 500+” przewiduje, że każda ro-
dzina będzie mogła otrzymać świadczenie 
wychowawcze w wysokości 500 zł na 
drugie i kolejne dziecko, bez względu na 

dochody. W przypadku rodzin z jednym 
potomkiem, niezbędnym będzie jednak 
spełnienie kryterium dochodowego, czyli 
maksymalnie 800 zł na osobę lub 1200 
zł w przypadku dzieci z niepełnosprawno-
ścią. Również rodziny wielodzietne, które 
spełniają kryterium dochodowe, otrzymają 
pieniądze na każde dziecko. Dzięki do-
datkowemu 500 zł miesięcznie, przez 18 
lat, rodzina z dwójką dzieci otrzymująca 
dofinansowanie na jedno z nich, może 
uzyskać kwotę w wysokości 108 tys. zł.

Nie przejedz wszystkich pieniędzy
Właśnie otrzymaliśmy zastrzyk 

gotówki, jak ją dobrze wykorzystać? Do-
datkowy pieniądze bardzo łatwo wydać 
na zachcianki i bieżące potrzeby, jednak 
warto pomyśleć, w co zainwestować, aby 
zaprocentowało w przyszłości. 

Rozsądnym pomysłem na 500+ jest 
przeznaczenie części środków na ochronę 
życia i zdrowia swojego dziecka. 

– Mamy do wyboru dwa warianty, 
dzięki którym zapewnimy rodzinom 
finansowy spokój w razie wystąpienia 
niespodziewanych i negatywnych zdarzeń 
w ich życiu – tłumaczy dr Filip Przydróżny, 
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych 
Concordii Ubezpieczenia. – Pierwszy 

z nich polega na ubezpieczeniu życia 
rodziców, aby w razie śmierci zapewnić 
dzieciom środki finansowe na przykład 
na zdobycie wykształcenia. Drugi sposób, 
to ubezpieczenie dziecka od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, co pozwoli na 
pokrycie kosztów leczenia czy rehabilitacji 
– dodaje dr Filip Przydróżny. 

Program 500+ daje nową perspek-
tywę myślenia o bezpieczeństwie rodziny, 
Warto więc mądrze wykorzystać tę szansę 
i „kupić” sobie i swoim bliskim coś bez-
cennego… SPOKÓJ i BEZPIECZEŃSTWO. 
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Historia naszego kraju to kręta 
ścieżka wyłożona kostkami bogatej 
tradycji, sukcesów, ale też gorzkich 
porażek. Ostatecznie jednak zawiły 
szlak wiedzie ku zwycięstwu. Po-
lacy mają szczęście żyć w wolnej, 
niepodległej ojczyźnie – to efekt 
starań wielu pokoleń, którzy za 
ukochaną ojczyznę nie wahali się 
oddać tego co najcenniejsze – oso-
bistego szczęścia a nawet życia. 
Choć nazwiska wielu z nich zaginęły 
w odmętach zawiłej polskiej historii, 
pamięć o tych, ludziach, ich czynach 
oraz odwadze na zawsze utrwalone 
zostały w symbolach polskości.  Jed-
nym z takich symboli polskości jest 
Konstytucja 3 Maja – pierwszy tego 
typu spisany akt prawny w Europie, 
drugi na świecie. Konstytucja stano-
wiąca akt niezwykłej odwagi, będąca 
wyrazem troski o dobro ojczyzny, 

wyrażająca potrzebę reform, miała 
być pierwszym krokiem ku naprawie 
polskiej państwowości. Koleje losu 
uniemożliwiły dopełnienie tego pro-
cesu, niemniej jednak obrady Sejmu 
Czteroletniego na zawsze weszły do 
kanonu najważniejszych wydarzeń 
w dziejach Polski.

Dziś żyjąc w wolnym, de-
mokratycznym kraju Polacy nadal 
pamiętają o tym doniosłym wyda-
rzeniu. W tym roku we wszystkich 
częściach kraju świętowano 225 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, w tym w Hajnówce. Obchody 
upamiętniające uchwalenie Konsty-
tucji 3 Maja rozpoczęły się Świętą 
Liturgią i Nabożeństwem Dziękczyn-
nym w Intencji Ojczyzny w Soborze 
Świętej Trójcy oraz Uroczystą Mszą 
w Intencji Ojczyzny w Kościele Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Hajno-

Obchody Konstytucji 3 Maja w Hajnówce

wianie tłumnie uczestniczyli w obu 
nabożeństwach– rodziny z dziećmi, 
starsi i młodsi wspólnie świętowali 
to niezwykłe wydarzenie w historii 
Polski. Tuż po tym większość z nich 
wzięła udział w uroczystej procesji 
do Obelisku im. Konstytucji 3 Maja 
w Parku Miejskim. Pochód otwierała 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej pod batutą Krzysztofa 
Romaniuka i Mażoretki.

Główna uroczystość pod Obeli-
skiem rozpoczęła się Hymnem Naro-
dowym w wykonaniu Orkiestry Dętej. 
Wszystkich uczestników uroczystości 
gorąco powitał Burmistrz Miasta 
Hajnówka Jerzy Sirak. W swoim 
wystąpieniu burmistrz przypomniał 
kontekst historyczny uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, podkreślił ragę 
aktu, jej wpływ na dalsze koleje losu 
Polski, na polską kulturę i sztukę, 

która pomimo braku państwowości 
przetrwała, tworzona ku pokrzepieniu 
serc. Mamy to szczęście spotkać się 
w dniu święta Konstytucji 3 Maja. 
Światli ludzie oświecenia polskiego 
w tamtym czasie zrozumieli, że 
sprawy Rzeczpospolitej idą w złym 
kierunku. Zdawali sobie sprawę z tego, 
że początkiem naprawy Rzeczpo-
spolitej powinna być solidna ustawa 
zasadnicza jaką jest konstytucja. 
Dziś, kiedy mówimy o konstytucji, 
ustawie zasadniczej, jest to rzecz 
oczywista dla nas, dla prawników, 
ale 225 lat temu było to podejście 
bardzo nowatorskie. Możemy się 
szczycić, że nasi przodkowie wśród 
tamtych mieszkańców Rzeczpospolitej  
znaleźli się, tak światli ludzie, którzy 
zdawali sobie z tego sprawę, potrafili 
Konstytucję przygotować w sposób 

