
Rok XX, Nr 21-22 (368-369) 1-30.11.2018 r.

Obchody 100. lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcące-
go im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim zbiegły się z Dniem 
Edukacji Narodowej, 100. leciem Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę oraz 25. leciem samorządności terytorialnej. 
Gospodarzem uroczystości była Dyrekcja I Liceum oraz Sta-
rostwo Powiatowe, organ 
prowadzący szkołę. W spo-
tkaniu uczestniczyła rodzina 
ks. Bronisława Zaleskiego, 
pierwszego dyrektora szko-
ły - bratanek Janusz Zaleski 
wraz małżonką oraz krewny 
Władysław Żero. 

Modlitewny akcent 
Jubileuszu

 Jubileuszowe spotka-
nie w auli szkolnej poprze-
dziło nabożeństwo dzięk-
czynne sprawowane przez 
ks. Teodora Weremiejuka 
w cerkwi pw. Michała Archa-
nioła oraz msza św. konce-
lebrowana w bielskiej Bazylice Narodzenia NMP i św. Mikołaja 
przez Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa, w której uczestniczyła cała 
społeczność szkolna.

Wśród koncelebransów byli. ks. Kazimierz Siekierko, dzie-
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„Tu zawsze była Polska”
kan i proboszcz Bazyliki, ks. prefekt Paweł Solka, ks. .Dariusz 
Kujawa, proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku 
Podlaski oraz ks. senior Ludwik Olszewski i ks. Andrzej Chi-
bowski, absolwent liceum.

Ekscelencję oraz zebranych w świątyni powitał ks. dzie-
kan Siekierko podkreślając 
rangę uroczystości i wska-
zując na wielkiego dzieka-
na i proboszcza tej świątyni, 
dziś bł. ks. Antoniego Besztę 
Borowskiego. 

W homilii Biskup pod-
kreślił, że temat patrioty-
zmu należy rozpatrywać 
w trzech aspektach: pod 
względem cywilizacyjnym, 
kulturowym i religijnym 
w kontekście wychowania 
człowieka w różnym okre-
sie jego życia. Ujęcie pa-
triotyzmu pod względem 
cywilizacyjnym oznacza 

m.in. spojrzenie na poziom rozwoju danego społeczeństwa, 
w tym opanowanie i wykorzystanie przyrody i potencjału 
ludzkiego przez człowieka. To realizacja wartości materialno-
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Ks. K. Siekierko wita  przybyłych na Jubileusz Szkoły

• 7. 11. – w Lublinie działacze lewicy niepodległościowej 
tworzą Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, pierw-
szy rząd niepodległej Polski. Na jego czele staje Ignacy 
Daszyński z PPS. W Manifeście rząd zapowiada m.in. ośmio-
godzinny dzień pracy, reformę rolną, powszechne i bezpłat-
ne nauczanie w szkołach oraz prawa wyborcze dla kobiet.

• 10. 11. – Józef Piłsudski powrócił z Magdeburga do War-
szawy,

• 11.11. - Rada Regencyjna przekazuje Piłsudskiemu władzę 
wojskową,

• 16. 11. -Piłsudski wysłał do szefów rządów depeszę noty-
fikującą powstanie państwa polskiego,

• 17. 11. - Naczelnik Piłsudski powierzył Jędrzejowi Mora-
czewskiemu funkcję premiera rządu,

• 22. 11. - na mocy „Dekretu o najwyższej władzy repre-
zentacyjnej Republiki Polskiej” Piłsudski objął „Najwyższe 
Władze Republiki Polskiej”. Został Naczelnikiem Państwa. 
Miał nim być do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawcze-
go. Formalnie, dekret wszedł w życie dopiero w dniu jego 
ogłoszenia w Dzienniku Praw, 29 listopada 2018 r.,

Kalendarium listopadowe

Pani Jadwiga Sapieżko, mieszkanka Kleosina jest o mie-
siąc starsza od Niepodległej. Urodziła się bowiem 9 paździer-
nika 1918 roku w Kleszczelach. Pani Jadwiga urodziła trójkę 
dzieci, doczekała się dziesięciu wnuków i osiemnastu pra-
wnuków. Mimo 100-lat jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem 
i pogodą ducha. Chwali się doskonałą pamięcią i do niedawna 
jeszcze wprost pochłaniała książki. 

Z okazji tak dostojnego jubileuszu, z życzeniami i kwia-
tami przybył do stulatki Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny 
Krzysztof Marcinowicz. Wójt przekazał także gratulacje i ży-
czenia od Premiera Mateusza Morawieckiego i Wojewody 
Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego.                             (w)

fot. UG Juchnowiec Kośc. 

100 latka z Kleosina

Niedziela, 28 października br. okazała się pierwszym, 
deszczowym dniem po upalnym lecie.

Nie należy jednak sądzić, że to deszczowa aura skłoni-
ła mieszkańców Czyż do skierowania kroków do miejscowej 
świetlicy. Magnesem okazało się zaproszenie na „Spotkania 
z Folklorem Podlasia”. Czyżowianie są bowiem nie tylko od-
biorcami kultury, ale również jej twórcami. Warto wspomnieć, 
że w Czyżach istnieją i działają wielokrotnie nagradzane  
zespoły - „Czyżowianie”, „Wierasy”, Zespół Szkoły Podstawowej 

Z folklorem w Czyżach
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Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości i Naro-
dowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. zgro-
madziły wyjątkowo licznie przybyłych mieszkańców miasta 
Bielska Podlaskiego i powiatu bielskiego. Wielki jubileusz 
świętowano modląc się w cerkwiach i kościołach, składając 
wieńce i wiązanki pod pomnikami oraz bawiąc się na pik-
nikach. Centralnym punktem uroczystości był Bielski Marsz 
Niepodległości, który przeszedł ulicami Bielska Podlaskiego.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości otworzyło 
nabożeństwo w cerkwi Św. Archanioła Michała. Następnie 
pod wmurowaną w ścianę klasztoru pokarmelickiego tablicą 
pamiątkową poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
wiązanki złożyli: przedstawiciele władz powiatu na czele ze 
starostą Sławomirem Jerzym Snarskim, burmistrz miasta 
oraz wójt gminy Bielsk Podlaski, prezes Sądu Rejonowego, 
komendanci komend powiatowych Policji, Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Bielsk Podlaski, przedstawiciele 14 Batalionu 
Lekkiej Piechoty I Podlaskiej Brygady WOT oraz kombatanci 
ze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów 
Politycznych. 

Starosta Sławomir Jerzy Snarski i wicestarosta Piotr Bożko 
składają wiązankę pod tablicą Marszałka J.K. Piłsudskiego

Stąd udano się do kościoła Matki Bożej z Góry Karmel, 
gdzie została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Oj-
czyzny, koncelebrowana przez ks. dr Łukasza Gołębiewskiego, 
ks. kan. Zbigniewa Domirskiego – proboszcza parafii oraz ks. 
Pawła Solkę. 

Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele Matki Bożej  
z Góry Karmel

Patrzymy na te sztandary przed nami i widzimy ten 
jeden napis: „Bóg, Honor, Ojczyzna” – mówił ks. Gołębiewski 
podczas wygłoszonej homilii, objaśniając następnie znaczenie 
każdego z tych słów dla pokolenia Polaków, które było świad-
kiem i twórcą odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 
r., jak też wskazując ich znaczenie dla nas współczesnych. Po 
zakończeniu mszy św. spod kościoła wyruszył Bielski Marsz 
Niepodległości.