Cd. str. 4

Dnia 5 maja 2016r. o godz. 
13:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce odbyła 
się XV, nadzwyczajna sesja Rady 
Powiatu Hajnowskiego, w trakcie 
której Rada Powiatu rozpatrzyła 
wniosek Starosty Hajnowskiego 
o odwołanie Wicestarosty i członków 
Zarządu Powiatu Hajnowskiego. Rada 
odwołuje Wicestarostę oraz członków 
Zarządu  zwykłą większością głosów, 
w głosowaniu tajnym. W drodze 
tajnego głosowania  Rada zdecy-
dowała o odwołaniu  Wicestarosty 
(9 głosów „za”, 8 „przeciw”) oraz 
członków Zarządu (odbyły się trzy 
głosowania, każdorazowo wynik: 9 
głosów „za”, 8 „przeciw”).

W dalszej części obrad Rada – 
na wniosek Starosty Hajnowskiego, 
przystąpiła do procedury wyboru 
członków Zarządu Powiatu Haj-
nowskiego. Rada Powiatu dokonuje 
wyboru członków Zarządu zwykłą 
większością głosów, w głosowa-
niu tajnym, na wniosek Starosty 
Hajnowskiego. Starosta Mirosław 

Romaniuk zgłosił kandydaturę Jadwigi 
Dąbrowskiej na Wicestarostę, zaś na 
pozostałych członków Zarządu kan-
dydatury radnych: Jana Admaczuka, 
Olgi Rygorowicz i Barbary Zdzisławy 
Wasiluk.  Rada w głosowaniu tajnym 
dokonała wyboru członków Zarządu 
w następującym składzie:

Wicestarosta: Jadwiga Dąbro- 
wska (wybór dokonany większością 
głosów 9 „za”, 8 „przeciw”)

Pozostali członkowie Zarządu:
Jan Adamczuk  (wybór doko-

nany większością głosów 9 „za”, 8 
„przeciw”)

Olga Rygorowicz  (wybór do-
konany większością głosów 11 „za”, 
5 „przeciw”, 1”wstrzymujący się”)

Barbara Zdzisława Wasiluk  

Nowy skład Zarządu 
Powiatu Hajnowskiego
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Jubileuszowy 35 Międzynarodowy Festiwal 
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej już za nami

Śpiew cerkiewny jest skarbem Cerkwi prawosławnej. 
- Wielce Błogosławiony Sawa

Tegoroczne spotkanie z pięk-
ną muzyką cerkiewną odbyło się 
w dniach 9-14 maja. Za nami 
kilkudniowe przesłuchania, liczne 
koncerty oraz wystawa „Zajrzeć 
w głąb siebie” autorstwa osadzonych 
z Aresztu Śledczego w Hajnówce.
Uroczysta inauguracja jubi-
leuszowego festiwalu odbyła 
się 9 maja w Soborze Świętej 
Trójcy. Zaproszenie na koncert 
inauguracyjny przyjęli: zwierzchnik 
cerkwi prawosławnej Jego Eksce-
lencja Wielce Błogosławiony Sawa 
Metropolita Warszawski i całej Polski, 
Prawosławny Ordynariusz Wojska 
Polskiego Jego Ekscelencja Biskup 
Siemiatycki Jerzy, Jego Ekscelencja 
Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus, 

politycy, przedstawiciele ducho-
wieństwa ob  u wyznań, samo-
rządów województwa podlaskiego 
i podległych im jednostek, służb 

mundurowych, a także sponsorzy.
- Rozpoczynając Festiwal - 

inaugurujemy mistyczną liturgię, 
bowiem śpiew jest najwspanial-

szą formą duchowej radości, jaką 
człowiek może wyrazić. Łączy on 
człowieka z jego stwórcą - Bogiem. 
– stwierdził metropolita Sawa. – Fe-
stiwal Hajnowski przyczynia się do 
poznawania przez współczesnych 
bogactwa duchowej kultury, zapo-
znając się z przykładami duchowego 
piękna naszych przodków, staje 
się swoistym balsamem kojącym 
obolałą duszę człowieka. Watro 
tu przytoczyć piękne słowa Św. 
Proklusa: „Śpiew psalmu likwiduje 
zmartwienia duszy, wyrywa z korze-
niami przygnębienie, usuwa niepokój, 
uśmierza ból, leczy zbędne troski, 
prostuje tych, których doświadczyły 
problemy życiowe, grzeszników 
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Jubileuszowy 35 Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej już za nami
skłania do nawrócenia, wzbudza 
pobożność, wprowadza ład w pań-
stwie, klasztorom dodaje mocy, 
uczy łagodności, umacnia miłość 
bliźniego, uzdalnia do cierpliwości, 
podnosi ku niebu, uświęca kapła-
nów, wypędza szatana, wprowadza 
w Boże tajemnice”. (…) Śpiew 
cerkiewny jest skarbem Cerkwi 
prawosławnej. Z nim czujemy się 
dobrze i dlatego przekazujemy go 
nowym pokoleniom. W śpiewie 
uczestniczy ciało, umysł i dusza. (...) 

Podczas inauguracji festiwalu 
Metropolita Sawa pobłogosławił 
chórzystów, komisję i słuchaczy. 
Tradycją się stało, iż hajnowski 
festiwal otwiera gospodarz mia-
sta. Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta 
Hajnówka powitał zebranych w So-
borze. - Jest to duże wydarzenie 
artystyczne, kulturalne, ale też 
bardzo duże wydarzenie religijne. 
Festiwal muzyki cerkiewnej jest 
wydarzeniem szczególnym. Świad-
czy o tym błogosławieństwo Jego 
Eminencji Wielce Błogosławionego 
Sawy, oraz wielokrotny patronat, 
jakim objęli go prezydenci Polski: 
Aleksander Kwaśniewski, Bronisław 
Komorowski, dziś Andrzej Duda. 
Głos zabrał również wielokrotnie 
obecny na festiwalu Wicemarszałek 
Maciej Żywno.