W marszu wzięły udział setki mieszkańców miasta i po-
wiatu. Biało-czerwony pochód poprzedzany przez młodzie-
żową orkiestrę dętą i poczty sztandarowe, pod niesionymi 
flagami narodowymi przeszedł ulicami miasta, zatrzymując 
się przed Bazyliką Narodzenia NMP i Św. Mikołaja. 

100 lat Niepodległej – uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Bielsku Podlaskim

 

Bielski Marsz Niepodległości

Tu poczty sztandarowe oddały hołd świątyni, a liczne 
delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem św. Jana Pawła II. 

Składanie wiązanek pod pomnikiem Św. Jana Pawła II

Kolejnym przystankiem było I Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki, razem z Niepodległą obchodzące 
jubileusz swego powołania. Jego uczniowie zaprezentowali 
krótki program artystyczny o tematyce historycznej. Stąd 
wyruszono w ostatni etap przemarszu, zatrzymując się przy 
cerkwi Św. Archanioła Michała i oddając hołd świątyni. Bielski 
Marsz Niepodległości zakończył się przy pomniku Niepodle-
głości Polski, gdzie kontynuowano uroczystości. 

Występ uczniów I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Tadeusza Kościuszki

Podniesienie flagi państwowej przy dźwiękach hymnu 
narodowego otworzyło kolejną część obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości. Uświetniły je także tańce narodowe 
– polonez, mazur i oberek, wykonane przez Zespół Pieśni 
i Tańca „Podlaskie Kukułki”. Artyści zespołu wraz ze wszystkimi 
zgromadzonymi uczestnikami uroczystości odśpiewali hymn 
narodowy, wpisując się w ten sposób w ogólnopolską akcję 
„Niepodległa do hymnu”. 

 Następnie przemówił starosta bielski Sławomir Jerzy 
Snarski, składając wszystkim mieszkańcom powiatu życzenia 
z okazji obchodzonego święta, wspominając także historyczne 
postacie, które 100 lat temu podjęły się dzieła przywrócenia 
niepodległości ziemi bielskiej i włączenia jej do Państwa Pol-

skiego. My Podlasianie, zbudziliśmy się do czynów niepodle-
głościowych wraz z całą Polską w czasie, gdy wybuchła Wielka 
Wojna, tak przez Polaków wyczekiwana – mówił starosta.

„Niepodległa do hymnu” – śpiewają Podlaskie Kukułki

Wspomniał przedstawicieli ziemiaństwa i duchowień-
stwa, m.in.: Artura, Stanisława i Jana Gartkiewiczów, Henryka 
Ciecierskiego, hrabiny Wandy Jezierskiej, ks. Jana Warpechow-
skiego, ks. dr. Bronisława Zalewskiego, rządowego komisarza 
Józefa Sienkowskiego – późniejszego pierwszego starostę 
bielskiego, Franciszka Szulca – inspektora szkolnego, sędziego 
powiatowego Michała Piusa Romera oraz Kazimierza Waw-
rzyńca Juszczaka – pierwszego komisarycznego burmistrza 
Bielska Podlaskiego. Przypomniał też nazwiska pierwszych 
starostów bielskich, którzy rozpoczęli i kontynuowali dzieło 
budowy powiatu bielskiego: Józefa Sienkowskiego, Mariana 
Baehra, Czaykowskiego, Włodzimierza Baranowskiego, Józefa 
Drożańskiego i Żelisława Januszkiewicza.

Po wystąpieniu starosty pod pomnikiem Niepodległości 
Polski złożono wieńce i wiązanki, oddając hołd twórcom nie-
podległego Państwa Polskiego. 

Władze powiatu składają wieniec pod pomnikiem 
Niepodległości Polski: Sławomir Jerzy Snarski, Piotr Bożko, 

Adam Miron Łęczycki

Tego samego dnia przy amfiteatrze miejskim w bielskim 
Parku Królowej Heleny odbył się „Piknik dla Niepodległej”. 
Jego uczestników częstowano grochówką, można też było 
zapoznać się z pokazami tresury psów policyjnych czy też 
wyszkoleniem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Następ-
nie mieszkańcy miasta wzięli udział w koncercie Wielkiego 
Patriotycznego Chóru Bielska Podlaskiego, śpiewając pieśni 
patriotyczne i wojskowe.

pd, fot. S. Bendella
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Proces zmian w szkolnictwie zawodowym trwa od lat 
i jest przedmiotem stałego zainteresowania władz powiatu. 
Pierwsze i najdalej idące decyzje z tym związane zapadały 
w roku 2007 i dotyczyły przekazania Ministrowi Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce oraz połączenia 
Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Jó-
zefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. Ta druga 
decyzja wzbudziła duże emocje i kontrowersje w społeczeń-
stwie, jednak z perspektywy czasu okazała się być nadzwyczaj 
trafna i przewidująca. Zainteresowania młodzieży wówczas 
były bowiem dalekie od kształcenia budowlanego, powoli od-
wracały się także od kierunków mechanicznych. W efekcie 
obie szkoły – budowlana (Zespołu Szkół Nr 2) i mechaniczna 
(Zespołu Szkół Nr 1), gdyby funkcjonowały do dziś, boryka-
łyby się z ogromnymi problemami z naborem uczniów, co 
przy narastającym niżu demograficznym doprowadziłoby do 
ich upadku i konieczności dokonywania zwolnień nauczycieli. 
Włączenie szkół budowlanych do Zespołu Szkół Nr 1 zapewniło 
jej możliwość rozkwitu i stały nabór uczniów, a obecne zainte-
resowanie władz oświatowych wszystkich szczebli rozwojem 
szkolnictwa zawodowego rokuje jak najlepsze perspektywy 
dla działalności tejże szkoły.

Stacja diagnostyczna przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka 
J.K. Piłsudskiegow Bielsku Podlaskim

Dziś Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa 
Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim jest jedną z najlepszych 
i najbardziej nowoczesnych szkół zawodowych w wojewódz-
twie podlaskim. Posiada bogate zaplecze techniczne, ucznio-
wie praktykę zdobywają w Centrum Kształcenia Zawodowego 
oraz w bielskich firmach budowlanych. Mają oni możliwość 
nauki komputerowych technik projektowania w programach 
AutoCad, Inventor SolidEdge, EdgeCam, uczą się programowa-
nia i obsługi obrabiarek numerycznych CNC. Do ich dyspozycji 
pozostaje bogata baza sportowa. W roku 2009 zakończono 
budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” 
o wartość 1,4 mln zł. Powiat przejął od miasta Bielsk Podlaski 
popadającą w ruinę halę sportową, którą w roku 2012 kosz-
tem 3,3 mln zł wyremontowano wraz z zapleczem. W roku 
2011 położono kostkę brukową na placu i wokół budynku 
głównego Centrum Kształcenia Praktycznego, zmodernizo-

wano instalację burzową i sanitarną. Szkoła dzięki uczest-
nictwu w różnorodnych projektach zyskała na atrakcyjno-
ści, unowocześniając i wzbogacają swoją bazę dydaktyczną 
i logistyczną. W roku 2012 realizowano projekt „Atrakcyjne 
kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” o wartości 3,3 
mln zł. Zakupiono m.in. frezarkę i tokarkę CNC, diagnoskop 
samochodowy, oscyloskopy 2- i 4- kanałowe oraz zestawy 
elementów elektronicznego i elektrycznego wyposażenia po-
jazdów samochodowych. Równocześnie została przeprowa-
dzona adaptacja specjalistycznych pracowni elektrotechniki 
i elektroniki, automatyki i sterowania, spawalnictwa i zaku-
piono do nich wyposażenie. W 2015 roku dzięki współpracy 
z przedsiębiorcami z branży budowlanej zrealizowano projekt 
„Dualny system kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 
im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podla-
skim”. W bieżącym roku przystąpiono do projektu „Profesjonal-
ne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”, o wartości 4,5 
mln zł, którego celem jest zwiększenie skuteczności kształce-
nia zawodowego, doskonalenie branżowego warsztatu pracy 
oraz poprawa umiejętności uczniów w celu zwiększenia ich 
szans na zatrudnienie przez pracodawców z branży budowla-
nej. W trakcie realizacji projektu prowadzona jest współpraca 
z zakładami pracy w formie stażów i praktyk uczniowskich, 
a także korzystanie z usług doradców i ekspertów.

Obecnie trwa także przebudowa pomieszczenia po byłej 
kotłowni na poligon doświadczalny budowlany. Wartość tego 
zadania wynosi 2,4 mln zł, przy udziale środków unijnych. 
Warto też wspomnieć o współpracy szkoły z Politechniką Bia-
łostocką, wspierającą uczniów swoim zapleczem naukowym 
i logistycznym. W rezultacie jakość kształcenia w tej szkole 
wydatnie wzrosła, o czym  świadczy chociażby fakt, iż uczeń 
tej szkoły – Daniel Barszczewski w 12 maja br. w siedzibie 
firmy Robert Bosch w Warszawie w etapie finałowym XIX 
edycji ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej zajął 
IV miejsce w kraju. Jego kolega Sebastian Litwiniuk uzyskał 
bardzo dobry wynik w półfinale Olimpiady.

Trudnym, ale głęboko przemyślanym krokiem było włą-
czenie klas Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława 
Reymonta do Zespołu Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, co przepro-
wadzono w 2016 roku. Podstawą tej decyzji była zbyt mała 
liczba młodzieży uczących się w Technikum Nr 3 oraz brak 
naboru uczniów do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształ-
cącego począwszy od 1 września 2012 r. Było to związane 
z postępującym niżem demograficznym i systematycznym 
spadkiem liczby młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych, 
oraz konieczność zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i dostosowanie jej do liczby młodzieży oraz zapotrzebowania 
rynku pracy. Uczniowie tej szkoły mieli możliwość kontynu-
owania nauki w Zespole Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku 
Podlaskim, posiadającego bardzo dobrą bazę dydaktyczną, 
sportową oraz socjalną. Zatrudnienie znalazła tam także 
większość nauczycieli, którzy nie mieli możliwości skorzy-
stania ze świadczeń przedemerytalnych i emerytalnych. Co 
ważne, w przypadku pozostawienia Zespołu Szkół Nr 3 do 

dalszego funkcjonowania, pracę straciłoby wielu nauczycieli, 
gdyż w roku 2016 odchodziły 3 oddziały uczniów, natomiast 
w roku 2015 udało się dokonać naboru do 1 oddziału. Wy-
musiłoby to na dyrekcji szkoły dokonywanie zwolnień wśród 
kadry pedagogicznej.

Władze powiatu także w przypadku Zespole Nr 4 im. 
Ziemi Podlaskiej realizowały politykę rozwijania i wspierania 
szkolnictwa zawodowego. Już w roku 2011 przeprowadzono 
modernizację boiska szkolnego. W roku następnym szkoła 
przystąpiła do projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe 
w Bielsku Podlaskim”, dzięki któremu adaptowano pomiesz-
czenia na pracownie informatyki i logistyki i zakupiono do nich 
wyposażenie. W roku 2015 we współpracy z przedsiębiorcami 
zrealizowano projekt pn. „Współpraca szkoły z otoczeniem 
w zakresie kształcenia zawodowego”. W roku bieżącym pro-
wadzony jest remont i wyposażenie warsztatów szkolnych, 
którego wartość wynosi 1,1 mln zł.

Pracownia w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej  
w Bielsku Podlaskim

Władze Powiatu w ten sposób doprowadziły do ukształ-
towania kilku silnych ośrodków edukacyjnych o odrębnym cha-
rakterze, umożliwiając im zarówno niezbędny napływ uczniów, 
wsparcie finansowe oraz zapewnienie możliwości dalszego 
rozwoju i podniesienia atrakcyjności oferowanych młodzieży 
kierunków kształcenia. W sieci szkół pozostają więc dwa licea 
ogólnokształcące, placówka o charakterze budowlano-mecha-
nicznym (Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa 
Piłsudskiego) posiadająca ogromny potencjał i dalsze moż-
liwości dynamicznego rozwoju oraz dotychczasowy Zespół 
Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, który został przekształcony 
w ośrodek edukacji o charakterze ekonomiczno-rolniczym. 
Taki kształt sieci szkół i systemu edukacji w powiecie bielskim 
gwarantuje placówkom oświaty nie tylko możliwość bezpiecz-
nego funkcjonowania w najbliższych latach, ale też daje im 
szanse na rozwój i wsparcie ze strony administracji rządowej 
i samorządu powiatowego. Jest to bardzo ważne szczegól-
nie dla kosztochłonnego i wymagającego stałej modernizacji 
szkolnictwa zawodowego, które jak widać – rozwija się stale 
i dynamicznie.

pd

Stan szkolnictwa zawodowego w powiecie bielskim

W wyborach 21 październi-
ka 2018 r. wybrano Radę Powia-
tu w Bielsku Podlaskim w nowym 
składzie:
1. Mirosław Bałło (Koalicja Bielska)
2. Maciej Bobel (Wspólnie)
3. Piotr Bożko (Koalicja Bielska)
4. Adam Gołębiecki (Wspólnie)
5. Walenty Korycki (Wspólnie)
6. Andrzej Leszczyński (Nasze Pod-
lasie)
7. Bazyli Leszczyński (Koalicja Biel-
ska)
8. Adam Miron Łęczycki (Nasze 
Podlasie)
9. Józef Michałowski (Prawo i Spra-
wiedliwość)
10. Jan Niewiński (Prawo i Spra-
wiedliwość)
11. Agata Puchalska (Prawo i Spra-
wiedliwość)
12. Jan Radkiewicz (Prawo i Spra-
wiedliwość)
13. Maria Ryżyk (Koalicja Bielska)

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Bielskiego
14. Sławomir Jerzy Snarski (Nasze 
Podlasie)
15. Zbigniew Jan Szpakowski (Na-
sze Podlasie)
16. Zofia Małgorzata Tymińska (Na-
sze Podlasie)
17. Anatol Wasiluk (Nasze Podlasie)

Podział mandatów: Nasze 
Podlasie – 6, Koalicja Bielska – 4, 
Prawo i Sprawiedliwość – 4, Wspól-
nie – 3.

Dokumenty z wyborów Rady 
Powiatu w Bielsku Podlaskim są 
dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej, m.in. protokół z wybo-
rów, zestawienia wyników głoso-
wań w pierwszym, drugim i trzecim 
okręgu wyborczym oraz protokół 
zbiorczych wyników głosowania 
w wyborach do Sejmiku Wojewódz-
twa Podlaskiego.

W powiecie bielskim frekwen-
cja wyniosła 55 proc.

wch 

16 października na ostatniej sesji obradowała 
Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim. Dla radnych był 
to normalny dzień pracy, prowadzono więc ożywioną 
dyskusję na tematy zawarte w porządku obrad. Niespo-
dziankę natomiast przyniosło jej zakończenie.