 
Jubileuszowa edycja festiwalu 

to wspaniała okazja do odznaczenia 
setnego Kawalera Orderu ECCE 
HOMO. To wspaniałe wyróżnienie 
otrzymał Jego Ekscelencja Wielce 
Błogosławiony Sawa Metropo-
lita Warszawski i całej Polski. 
Odznaczenia dokonał ks. Roman 
Pawlas sekretarz Kapituły Orderu 
Ecce Homo.

 Wzorcem lat ubiegłych, 
podczas Festiwalu wręczono 
nagrody im. księcia Ostrogskie-
go. Wyróżnienia przyznawane są 
za zasługi w rozwoju myśli, kultury 
i duchowości prawosławia oraz za 
działalność na rzecz jednoczenia 
chrześcijan. Laureatów wybiera 
kapituła skupiona przy redakcji mie-
sięcznika „Przegląd Prawosławny”. 
W tym roku zdecydowano przyznać 
pięć odznaczeń:
• Prof. filozofii Souheil Farah, 
• Siergiija Bujczyk
• Archimandryta dr hab. Warso-

nofiusz (Bazyli Doroszkiewicz)
• Metropolita Włodzimierz, 

wikariusz diecezji kijowskiej
•  Stowarzyszenie Rodzin Ofiar 

Pomordowanych przez Zbrojne 
Podziemie w 1946 roku 

Uroczystego wręczenia ho-
norowych medali i dyplomów 
dokonali Eugeniusz Czykwin i Anna 
Radziukiewicz.

W drugiej, i jakże oczekiwanej, 
części inauguracji jubileuszowego 
festiwalu wystąpił wspaniały Chór 
Moskiewskiego Państwowego 
Konserwatorium Muzycznego im. 
P. Czajkowskiego z Rosji.

Przez kolejne cztery dni w So-
borze św. Trójcy w Hajnówce trwały 
przesłuchania konkursowe. Przed 
publicznością i jury zaprezentowało 
się 29 chórów z Białorusi, Gruzji, 

Łotwy, Rosji, Rumunii, Ukrainy i Pol-
ski.  Trzy chóry z Hajnówki. Łącznie 
wystąpiło ponad 700, chórzystów. 
Śpiewali najpiękniej jak potrafili, do-
starczając niezapomnianych wrażeń 
artystycznych i duchowych licznie 
zebranej publiczności. Wszystkim 
wykonawcom przysłuchiwało się 
międzynarodowe Jury w składzie: 
Ks. Mitrat Leoncjusz Tofiluk - prze-
wodniczący, Ks. dr Alexandrel Barnea  
(Rumunia), doc. Władimir Lebiecki 
(Białoruś), Ireneusz Ławreszuk, 
(Polska), prof. dr. hab. Grzegorz 
Pecka (Polska), Ivan Taranienko 
(Ukraina), prof. dr hab. Włodzimierz 
Wołosiuk (Polska), ks. Mitrat Jerzy 
Mackiewicz (Polska). Po przesłu-
chaniach konkursowych komisja 
podkreśliła różnobarwny i bardzo 
wysoki poziom artystyczny wystę-
pujących chórów. Cieszy fakt licznej 
reprezentacji chórów parafialnych 
zarówno miejskich jak i wiejskich. 
Jednakże przewodniczący podkreślił, 
iż muzyka cerkiewna ma swoją 
bardzo bogatą, wiekową tradycję, 
którą należałoby docenić. - Ostatnio 
zbyt dużo prezentowano utworów, 
współczesnych, które nie zawsze 
odpowiadają muzyce cerkiewnej. 
Mało zwraca się uwagę na dobór 
właściwego repertuaru – na utwory, 
które były chronione przez cerkiew 
prawosławną. Nowoczesność często 
wnosi elementy niezupełne istotne 
z tradycją cerkiewną. 

Gratulujemy wszystkich zwy-
cięzcom, a w szczególności naszym 
rodzimym chórom. Cieszymy się, że 
międzynarodowa komisja doceniła 
ich piękne głosy. 

Festiwal to nie tylko przesłu-
chania konkursowe. W tym roku 
chóry dały wiele koncertów w kilku 
miejscowościach: w Czeremsze, 
w Ełku, w Bielsku Podlaskim, 
w Gródku, w Michałowie, w Sokół-
ce, w Kleszczelach, w Białowieży, 
w Narwi i w Warszawie. W tym roku 
również w hajnowskim amfiteatrze 
miejskim. Niewątpliwie perełką 
festiwalu jest Koncert Plenerowy  
w Białowieży. „Uczta folklorystyczna” 
z pewnością należy do tych, które 
na długo pozostają w pamięci. 
W pięknej scenerii prastarej pusz-
czy wystąpiło sześć zespołów. 
Chóry zaprezentowały się w mię-
dzynarodowym, ludowym, nawet 
żartobliwym repertuarze. Niepowta-
rzalną scenerię, która nadała magii 
całemu wydarzeniu, przygotowało 
Stowarzyszenie Miłośników Kultury 
Ludowej w Czeremsze. 

Podsumowanie tegorocznej 
edycji odbyło się w sobotę 14 
maja w Soborze Świętej Trójcy 
w Hajnówce. Zebraną publiczność 
oraz dostojnych gości powitał 
Włodzimierz Pietroczuk, Wiceprze-
wodniczący Społecznego Komitetu 
Organizacyjnego Festiwalu, w imie-
niu organizatorów podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, by festiwal odbył się na 
tak wysokim poziomie. Również 
goście podziękowali organizatorom 
za zaproszenie i przygotowanie tak 
pięknego wydarzenia kulturalno-
-duchowego. 