Zgodnie z realizowanym porządkiem sesji, radni 
zapoznali się z informacją na temat realizacji zadań 
oświatowych za ubiegły rok szkolny oraz nt. przygo-
towań do nowego roku. Podjęto także sze-
reg uchwał, w tym jedną szczególną, bo 
dotyczącą zmiany statutu powiatu. Temat 
ten wzbudził szczególne zainteresowanie 
radnych ze względu na zakres dokonywa-
nych zmian. Podczas ożywionej dyskusji 
starosta Sławomir Jerzy Snarski wyjaśnił 
radnym wyrażającym sporo wątpliwości 
w tym przedmiocie, iż wszystkie zmiany 
podyktowane są wejściem w życie znowe-
lizowanej ustawy o samorządzie powia-
towym. Argument ten wyjaśnił sytuację 
i zakończył dyskusję. Ponadto radni podjęli 
inne uchwały: w sprawie uchwalenia pro-
gramu współpracy z organizacjami poza-
rządowymi w 2019 roku, wysokości opłat 
za usunięcie pojazdów z drogi, uchwały 

Ostatnia sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
w sprawie zmian w budżecie i zmiany wieloletniej pro-
gnozy budżetowej oraz w sprawie zatwierdzenia planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej w 2019 r.

Sesję zakończyło podsumowanie 4-letniego okre-
su V kadencji Rady Powiatu dokonane przez starostę 
Sławomira Jerzego Snarskiego. Miłą niespodzianką dla 
radnych i zaproszonych gości było wręczenie pamiąt-
kowych gadżetów.                                                 pd

Rada Powiatu V kadencji
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GMINA HAJNÓWKA

Z ŻYCIA GMINY HAJNÓWKA
Przebudowa drogi 521/9 i 522/13

W dniu 24 października 2018 r. nastąpi-
ło przekazanie placu pod przebudowę odcinka 
ul. Łąkowej (nr 521/9 i 522/13). Na miejscu 
pojawili się: przedstawiciele Wykonawcy, Wójt 
Gminy Lucyna Smoktunowicz wraz z pracow-
nikami, kierownik budowy oraz obecna rad-
na i sołtys wsi Dubiny Grażyna Sacharczuk. 
Wartość przebudowy tego odcinka wyniesie 
480 367 zł. Całość zostanie sfinansowana ze 
środków własnych Gminy. W chwili obecnej 

wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia 
robót.

 W chwili obecnej trwają też prace na 
odcinku ul. Łąkowej w kierunku rzeki Leśnej 
Prawej. Po przekazaniu terenu budowy pra-
cownicy Gminy udali się też na przegląd trwa-
jących robót. Zadowala sytuacja, że prace 
posuwają się do przodu. Po wykonaniu prze-
budowy przystąpiono do układania kostki.

Ślubowanie i pasowanie na uczniów w SP  
w Dubinach

Ślubowanie i pasowanie na uczniów to 
bardzo ważna uroczystość dla pierwszoklasi-
stów. Dnia 08.11.2018 r.  w Szkole Podstawo-
wej w Dubinach miała miejsce ta podniosła 
chwila. Po złożeniu ślubowania, uczniowie 
zostali pasowani przez panią Dyrektor Alinę 
Ginszt na uczniów i uczennice pierwszej klasy. 
Na uroczystość została też zaproszona Wójt 

Gminy Lucyna Smoktunowicz, która wręczyła 
symboliczne medale „Pasowania ucznia”.

Po oficjalnej części pasowania, wszyscy 
zebrani – uczniowie, rodzice, dziadkowie, za-
proszeni goście – obejrzeli część artystyczną 
przygotowaną przez wychowawczynię panią 
Beatę Markiewicz. 

Rok niepodległościowy

Obchody 100 rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę w Gminie Hajnówka 
rozpoczęły się już 17 listopada 2017 r. W GCK 
w Dubinach, dzieci i młodzież Szkoły Podsta-
wowej w Dubinach przedstawiły inscenizację 
przygotowaną przez panie Urszulę Szaduja-
-Milko oraz Monikę Michalczuk. Natomiast 
chór prowadzony przez panią Marię Paszko 
przygotował pieśni patriotyczne. Uroczystość 
przypomniała dawne, ciężkie czasy, ale też 
wzbudziła refleksje wśród uczestników spo-
tkania.

Na przełomie roku wszelkie uroczysto-
ści, konkursy w szkołach, czy to w Nowokor-
ninie, Dubinach czy Orzeszkowie nawiązywały 
swoim charakterem do obchodów Niepodle-
głości. 03 czerwca odbył się VI Piknik Rodzin-
ny „Pod Niebem Niepodległej”.

W dniu 09.11.2018r. Wójt Gminy 
uczestniczyła w biciu rekordu w jednocze-
snym śpiewaniu hymnu w szkołach „Rekord 
dla Niepodległej”  w Szkole Podstawowej 
w Dubinach.

 W ramach obchodów 100 Rocznicy OD-
ZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 
Wójt Lucyna Smoktunowicz złożyła kwiaty 
oraz zapaliła znicz przed pomnikiem Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Hajnówce. Z okazji 
świąt państwowych pod pomnikiem składają 
też kwiaty uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Nowokorninie. Pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego został ustawiony przed budyn-
kiem Szkoły Podstawowej w Nowoberezowie 
w roku 1992. Jest to replika pomnika mar-
szałka J. Piłsudskiego z roku 1936.

Uroczystości październikowe w SP  
w Nowokorninie

19 października dzieci uczęszczające 
do klasy I i oddziału przedszkolnego bawiły 
się w „Krainie Ziemniaka”. Na wstępie była 
„Bajka o ziemniaku” oraz rozmowa na temat 
ulubionych ziemniaczanych potraw. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się konkursy i za-
bawy sportowe. Dzieci wykonały też piękne 
kompozycję z ziemniaczanych pieczątek. Na-
stępnie odbyły się „wykopki w piaskownicy”. 
Nagrodą była wspólna degustacja frytek.

Dnia 30 października odbyło się ślubo-
wanie I klasy. W uroczystości uczestniczyli 
rodzice uczniów klasy pierwszej. Prowadzą-
cymi uroczystość były uczennice klasy VII – 
Natalia Lewczuk i Olga Sidoruk. Bartek, Eliasz 

i Piotr recytowali wiersze, śpiewali piosenki, 
odgadywali zagadki matematyczne, a nawet 
pokazywali jak wykonują przysiady. Na ko-
niec złożyli uroczyste ślubowanie. Gościnnie 
na uroczystości wystąpiły też przedszkolaki, 
uczennice klasy V, a kilka słów od starszych 
uczniów powiedział Igor Zarzecki. Uczniowie 
I klasy otrzymali też drobne upominki.

 30 października odbyła się także wy-
cieczka do Sali Edukacyjnej „Ognik” przy 
Straży Pożarnej w Hajnówce. Uczestniczyli 
w niej uczniowie klasy I, VII i dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego. Uczestnicy zapoznali się 
z obowiązkami strażaków oraz zasadami bez-
pieczeństwa w różnych sytuacjach.
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w Czyżach, „Ruczajoku” z Białowie-
ży, Zespołu Wokalnego z Dubicz 
Cerkiewnych, „Axelu” z Białegosto-
ku, „Żemerwy” ze Studziwód, Grupy 
Wokalnej z Morza oraz „Czyżowian” 
i „Wierasów” z Czyż. „Spotkania 
z Folklorem Podlasia” w ramach 
programu „Kultura – Interwencje 
2018” wsparło finansowo Naro-
dowe Centrum Kultury, a patronat 
medialny objęły „Wieści Podlaskie”.

(Wiesław Pietuch,
fot. Wiesław S. Sokołowski) 

OFERUJEMY MASZYNY NOWE I UŻYWANE

Sokoły
ul. Popiełuszki 4
18-218 Sokoły
tel.  86 217 36 78
kom. 731 888 423

Wysokie Mazowieckie
ul. Zambrowska 32
tel. 515 842 533

WWW.ROLTOMA.PL

PRASY DO BEL ŁADOWARKI INNE MASZYNYKOMBAJNY

AUTORYZOWANY DEALER CIĄGNIKÓW I MASZYN MASSEY FERGUSON I HORSCH

NA
WYBRANE MODELE

MASSEY

FERGUSON

PROMOCJA

W tym roku Stowarzyszenie 
„Krynica” świętuje 5 lat działalności, 

Każdy ma w sercu swoją kryni-
cę, źródło siły, uniwersalnych wartości 
i ważnych prawd, gdzie liczą się ludzie, 
relacje. Członkowie stowarzyszenia 
są bardzo różni, bo dzieli ich zawód 
(od kierowcy i murarza do magistra 
i przedsiębiorcy), wiek (od małolata 
do emeryta), zamiłowania (od artysty 
do księgowego) czy pochodzenie (od 
autochtona (tubylec od urodzenia) do 
najezdnego (on świadomie Lipiny wy-
brał jako swoje miejsce do życia oraz 
kultywowanie różnych tradycji i wy-
znań, a jednak jest coś, co ich łączy 
... to szacunek do drugiego człowieka, 
chrześcijańskie wartości i chęć two-
rzenia swojej małej Ojczyzny, jaką są 
Lipiny.

Stowarzyszenia „Krynica” istnie-
je od 30 kwietnia 2013 r. Liczy około 
20 członków, ludzi z Lipin, Hajnówki 
i okolic. Tworzą je osoby, którym za-
leży na zachowaniu tradycji i kultury 
naszego regionu. Na Podlasiu  wielo-

kulturowość to codzienne życie, to coś 
co nas wyróżnia, coś z czego jesteśmy 
dumni i czego inni nam zazdroszczą. 
Stowarzyszenie „Krynica” powstało 
z inicjatywy ludzi z pasją, którzy chcie-
li się nią podzielić z innymi. Sołtysem 
Lipin, jak również prezesem Stowarzy-
szenia jest Pani Katarzyna Jakubow-
ska, która organizuje działania mające 
na celu integrację społeczności oraz 
promocję Lipin zarówno na terenie 
gminy, powiatu, jak i województwa.  

Przez pięć lat działalności Sto-
warzyszenie „Krynica” podejmuje 
różne działania na rzecz integracji. Są 
to warsztaty artystyczne, kulinarne, 
kultywowanie tradycyjnych obrzędów, 
wycieczki, rajdy rowerowe, spotkania 
z ciekawymi ludźmi. Imprezy i zajęcia 
organizowane przez Stowarzyszenie 
„Krynica” mają charakter otwarty, więc 
uczestniczyć w nich mogą  wszyscy 
chętni. Dodatkowo Stowarzyszenie 
„Krynica” jest od lat współorganiza-
torem imprezy Bulwa Fest w Lipinach. 

(jak)

V lat Krynicy w Lipinach Z folklorem w Czyżach

w Czyżach – oraz Grupa Wokalna 
z Morza. Mieszkańcy licznie przy-
byli do świetlicy by wysłuchać me-
lodii i tekstów znanych zapewne od 
dzieciństwa i młodości. Rytm życia 

w Czyżach wyznacza tradycja, pra-
ca, religia i nauka. Fakty ? Główna 
ulica w Czyżach – domy rolników – 
zadbana, otoczona kwiatami i ład-
nymi ogrodzeniami. Łuk kulturowy 

Cd. ze str. 1 to imponująca cerkiew i duża szkoła 
( z przedszkolem, a do niedawna 
z gimnazjum ). Pełna sala w miej-
scowej świetlicy – przybył również 
ponownie wybrany wójt – potwier-
dziła akceptację folkloru okolicy, 

a tym samym naszego Podlasia.
Gwoli kronikarskiego obowiąz-

ku odnotujmy udział w imprezie 
„Antraktu” z Bielska Podlaskiego, 
Zespołu z Szkoły Podstawowej 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bielsku Podlaskim 
zaprasza na imprezy:

24.11.2018 (sobota) godz. 9.00
Spotkanie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki - porozmawiamy 
o książce Jacka Hugo-Badera 
„Dzienniki kołymskie”
27.11.2018 (wtorek) godz. 
15.00
„Ćwiczenia jogi a cukrzyca” – 
spotkanie Koła Diabetyków z dr 
Bożeną Florys
30.11.2018 (piątek) godz. 
16.00
Spotkanie autorskie z Toma-
szem Kwiecińskim, twórcą tablic 
drzewa genealogicznego rodu 
Wazów do książki H. Lindqvista 
„Wazowie. Historia burzliwa 
i brutalna”

15 listopada w Czarnej Bia-
łostockiej spotkały się powiatowe 
władze Prawa i Sprawiedliwości, 
Porozumienia Jarosława Gowina 
i Chrześcijańsko-Demokratycznego 
Stowarzyszenia Nasze Podlasie, które 
wprowadziły do nowej Rady Powiatu 
18 radnych. W trakcie spotkania do-
konano podziału funkcji w nowych 
władzach powiatu. Ustalono, że PiS 
obejmie funkcję przewodniczącego 
Rady (Zenon Żukowski), wiceprze-
wodniczącego oraz stanowisko sta-
rosty (Jan Perkowski), wicestarosty 
i członka Zarządu.

PJG obejmie funkcję wiceprze-
wodniczącego Rady i członka Zarzą-
du, a Nasze Podlasie członka zarządu 
oraz przewodniczącego i wiceprze-
wodniczącego Komisji.

Uczestnicy spotkania opowia-
dają się za zrównoważonym rozwo-
jem powiatu, a sprawy programowe 
zostaną określone przez koalicyjne 
kluby radnych po wyborze władz po-
wiatu. Porozumienie podpisali Jan 
Perkowski (PiS), Mieczysław Baszko 
(PJG) i Jan Gradkowski (ChDS Nasze 
Podlasie).                                     (e)

Powiat białostocki

Jest koalicja
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ZŁOTE GODY W

Franciszka i Dominik Bolesta

Anastazja i Michał Burkiewicz

Nadzieja i Mikołaj Busłowicz

Luba i Grzegorz Filimoniuk

Eugenia i Mikołaj Mironiuk

Maria i Piotr Nesteruk

Aleksandra i Józef Niewińscy

Anna i Grzegorz Pietruczuk

Jadwiga i Antoni Przychodzień

Zenaida i Włodzimierz Sacharczuk

Anna i Bazyli Skorbiłowicz

Luba i Mikołaj Stasiuk

Raisa i Mikołaj Szachowicz

Maria i Teodor Timoszuk

Nadzieja i Aleksander Tomczuk

Nadzieja i Symeon Maleszewscy

Maria i Piotr Ignatiuk

Nina i MIkołaj Sidoruk
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BIELSKU PODLASKIM 

Złote Gody  
 Na 22 pary  u których przypada ten Jubileusz na uro-

czystość przybyło 18 par:

1. Nadzieja i Mikołaj Busłowicz           - Augustowo
2. Nadzieja i Symeon Maleszewscy  - Augustowo
3. Anna i Bazyli Skorbiłowicz             - Augustowo
4. Aleksandra i Józef Izydor Niewińscy   - Bańki
5. Franciszka i Dominik Jan Bolesta  - Bolesty
6. Eugenia i Mikołaj Mironiuk             - Deniski
7. Maria i Teodor Timoszuk                  - Deniski
8. Nadzieja i Aleksander Tomczuk        - Dubiażyn
9. Maria i Piotr Ignatiuk                       - Dubiażyn
10. Jadwiga i Antoni Przychodzień       - Knorydy
11. Luba i Mikołaj Stasiuk                    - Kotły
12. Luba i Grzegorz Filimoniuk            - Kożyno
13. Anna i Grzegorz Pietruczuk            - Krzywa
14. Anastazja i Michał Burkiewicz        - Parcewo
15. Zenaida i Włodzimierz Sacharczuk  - Ploski
16. Maria i Piotr Nesteruk                       - Ploski
17. Raisa i Mikołaj Szachowicz             - Saki
18. Nina i Mikołaj Sidoruk                     - Saki

Diamentowe Gody
 Na 21 par u których przypada ten Jubileusz na uroczy-

stość przybyło 9 par:

1. Maria i Aleksy Iwaniuk                 - Augustowo
2. Nadzieja i Afanazy Leszczyńscy     - Augustowo
3. Anna i Stefan Chirko                       - Grabowiec
4. Aleksandra i Paweł Matczuk         - Knorydy
5. Wacława i Antoni Popławscy        - Nałogi
6. Anastazja i Teodor Połowianiuk   - Parcewo
7. Walentyna i Piotr Jakończuk        - Rajki
8. Eugenia i Bazyl Dombrowscy      - Rajsk
9. Wiera i Dymitr Fiedoruk            - Rajsk

Kamienne Gody
1. Olga i Anatol Krawczuk          - Krzywa
2. Luba i Włodzimierz Timoszuk    - Saki

                

Walentyna i Piotr Jakończuk

Anna ChirkoNadzieja i Afanazy Leszczyńscy

Eugenia i Bazyl Dombrowscy

Anatol Krawczuk

Aleksandra i Paweł Matczuk

Aleksy Iwaniuk

Luba i Włodzimierz Timoszuk

Te słowa małżeńskiej przysięgi przypomniały się zapewne 
wielu uczestnikom spotkania władz bielskiej gminy z małżeński-
mi parami obchodzącymi w bieżącym roku Złote, Diamentowe 
i Kamienne Gody.

Wśród podstawowych nazw rocznic ślubu najbardziej zna-
ne są nazwy 25 i 50 rocznicy, czyli srebrne wesele i  złote gody. 
Choć wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nazwy innych 
rocznic ślubu istnieją, to niewiele osób zna ich nazwy i wie skąd 
się wzięły i kto je stworzył.

Stworzenie długotrwałego i szczęśliwego związku mał-
żeńskiego nie jest łatwe. Słyszy to każda para decydująca się 
na ślub cywilny czy kościelny. Istnieje jednak wiele związków, 
które pokazują, że  można przeżyć ze sobą wiele lat i z każdym 
rokiem kochać się jeszcze bardziej. Właśnie dlatego złote gody 
czyli 50 rocznica ślubu to bardzo ważny i wzruszający moment 
dla całej rodziny, która świętuje wraz z parą małżonków.

Recept na udany związek jest tyle ile par małżeńskich. 
Krocząc we dwoje małżeńskim szlakiem na swojej drodze na-
potykają one radości i smutki. Należycie pielęgnowany przez 
współmałżonków związek  pozwala lepiej pokonywać życio-
we trudności i głębiej przeżywać radości. W trakcie związku 
małżonkowie lepiej się wzajemnie poznają, są bardziej zgrani, 
może więc nazwy kolejnych rocznic ślubu są odzwierciedleniem 
ewolucji związku. 

Najbardziej znaną i celebrowaną rocznicą są Złote Gody. 
Ich „państwowe” świętowanie stało się już tradycją i niewiele 
osób się orientuje, iż to zasługa PeReLowskiej Rady Państwa, 
która ustanowiła Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Na szczęście nie dopadła go jeszcze IPN-owska wersja historii 
i ten jeden z najsympatyczniejszych polskich medali nadal 
cieszy pary świętujące jubileusz 50-lecia pożycia. W PRL medal 
przyznawała Rada Państwa, po transformacji  Prezydent RP na  
wniosek Wojewody.

Urząd Gminy w Bielsku Podlaskim jako pierwszy rozpoczął 
honorowanie związków małżeńskich, które przeżyły ze sobą 
dłużej niż 50 lat. 7  października w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy spotkały się pary, które w tym roku świętowały 50, 60 
i 70 lecie zawarcie związku małżeńskiego. Nie wszyscy mogli 
na spotkanie przybyć, wiek robi swoje, ale i tak było to chyba 
najliczniejsze spotkanie w jakim w ostatnich latach uczestni-
czyliśmy. Pary obchodzące złote gody otrzymały przyznane 
przez Prezydenta Medale, które w towarzystwie współpracow-
ników wręczała Wójt Gminy Raisa Rajecka, a pary obchodzące 
sześćdziesiątą i siedemdziesiątą rocznicę listy gratulacyjne. 
Wszystkie pary  otrzymały kwiaty i drobne upominki. Nie za-
brało oczywiście tradycyjnej lampki szampana, był też weselny 
tort, sto lat i mnogije leta oraz  życzenia od najbliższych. Impre-
zę zakończył występ zespołu Łuna z Parcewa.              (wss)

I nie opuszczę Cię przez ...  siedemdziesiąt lat

Anastazja i Teodor Połowianiuk

Wacława i Antoni Popławscy

Wiera i Dymitr Fiedoruk
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Oto przykład, jak te-
ren bagnisty przeistoczył 
się w obiekt edukacyj-
no-przyrodniczy. Zakoń-
czono prace nad budową 
ścieżki dydaktycznej na 
Osiedlu Judzianka. In-
westycja ta jest typową 
infrastrukturą edukacyj-
ną i ekoturystyczną. Jej 
zasadniczy cel odnosi 
się do wykształcania 
świadomości ekologicz-
nej, podnoszenia wiedzy 
na temat różnorodności 
biologicznej, występującej na tym terenie, szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży. Na ścieżce umieszczono 5 ta-
blic informacyjnych. Każda z nich traktuje o porastającej 
tam roślinności, cennych gatunkach i siedliskach. Analizy 
eksperckie przyrodników wykazały tam obecność cen-
nych gatunków roślin 
naczyniowych, grzy-
bów, porostów, rozpo-
znano typy siedlisk 
chronionych w progra-
mie Natura 2000. Są 
to siedliska prioryte-
towo chronione na ca-
łym obszarze Unii Eu-
ropejskiej. Szczęśliwcy 
i wnikliwi obserwatorzy 
mają szansę wypatrzeć 
leśną zwierzynę. 

To pierwszy tego 

typu obiekt w Hajnów-
ce, wykorzystujący 
popularyzację walorów 
przyrodniczych regionu 
Puszczy Białowieskiej, 
łączący edukację i tu-
rystykę. Mamy nadzie-
ję, że będzie on jed-
nym z głównych punk-
tów zajęć z przyrody 
hajnowskich i okolicz-
nych szkół, jak również 
miejscem odwiedza-
nym przez turystów. 

Projekt pn. Wy-
korzystanie potencjału przyrodniczego Hajnów-
ki w rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszcza 
Białowieska, jest realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Oś 
priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej, Działanie 
8.6. Inwestycje na 
rzecz rozwoju lo-
kalnego) w ramach 
Rozwoju Kierowane-
go przez Społeczność 
Lokalną (RLKS). War-
tość przedsięwzięcia 
to 415 860,97 zł. 
Dotacja z RPO wyno-
si 288 407,46 zł.