- Jest to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń kulturowych 
w naszym regionie – podkreślił 
Dyrektor Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego. Anatol 
Wappa i Dyrektor Elżbieta Filipowicz 
wręczyli organizatorom (mitratowi 
Michałowi Niegierewiczowi i Ana-
tolowi Ochryciukowi – Prezesowi 
Stowarzyszenia Miłośników Muzyki 
Cerkiewnej) pamiątkowe grawertony.

Tradycją się stało, iż podczas 
koncertu galowego prezentują się 
laureaci festiwalu. Koncert rozpo-
czął się Modlitwą Pańską „Otcze 
nas” w wykonaniu Dziecięco-mło-
dzieżowego chłopięcego Chóru 
„Cantus” z Moskwy (Rosja). Przed 
publicznością zaprezentowało się 
dwanaście chórów. Międzynaro-
dowy Festiwal Hajnowskie Dni 
Muzyki Cerkiewnej w 2016 roku 
zamknął zdobywca nagrody Grand 
Prix - Akademicki chór studentów 
Charkowskiej Państwowej Akademii 
Kultury z Charkowa (Ukraina).

 - Usłyszeliśmy różne chóry 
parafii wiejskich, miejskich, chóry 
inne – powiedział na zakończenie 
Jego Ekscelencja Jerzy Biskup Sie-
miatycki, Prawosławny Ordynariusz 
Wojska Polskiego. - Usłyszeliśmy 
doskonały profesjonalizm chórów 
akademickich, zespołów muzycznych. 
Wszystkie te chóry łączy zamiłowa-
nie do śpiewu cerkiewnego. Bo to 
nawet nie muzyka, ale śpiew. Nie 
ma piękniejszego instrumentu niż 
ludzki głos. Jak pięknie nie brzmia-
łaby orkiestra – to nie zabrzmi 
ona tak, jak brzmią ludzkie głosy. 
Dlatego w cerkwi prawosławnej 
nigdy nie wprowadzono żadnych 
instrumentów, bo „śpiewamy Bogu 
póki jesteśmy....

ORGANIZATORZY:
Społeczny Komitet Organizacyjny, 
Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki 
Cerkiewnej” 
Hajnowski Dom Kultury 

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Parafia Prawosławna Świętej Trójcy 
w Hajnówce 
Bractwo Młodzieżowe przy Parafii 
Świętej Trójcy w Hajnówce 

więcej na www.hajnowka.pl
Emilia Rynkowska
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Dobry fach w ręku oraz solidne 
wykształcenie to niezbędne atuty, 
by z impetem wkroczyć na rynek 
pracy. Wybór odpowiedniego kierunku 
kształcenia, zgodnego z wymaga-
niami rynku pracy to krok pierwszy, 
najważniejszy w życiu zawodowym 
każdego człowieka. Ostatnie trendy 
na rynku pracy wskazują, że szcze-
gólnie w cenie jest wykształcenie 
techniczne. Naprzeciw oczekiwaniom 
pracodawców wychodzą placówki 
oświatowe, proponując przyszłym 
abiturientom atrakcyjne kierunki 
kształcenia. Także te w powiecie 
hajnowskim – tak jak Zespół Szkół 
Zawodowych w Hajnówce.

Historia szkoły jest bardzo 
długa i bogata zarówno pod wzglę-
dem oddziaływania społecznego jak 
i przemian organizacyjnych. Ze szkoły 
typowo drzewnej, później drzewno-
-mechanicznej, powstał Zespół Szkół 
Zawodowych kształcący w zawodach: 
technik technologii drewna, technik 
mechanik, technik ekonomista, technik 
informatyk, technik budownictwa, 
technik żywienia i usług gastro-
nomicznych oraz ostatnio technik 
logistyk. W ciągu ostatnich lat nie 
mieliśmy naboru do technikum 
technologii drewna- mówi Dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych Eugenia 

Technikum drzewne wraca do łask
Karwowska - Myślę, że teraz to się 
zmieni  dzięki porozumieniu, jakie 
szkoła podpisała z fabryką FORTE.

Porozumienie o współpracy 
zwarte zostało 14 marca, jego celem 
jest podniesienie kształcenia zawo-
dowego uczniów oraz zwiększenie 
zainteresowania młodzieży nauką 
przedmiotów ścisłych i związanym 
z tym szkoleniem zawodowym 
i technicznym.  Dzięki porozumieniu 
uczniowie, którzy w roku szkolnym 
2016/2017 zdecydują się kontynu-
ować naukę w technikum drzewnym 
mogą liczyć na kompleksową pomoc 
w zakresie zdobywania wiedzy 
teoretycznej jak też doświadczenia 
zawodowego.  Zakres podpisanej 
umowy przewiduje bowiem możliwość 
organizowania praktyk zawodowych 
w FORTE, współfinansowania zakupu 
podręczników dla uczniów klas pierw-
szych o kierunku technik technologii 
drewna przez przedsiębiorstwo 
oraz sfinansowania przez FORTE 
stypendiów naukowych oraz nagród 
dla uczniów osiągających najlepsze 
wyniki w nauce w kierunku kształce-
nia technik technologii drewna oraz 
najlepszą ocenę z praktyk odbytych 
w firmie. Szeroka współpraca szkoły 
z przedsiębiorstwem sprawia, że 
kierunek kształcenia technik tech-

nologii drewna wyrasta na jednego 
z tych, który przyszłym absolwentom 
zapewni pracę w przyszłości. 