Emilia Korolczuk

Politechnika Białostocka 
rozpoczyna nowy projekt eduka-
cyjny. Podlaska Akademia Mło-
dego Inżyniera (PAMI) to pomysł 
na cykl zajęć dla młodzieży, 
rozwijających zainteresowania 
naukami ścisłymi, technicznymi 
i przyrodniczymi. Z projektu sko-
rzysta 320 uczniów szkół pod-
stawowych klas VII-VIII z Bia-
łegostoku, Bielska Podlaskiego, 
Hajnówki i Siemiatycz. Każdy 
ze słuchaczy PAMI będzie mógł 
poczuć się jak student kierunku 
inżynierskiego.

17 października, Politechnika 
Białostocka podpisała umowy do-
tyczące realizacji projektu z burmi-
strzami Bielska Podlaskiego, Sie-
miatycz i Hajnówki.

Z tymi samorządami współ-
pracujemy najintensywniej i cieszę 
się, że możemy zaproponować im 
partnerstwo w kolejnym projekcie 
- mówił podczas dzisiejszej uroczy-
stości Prorektor ds. Rozwoju Poli-
techniki Białostockiej prof. Roman 
Kaczyński. Podkreślił, że partnerzy 
Uczelni nie poniosą z tego tytułu 
kosztów finansowych. Projekt Pod-
laskiej Akademii Młodego Inżyniera 
uzyskał bowiem wsparcie w wyso-
kości prawie 440 tysięcy złotych 
z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju w programie „Uniwersytet 
Młodego Odkrywcy”, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014-2020 współfi-
nansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

W ramach Podlaskiej Akade-
mii Młodego Inżyniera zaplanowano 
wykłady i warsztaty, które poprowa-
dzą pracownicy Politechniki Biało-
stockiej. Uczniowie będą poznawać 
zjawiska i procesy zachodzące w ich 
otoczeniu, m.in. procesy chemicz-
ne w środowisku przyrodniczym, 
prawa mechaniki, technologii prze-
twórstwa i zastosowania tworzyw, 
sztucznej inteligencji. Będą mieć 
zajęcia z inżynierii kreatywności, 
podstaw programowania, czy tech-
niki druku 3D.

Dodatkowym elementem PAMI 
są zajęcia dla rodziców, których 
celem będzie podniesienie umie-
jętności wychowawczych i wiedzy 
o rozwoju emocjonalnym dzieci. 
Będą spotkania o bezpiecznym ko-
rzystaniu z internetu przez dzieci, 
a także… dotyczące gier planszo-
wych i strategicznych.

Burmistrz Hajnówki Jerzy 
Sirak nie ma wątpliwości, że zdecy-
dowana większość młodych słucha-
czy Akademii wybierze w przyszło-
ści kierunki politechniczne i zostanie 
inżynierami. Ale już dziś, zaangażo-
wanie dzieci w projekt Politechni-
ki Białostockiej będzie miało swój 
bardzo pozytywny oddźwięk w ich 
środowisku: wśród rówieśników, ro-
dziców czy nauczycieli w szkołach. 
Wszyscy tym młodym inżynierom 
kibicujemy.

Więcej na www.hajnowka.pl
Dorota Sawicka 

Rzecznik Prasowy Politechniki 
Białostockiej 

Politechnika Białostocka uruchamia 
Podlaską Akademię Młodego Inżyniera

Ścieżka edukacyjna Judzianka – ukończona

Gdy zbyt długo złota jesień trzyma, nagle przyjdzie zima.
Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu zapowiada.
Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima.
Deszcz w połowie listopada tęgi mróz w styczniu zapowiada.
Na św. Elżbietę (19 XI) bywa śnieg nad piętę.
Święta Elżbieta śniegiem przykryta.
21 listopada pogodę zimy zapowiada.
Po św. Katarzynie (25 XI) pomyśl o pierzynie.
Gdyby nie Kasia (25 XI), nie byłoby Jasia.
Gdy Zdzisiek (28 XI) rano szroni, zima w zasięgu dłoni.
Św. Andrzej (30 XI) wróży szczęście i szybkie zamęście.

Wybrał i fot. Jan Ciełuszecki

Przysłowia ludowe na listopad
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nas fakt odrodzonego w szkole 
harcerstwa, które powstało w 1919 
roku w tej szkole -. mówiła wita-
jąc gości i przedstawiając znaczą-
ce akcenty z życia szkoły dyrektor 
Marzena Pogorzelska Ciołek. Dy-

rektor podziękowała staroście za 
znaczący wkład w rozwój szkoły, 
w tym za oczekiwaną i w niedłu-
gim czasie oddaną do użytku nową, 
nowoczesną halę sportową. Wraz 
z młodzieżą wręczyła pamiątkowy 
medal wraz bukietem kwiatów.

- Wierzę, że ta placówka daje 
młodzieży podstawy ewangelicz-
nego wzrastania – mówił w na-
wiązaniu do patriotycznej postawy 
młodzieży przedstawiającej historię 
szkoły – arcybiskup Grzegorz. Przy-
bliżył osobę Ignacego Padarewskie-
go, polityka, premiera, kompozyto-
ra, który dostrzegał drugiego czło-
wieka, niczego nie chciał dla siebie.

Głos zabrali także m. min.: 
Dariusz Piontkowski, absolwent, 
poseł na sejm, Anatol Wap, przed-
stawiciel Urzędu Marszałkowskiego 
w Białymstoku, burmistrz miasta 
Jarosław Borowski, emerytowa-
na nauczycielka Tamara Sawicka, 
przedsiębiorca Władysław Żero, 
krewny ks. Bronisława Zaleskiego, 
założyciela szkoły, były dyrektor 
Bazyli Niedźwiecki i przedstawiciel 
Związku Powiatów, który przypo-
mniał zaangażowanie i dokonania 
starosty Snarskiego na rzecz spo-
łeczności regionalnej.

W części artystycznej mło-
dzież nawiązała do powołania 
szkoły, jej historii, wzbogacając 
opowieść dziadków wnukom, pie-
śniami patriotycznymi. Akcent po-
krzepienia ducha, radości wniósł 
polonez w wykonaniu młodzieży.

Przypomnijmy, 7 listopada 
1918r. w Osmoli na plebani ks. 
proboszcza Stanisława Pietkiewicza 
odbyło się pierwsze zebranie komi-
tetu szkolnego złożonego z 12 osób 
(m.in. dziekan i proboszcz brański 
ks. Feliks Zalewski, proboszcz Łu-
biński ks. Wincenty Ryży, proboszcz 
boćkowski ks. Jan Warpechowski, 
dr Hryniewicki, działacz ludowy 

Obchody Jubileuszu 100. lecia istnienia Szkoły i odzyskania Niepodległości przez Polskę w Bielsku Podlaskim

„Tu zawsze była Polska”

-biologicznych dostosowanych do 
naszych potrzeb, opartych na ładzie 
społecznym, ochronie własnego te-
rytorium. 

- Ujęcie patriotyzmu pod 

względem kulturowym odnosi się 
do rozwoju osobistych ludzkich 
sprawności, zdolności oraz talen-
tów. Aktywność człowieka dokonuje 
się w kategoriach jego rozwoju, któ-
ry ma swoje niewidzialne granice 
określające przede wszystkim nie 
tyle stan jego posiadania, ile stan 
jego bycia. (…) Wreszcie ujęcie pa-
triotyzmu pod względem religijnym 
charakteryzuje się aktywnością 
człowieka wierzącego, polega na 
żywej więzi między Bogiem i czło-
wiekiem. W religii człowiek styka 
się ze świętością, wartością, która 
pokonuje nawet śmierć, która staje 
się przejściem do wieczności – mó-
wił Biskup.