Ale porozumienie z firmą FORTE 
to nie jedyny sukces szkoły w zakre-
sie współpracy z przedsiębiorcami. 
W celu wsparcia uczniów w osiąganiu 
praktycznych umiejętności, szkoła 
chętnie współpracuje również z in-
nymi firmami. M.in. z firmą PRONAR  
z Narwi - w zakresie promocji i po-
pularyzacji kształcenia zawodowego 
w kierunku technik mechanik, ponadto 
uczniowie mają możliwość odbycia 
praktyk, w ramach czego otrzymują 
wynagrodzenie za pracę. Szkoła 
współpracuje również z przedsię-
biorstwem DANWOOD S.A. w Bielsku 
Podlaskim – w zakresie zdobycia 
praktycznej wiedzy w ramach praktyk 
zawodowych w firmie DANWOOD czy 
organizacji akademii budowlanej, 
czyli spotkań uczniów technikum 
budowlanego z dostawcami mate-
riałów budowlanych zapoznających 
ich z nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi. Ponadto najlepsi 
uczniowie osiągający wysoką średnią 
z przedmiotów zawodowych mogą 
liczyć na stypendium ufundowane 
przez firmę a także dofinansowanie 
dodatkowych zajęć z języka nie-
mieckiego. 

Z kolei uczniowie technikum 
mechanicznego mają możliwość 
zdobycia praktycznych umiejętności 
podczas zagranicznych staży w ramach 
programu ERASMUS+ - ZSZ w Hajnów-
ce aktywnie współpracuje z Cechem 
Kształcenia i Centrum Wspierania 
Rzemiosła w Götz w Niemczech. 
Trzytygodniowe praktyki dzięki pracy 
na nowoczesnym sprzęcie pozwalają 
uczniom na zdobycie doświadczenia 
zawodowego oraz zdobycie nowych lub 
podniesienie posiadanych kwalifikacji np: 
spawanie metodą MIG/MAG, spawanie 
ręczne łukiem elektrycznym, spawanie 
metodą TIG oraz uzyskanie dokumentu 
potwierdzającego kwalifikacje uznawane 
na rynku polskim i wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Poza praktyczną 
nauką zawodu, wyjazd to doskonała 
nauka samodzielności, podniesienie 
kompetencji językowych, a także po-
znanie kultury i życia codziennego kraju 
gospodarza praktyk. Poza nauką zawodu 
uczniowie są objęci programem kultu-
ralno  - wychowawczym . Uczestnictwo 
w praktykach nie wiąże się z żadnymi 
kosztami- wręcz przeciwnie, uczniowie 
otrzymują kieszonkowe. W praktykach 
uczestniczyło dotychczas 32 uczniów, 
kolejna edycja odbędzie się w nowym 
roku szkolnym w miesiącach marzec 
- kwiecień. 

Aktywność ZSZ w Hajnówce 
w zakresie współpracy z przed-
siębiorcami z regionu wpisuje się 
w model nowoczesnego kształcenia, 
w którym praktyczna nauka zawodu 
jest pierwiastkiem równorzędnym 
w stosunku do teoretycznej wiedzy. 
Bo doświadczenie zawodowe to 
towar niezwykle pożądany na rynku 
pracy – dzięki współpracy szkoły 
z przedsiębiorcami młodzi ludzie, 
będący dopiero na początku swojej 
ścieżki zawodowej, mają łatwiejszy 
start w życie zawodowe. Z kolei dla 
przedsiębiorcy inwestycja w ucznia 
to szansa na pozyskanie wykwalifi-
kowanej kadry, posiadającej wiedzę 
teoretyczną i praktyczną.

Rekrutacja trwa. Wszystkich 
zainteresowanych szczegółami 
porozumienia zapraszamy do kon-
taktu ze szkołą. Przyszłych adeptów 
zachęcamy także do lektury „Informa-
tora dla szkół”, opracowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 
dostępnego na stronie powiatu, 
w zakładce „Oświata”. W informatorze 
znajdziecie pełną ofertę edukacyjną 
szkół ponadgimnazjalnych w powiecie 
– bo nauka w hajnowskich szkołach 
to trafny wybór. 

Katarzyna Nikołajuk
 

Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce wspiera rozwój turystyki 
w regionie na różne sposoby - po-
przez realizację projektów, udział 
w branżowych targach i eventach 
(ostatnie – 24.04 w Warszawie pod 
nazwą „Dzień Ziemi”), współpracę 
z turystycznymi redakcjami, obejmu-
jącą szeroką promocję w internecie 
a także publikację wydawnictw 
turystycznych. O tym, że są to dzia-
łania skuteczne świadczą ostatnie 
sukcesy – Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce w I edycji konkursu na 
Najlepsze Wydawnictwa Turystyczne 
Województwa Podlaskiego 2015 
otrzymało nagrody w następujących 
kategoriach:

I MIEJSCE w kategorii „prze-
wodnik turystyczny” za publikację 
„Turystyka aktywna w regionie 
Puszczy Białowieskiej”

I MIEJSCE w kategorii mapa 
turystyczna za mapę turystyczno 
– krajoznawczą „Region Puszczy 
Białowieskiej”

I  MIEJSCE 
w kategorii projekt 
specjalny za „Qu-
estnig – wyprawy 
odkrywców w Pusz-
czy Białowieskiej”

Uroczystość 
rozdania nagród 
miała miejsce 23 
kwietnia br. podczas 
V Międzynarodo-
wych Targów Książ-
ki w Białymstoku. 
Udział w wydarzeniu 
wziął Starosta Haj-
nowski Mirosław 
Romaniuk. Wyda-
rzenie objęte zostało  
patronatem honoro-

Starostwo Powiatowe nagrodzone 
za turystyczne publikacje

wym Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego, patronatem 
medialnym przez dwutygodnik branży 
turystycznej Wiadomości Turystyczne, 
TVP 3 Białystok, Polskie Radio Biały-
stok oraz Portal BialystokOnline.pl.

Tak więc, gdy wyruszymy na 
jedną z questowych tras, warto się 
zaopatrzyć w mapę turystyczną – 
wówczas z pewnością się nie zgu-
bimy! Chociaż właściwie czemu nie? 
Gdy w plecaku znajdzie się miejsce 
na publikację „Turystyka aktywna 
w regionie Puszczy Białowieskiej”, 
przekonamy się, że zboczenie 
z questowego szlaku to ścieżka ku 
nowych przygodom! Bowiem każda 
kolejna stronnica folderu otwiera 
przed nami drzwi do kulturowo – 
przyrodniczego skarbca regionu 
Puszczy Białowieskiej.  Zapraszamy 
także do zakładki Publikacje Sta-
rostwa – znajdziecie tu najnowsze 
jak i nieco starsze wydawnictwa 
Starostwa Powiatowego. 

Katarzyna Nikołajuk

50 osób – studentów, uczniów, 
pasjonatów muzyki. 50 charakterów, 
50 osobowości, które łączy wspólne 
„coś” (oczywiście poza wiekiem 
i przyjaźnią) – pasja do muzyki.
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Hajnówce przebojem 
wdarła się na hajnowską scenę 
muzyczną zdobywając rzeszę fa-
nów. Orkiestra uświetnia obchody 
większości państwowych świąt ale 
słychać ją także w trakcie festynów 
organizowanych na terenie powiatu 
hajnowskiego. Uzdolnieni muzycy 
mieli okazję zaprezentować próbkę 
swojego talentu na występach zagra-
nicą, m.in. w Niemczech i na Litwie. 
Szersze grono może ich poznać za 
sprawą filmu promocyjnego – nakrę-
conego dzięki wygranej w konkursie 
organizowanym przez Urząd Miasta 
w Hajnówce „Młodzi, Aktywni, Sku-
teczni”.  We współpracy ze Studiem 
Filmowym ProKadr powstał świetny 
materiał ukazujący pracę orkiestry 
od kuchni i jej dokonania 

Kolejnym krokiem była sesja 
zdjęciowa, która odbyła się dzięki 
pomocy fotografa Kacpra Białobłoc-
kiego. Fotograf nie tylko poświęcił 
swój wolny czas, ale też wykonał 
sesję nieodpłatnie. Orkiestra idzie za 
ciosem – marka wyrobiona, promocja 
także „odfajkowana” teraz przyszedł 
czas na realizację kolejnych planów 
i marzeń. Następnym celem jest 
wydanie płyty w profesjonalnym 
studiu nagrań.  Do realizacji ma-
rzenia potrzebne jest jedynie – i aż 
– wsparcie finansowe. Bo talent, 
chęci i pomysł już są! Każdy z nas 
może pomóc – wesprzyj projekt 
przez platformę  https://wspieram.
to/ Od 25 kwietnia 2016 roku można 
wspomóc realizację przedsięwzięcia 

Orkiestra Dęta OSP w Hajnówce nagrywa płytę – 
wesprzyj to!

za pośrednictwem ogólnopol-
skiej platformy crowdfundingowej 
Wspieram.to. To strefa wspierania 
kreatywnych, oddolnych inicjatyw, 
miejsce, gdzie można zaprezento-
wać swoje pomysły, które dotąd 
nie mogły być wcielone w życie bez 
odpowiedniej ilości gotówki. Pomóc 
można poprzez kliknięcie „Wspieram.
to” i zasilenie projektu wpłatą. Kwota 
określana jest poprzez wybór progu, 
do którego przypisana jest nagroda, 
np. płyta czy koncert orkiestry. Jeśli 
projekt osiągnie przynajmniej 100% 
założonego celu – nagroda trafia 
do wspierającego. Zebraną kwotę 
orkiestra przeznaczy na wytłoczenie 
krążka z 10. utworami we współpracy 
z profesjonalnym studiem nagrań 
oraz pokrycie wszelakich kosztów 
z tym związanych m.in. dojazdu 
orkiestry do studia. Szczegółowe 
informacje znajdują się na inter-
netowym profilu orkiestry: www.
wspieram.to/orkiestra

Jak dokonać płatności?
1. Wejdź na profil orkiestry na 

stronie www.wspieram.to/orkiestra 
Naprowadź kursor myszy na 

wybraną nagrodę (nagrody znaj-
dują się po prawej stronie profilu) 
i kliknij WSPIERAM TO. Zaloguj się 
lub zarejestruj (poprzez e-mail lub 
Facebooka). Profil przeniesie Cię do 
kasy, gdzie możesz zwiększyć ilość 
nagród oraz podwyższyć kwotę.

2. Kliknij ZAPŁAĆ. Profil 
przeniesie Cię do płatności.

3. Wybierz formę płatności 
i kliknij ZAPŁAĆ.

Ambasadorem projektu jest 
Renata Tuszyńska – uczestniczka 
telewizyjnego show The Voice of 
Poland. Ponadto, projekt został objęty 
patronatem medialnym Polskiego 
Radia Białystok. Akcja trwa od 25 
kwietnia do 24 czerwca 2016 roku. 
Gorąco zapraszamy do udziału!

Katarzyna Nikołajuk

Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce wspiera proces modernizacji 
dróg w powiecie. W ramach „Rrogra-
mu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
1016-2019” rozpoczęła się Prze-
budowa drogi powiatowej Nr 1623B 
ul. Targowej i rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 2327B ul. Prostej 
w Hajnówce. 

Całkowita wartość projektu 
wynosi 1 580 734,19 zł. Inwestycja 
obejmuje kompleksową moderniza-
cję drogi, w ramach czego zostanie 
wykonane: jezdnia, chodniki, ścieżka 

Rozpoczęła się modernizacja 
II etapu ulicy Prostej w Hajnówce

rowerowa, zjazdy, zatoka autobuso-
wa, parkingi, kanalizacja deszczowa, 
oznakowanie pionowe i poziome. 
Prace potrwają do 31 sierpnia 
2016r. I etap ulicy Prostej został 
zrealizowany w 2015r., w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpie-
czeństwo – Dostępność – Rozwój. 
Wówczas całkowita wartość projektu 
wyniosła 1 626 750,29 zł, w tym 
dotacja w ramach Programu – 700 
359, 16 zł. 

Katarzyna Nikołajuk
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Obchody Konstytucji 3 Maja w Hajnówce

bardzo nowoczesny, jak na ówczesne 
czasy. Oczywiście, bez akceptacji, 
zaangażowania ze strony króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego 
byłoby to niemożliwe. Ale też nie 
byłoby możliwe bez tak wspaniałych 
ludzi jak Julian Ursyn Niemcewicz, 
Hugo Kołłątaj czy Stanisław Staszic. 
Konstytucja 3 Maja nie miała szans 
wejścia w życie, ale wszyscy też 
wiemy, że wiara i nadzieja, która 
towarzyszyła twórcom Konstytucji 
3 Maja została na kolejne lata 
z wieloma pokoleniami Polaków. 
Dzięki tej nadziei, dzięki temu, że 
duch Konstytucji 3 Maja ciągle żył, 
żyła też pamięć historyczna, wiara 
w narodzie, dzięki temu możliwe było 
odzyskanie niepodległości. – mówił 
Burmistrz Jerzy Sirak.

Po wystąpieniu okolicznościo-
wym duchowni kościoła katolickiego 
i prawosławnego zmówili Modlitwę 
za Ojczyznę. Następnie poszczególne 
delegacje złożyły kwiaty. Uroczystość 
wzbogacił koncert Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej pod 
batutą Krzysztofa Romaniuka.

Obchody Konstytucji 3 Maja 
zwieńczył koncert w Hajnowskim 
Domu Kultury. Urozmaicony program 
i w pełni oddawał klimat świątecznego 
dnia. Na scenie zaprezentowali się: 
Zespół Tańca Ludowego HDK „Prze-
piórka”, artyści z Teatru „Różności”, 
wokalistki Karolina Mirek i Julita 
Wawreszuk ze Studia Piosenki Estra-
dowej. Głównym punktem programu 
był występ duetu fortepianowego 
„Duo Concertante” w składzie: 
Jolanta Terlecka- Porębska, Adam 
Januszkiewicz, którzy wykonali 
utwory takich klasyków światowej 
muzyki poważnej jak: F. Schubert, W. 
A. Mozart czy polskiego wybitnego 
kompozytora I. J. Paderewskiego.

Pamięć o Konstytucji 3 Maja, 
pieczołowicie pielęgnowana przez 
kolejne pokolenia Polaków, prze-
trwała– pomimo zawieruch histo-
rycznych, pomimo uciemiężenia 
narodu polskiego. Dla współczesnych 
Konstytucja 3 Maja to symbol walki 
o ukochaną ojczyznę, a zarazem 
świadectwo woli narodu.

Katarzyna Nikołajuk
fot. Emilia Rynkowska

Cd. ze str. 1

Nowy skład Zarządu Powiatu Hajnowskiego

(wybór dokonany większością głosów 
12 „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymu-
jący się”).

Chciałbym podziękować po-
przedniemu Zarządowi za współpracę, 
okoliczności sprawiły, że dokonała 
się zmiana. Ale jest to jednocześnie 
zmiana dobra, jestem wdzięczy Radzie 
za aprobatę kandydatur członków 
Zarządu. Choć dokonała się zmiana 
personalna, cel pozostaje ten sam 
– współpraca i działanie na rzecz 
rozwoju regionu. To główna misja, 
która przyświeca pracy Zarządu, i którą 
każdy z poszczególnych członków 
traktuje szczególnie -  mówi Starosta 
Hajnowski Mirosław Romaniuk.

Potrzebę współpracy podkre-
śla również Wicestarosta Jadwiga 

Cd. ze str. 1 Dąbrowska – Chciałabym podzię-
kować za ogromny kredyt zaufania, 
którym obdarzył mnie Pan Starosta, 
a wcześniej – moi wyborcy. Zawsze 
marzyłam o tym, żeby współpracować 
z organami samorządu, ale wydawało 
mi się, że skromny nauczyciel nie ma 
tu czego szukać.  Nie jestem związana 
z żadną partię polityczną, chciałabym 
być takim katalizatorem pomiędzy 
poszczególnymi ugrupowaniami 
politycznymi. Bo jeśli weźmiemy 
pod uwagę wszystkie ugrupowania, 
wszyscy mają ten same cele, jakim 
jest dobro społeczne, praca na rzecz 
regionu – ale gdy przychodzić co do 
czego, zaczyna się konflikt. Niemniej 
jednak wydaje mi się, że wysoki 
poziom świadomości obywatelskiej 
powinien nas zachęcić do pracy a nie 

do zwalczania siebie nawzajem. Ta 
droga do niczego nie prowadzi, tylko 
do ogromnej destrukcji społecznej. 
Oczywiście nie ma osób rządzących 
idealnych, opozycja ma prawo zwracać 
uwagę na potknięcia i błędy – taka 
jest uroda pracy Rady Powiatu czy 
Rady Miasta. Ze swej strony pragnę 
zadeklarować, że będę pracowała 
solidnie, ale chciałabym podkreślić, że 
jednoosobowo nie stanowię reprezen-
tacji powiatu ani jednoosobowo  też  
nie powinnam podejmować żadnych 
decyzji. Rada Powiatu, Zarząd, Staro-
sta i pracownicy urzędu to są ludzie, 
z którymi chciałabym się utożsamiać, 
aby dążyć do tego wypracowania 
rozwiązań jak najkorzystniejszych 
dla naszego powiatu. – powiedziała 
Wicestarosta.   Katarzyna Nikołajuk

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. dr. Tadeusza Rakowieckiego odbyło 
się kilka spotkań poświęconych współ-
czesnym problemom kobiet. Tym razem 
nie były to jednak spotkania literackie, 
natomiast typowo organizacyjne 
z udziałem wiodącego zespołu przy-
gotowującego w Hajnówce konferencję 
„Pozytywna kobieta powinna wiedzieć”, 
planowanej na 11 czerwca 2016 r. 

Inicjatorkami tej pięknej akcji 
są trzy przedsiębiorcze, urocze  panie: 
Agnieszka Andrejuk, Dorota Samocik 
i Katarzyna Kazbieruk, które weszły 
w skład Komitetu Organizacyjnego 
Konferencji i wzięły na siebie ciężar  jej 
organizacji, przy życzliwym wsparciu 
Fundacji „ONI TO MY”, Towarzystwa 
Przyjaciół Hajnówki, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Hajnowskiego Domu Kultury.

Prowadzone rozmowy skupiały się 
wokół spraw organizacyjnych, podziału 
obowiązków i odpowiedzialności, pa-
tronatu nad konferencją, problematyka 
wykładów, podniesieniem atrakcyjności 
programu poprzez udział krajowych 
cele brytów. Zastanawiano się też 
nad możliwością pozyskania środków 
finansowych i darowizn sponsorów.                     

Celem konferencji jest podniesie-
nie poczucia wartości kobiet żyjących 
w trudnych warunkach rodzinnych 
i społecznych, będących często part-
nerkami, matkami lub córkami osób 

HAJNÓWKA - MIASTO POZYTYWNYCH KOBIET !!!  
uzależnionych. Poczucie własnej war-
tości jest jednym z najważniejszych 
wyznaczników jakości naszego życia  
i ma istotny wpływ na wiele jego 
obszarów.

Już wiadomo, że podczas konfe-
rencji swoją wiedzą i doświadczeniem 
podzielą się znani prelegenci  m. in. 
Alina Łuszczak, Laura Kozowska i haj-
nowianin Andrzej Pawluczuk. Prelekcjom 
będą towarzyszyły warsztaty wizażu 
i stylizacji, pokaz mody, prezentacje ze 
świata kosmetyków oraz wybory Miss 
Przemian z udziałem pań, które podczas 
konferencji poddadzą się metamorfozie. 

Konferencje z cyklu „Pozytywna 
kobieta powinna wiedzieć” odbyły się 
już w Lublinie, Warszawie oraz Świdnicy, 

cieszymy się, że kolejna odbędzie się 
u nas w Hajnówce. 

Życzliwych darczyńców prosimy  
o wpłaty na konto Fundacji ONI TO MY 
z dopiskiem „ Konferencja Pozytywna 

kobieta”. Nr konta 71 1020 1332 0000 
1202 0862 9588

Pozytywna kobieta nie może 
jednak funkcjonować - bez czytania, nie 
może też  funkcjonować - bez książki. 
Zapraszamy do korzystania z zasobów 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oferuje-
my niezwykle atrakcyjny księgozbiór, 
dużo nowości książkowych, zarówno 
literatury pięknej, jak też rozmaitych 
poradników tematycznych.

Alla Gryc
Fot. Barbara Frankowska

W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego 
w Hajnówce odbywa się blok szkoleń 
komputerowych, zapoczątkowanych 
11 lutego br. zajęciami pilotażowymi.  

Grupę docelową stanowią 
mieszkańcy w wieku 50+. Informacja 
o szkoleniach komputerowych zain-
teresowała wielu hajnowian, jednak  
zdecydowali się w nich uczestniczyć 
najambitniejsi, najodważniejsi i naj-
więksi sympatycy cyfryzacji. Poziom 
szkoleń - dość wysoki, bowiem ich 
celem jest nauka programowania 
w intuicyjnym języku Scratch.

Uczestnicy szkoleń bibliotecz-
nych zapewne zaimponują swoimi 
umiejętnościami programowania 
naszej młodzieży, której pokolenie 50+ 
wciąż nie może dorównać w wiedzy 
i umiejętnościach korzystania z coraz 
nowocześniejszych dobrodziejstw 
cyfryzacji. Organizatorem ogólno-
polskiego programu „Mistrzowie 
Kodowania”  jest firma Samsung 

ZDOBYWAMY KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 
- MISTRZOWIE KODOWANIA

Electronics. Misją programu jest upo-
wszechnienie nauki programowania 
w szkołach, rozwijanie umiejętności 
programistycznych, a przy okazji 
nauka analitycznego i kreatywnego 
myślenia.

Hajnowianie w wieku 50+ jako 
jedni z pierwszych w Polsce, mogli 
przez kolejne 8 tygodni zdobyć 
umiejętność programowania w in-
tuicyjnym języku Scratch – mówi 
pani Anna Bowtruczuk, prowadząca 
szkolenia „Zdobywamy Kompetencje 
Przyszłości – Mistrzowie Kodowania” 
w naszej bibliotece, wyspecjalizowana 
w kodowaniu, koordynator projektu 
w Hajnówce. Pani Anna Bowtruczuk 
jest pod ogromnym wrażeniem 
zdolności i kreatywności uczestników 
szkoleń, dyskretnie mówi o niespo-
dziance, która powstaje  w efekcie 
realizowanych szkoleń.  

Alla Gryc
Fot. Barbara Frankowska, 

Małgorzata Gromotowicz, Marzena 
Niewiadomska 

Od 2015 roku rocznicę zakoń-
czenia II wojny światowej, według 
postanowienia Sejmu, obchodzimy 
8 maja.

70 lat od zakończenia wojny 
możemy szczycić się pięknym 
miastem, krajem i przede wszyst-
kim wolnością, o którą w wielu 
bitwach walczyło wielu ludzi. Aby 
oddać im hołd, w imieniu wszyst-
kich mieszkańców Hajnówki Jerzy 
Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka, 
Andrzej Skiepko – Zastępca Bur-
mistrza Miasta Hajnówka, Jakub 
Ostapczuk - Przewodniczący Rady 
Miasta Hajnówka złożyli kwiaty pod 
pomnikiem poświęconym pamięci 
Plut. Bolesława Bierwiaczonka na 
skwerze w centrum miasta, pod 

Narodowy Dzień Zwycięstwa i Wolności 
pomnikiem na Cmentarzu Żołnierzy 
Armii Radzieckiej i przy grobach 
poległych w walce żołnierzy Wojska 

Polskiego - Stanisława Wiszniew-
skiego i Bolesława Sobola.

Emilia Rynkowska
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