Ordynariusz przestrzegł przed 
niepokojącymi antagonizmami 
społecznymi, które niszczą nasze 
społeczeństwo wskazując na dom, 
rodzinę, sąsiedztwo, miasto, ojczy-
znę. „Ojczyznę bowiem kocha się 
nie dlatego, że jest wielka, ale dla-
tego, że jest własna”. 

Posługę liturgiczną pełnili 
uczniowie liceum.

Po udzieleniu pasterskiego 

błogosławieństwa, dyrektor Marze-
na Pogorzelska - Ciołek wraz przed-
stawicielem Rady Pedagogicznej 
i młodzieżą podziękowała Ks. Bisku-
powi za sprawowaną Eucharystię, 
homilię. Jako wyraz wdzięczności 

okazywanej przez Ekscelencję przy 
różnych okazjach, przekazała bukiet 
kwiatów. Zaprosiła na drugą część 
uroczystości w szkole.
Uroczysty przemarsz ulicami 

miasta do szkoły
Powrót do szkoły, to uroczy-

sty przemarsz ulicami miasta pod 
przewodnictwem Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Zespołu Szkół nr 
1. im. Marszałka J. K. Piłsudskiego 
i pocztu sztandarowego szkoły. Po 
drodze miało symboliczne zatrzy-
manie się i oddanie czci przed Po-
mnikiem Niepodległości Polski, nad 
którym szkoła sprawuje patronat 
i cerkwią św. Michała Archanioła. 
Niezwykły nastrój świąteczny pa-
nował już przed szkołą, orkiestra 
zagrała wiązankę pieśni patriotycz-
nych. 

W auli szkolnej dekoracja 
nawiązywała do dwóch wielkich 
uroczystości 100. lecia powołania 
szkoły i odzyskania prze Polskę nie-
podległości. 

Po wprowadzeniu pocztu 
sztandarowego, odśpiewaniu hym-
nu państwowego miało miejsce po-
witanie gości, wśród których byli: 
ks. bp Tadeusz Pikus, wraz z ks. 
dziekanem Kazimierzem Siekier-
ko, prefektami szkoły ks. Pawłem 
Solką, ks. Tomaszem Łapińskim, 
ks. Andrzejem Chibowskim, prawo-
sławnym arcybiskupe Grzegorzem, 
dziekanem cerkwi Leoncjuszem 
Tofilukiem wraz prefektem ks. Teo-
dorem Weremiejukiem. 

Wśród organu nadzorującego 
szkołę wraz ze starostą dr Sławo-
mirem Jerzym Snarskim, jubile-
usz zaszczycili wicestarosta Piotr 
Bożko, Anatol Grzegorz Tymiński, 
przedstawiciele Kuratorium Oświa-
ty, radni powiatu, dyrektorzy biel-
skich szkół, przedstawiciele firm, 
sponsorzy, absolwenci, społeczność 
liceum, młodzież.

- Dziś wielkie święto Edukacji 
Narodowej w ramach, którego ob-
chodzimy kilka jubileuszy. Obcho-
dzimy jubileusz 100. lecia I Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Kościusz-
ki, w ramach którego obchodzimy 

100. lecie odzyskania Niepodległo-
ści Polski, jesteśmy w przededniu 
40. Rocznicy pontyfikatu Jana Paw-
ła II, obchodzimy również 25. lecie 
odrodzonych samorządów, w tym 
samorządu terytorialnego. Staro-
sta scharakteryzował powyższe 
jubileusze.

- Wspominamy wszystkie po-
kolenia, które tęskniły za niepodle-
głością, przelewały krew, zachowały 

tęsknotę do wolności człowieka, bo 
tylko człowiek wolny wewnętrznie 
ma możliwość realizowania wol-
ności zewnętrznej. (…) Trzeba było 
utworzyć miejsce, gdzie jest możli-
wość poznawania i przekazywania 
wartości o człowieku i widzenia 
w drugim człowieku brata, przyja-
ciela, czego dzisiaj nieraz nam bra-
kuje. Bo musimy widzieć w drugim 
człowieku wartościową osobę, któ-
ra razem tworzy przyszłość, dobro. 
I wierzę, że tak było 100 lat temu 
w tej szkole i tak jest. Choć czasem 
błądzimy – mówił starosta Snarski.

-Szkoła wrosła w pejzaż mia-
sta, stała się szkołą wielopokole-
niową. Napawa nas to dumą, że 
nasi absolwenci są znani na świe-
cie i wnoszą znaczący wkład także 
w rozwój naszego miasta, Cieszy 

Cd. ze str. 1 z Oleksina Teofil Demian, Artur 
Gartkiewicz z Andryjanek i inni), 
którego zadaniem było założenie 
gimnazjum w Bielsku Podlaskim. 
Pierwszym dyrektorem gimnazjum 
został ks. Bronisław Zaleski, któ-
ry miał wyszukać i skompletować 
grono profesorskie. Przewodniczą-
cą komitetu została hrabina Wanda 
Jezierska z majątku Pobikry, skarb-
nikiem ks. Feliks Zalewski. 

Jubileusz był okazją do po-
dziękowania za pracę nauczycielom. 
Z tej okazji starosta przyznał kilku-
nastu pedagogom swoje nagrody. 
Nagrody dyrektora nauczycielom 
wręczyła Marzena Pogorzelska - 
Ciołek, a Urszula Wanagos - Sie-
cińska, której córka Monika i wnuk 
Maciej byli także absolwentami tej 
szkoły, już po raz kolejny wręczyła 
wybitnym uczniom swoje stypendia. 
W swoim wystąpieniu podkreśliła, 
że jest dumna z ukończenia tej 
szkoły bo „tu zawsze była Polska 
mimo panującego, narzuconego 
systemu”. Dyrektor podziękowała 
wszystkim za przybycie, w szcze-
gólności sponsorom szkoły za oka-
zaną pomoc.

W pamięci szkoły złotymi 
zgłoskami zapisało się wielu absol-
wentów. Ponad 120 oddało życie 
walcząc na różnych frontach. Nie-
złomną postawą w historii szkoły 
zapisał się ks. infułat Eugeniusz 
Borowski, duchowy przywódca Zjaz-
dów Szkoły oraz Janusz Domań-
ski, wielokrotny przewodniczący 
Zjazdów, tworzący historię szkoły 
poprzez różne publikacje, w tym 
pośmiertnie wydaną monografię 
szkoły „Wspomnieniem pisane”. 

Wielu z nich przy różnych oka-
zjach odwiedzało szkołę. Starsze 
pokolenie pamięta wizytę absol-
wenta ( matura 1939 r.) Aleksandra 
Jankowskiego, Sybiraka, krasomów-

cę, ks. hm. Kazimierza Kułakowskie-
go, hm. Jana Sielickiego. Ostatnio 
szkołę odwiedzili z prelekcją Urszu-
la Wanagos - Siecińska z firmy „Su-
empol” i Piotr Łobodziński, mistrz 
świata w bieganiu po schodach.

Spotkanie zakończyło się 
wręczeniem gościom drobnych 
upominków oraz jubileuszowym 
poczęstunkiem. 

tekst, fot. Tadeusz Szereszewski

Uroczysty przemarsz z Bazyliki do Szkoły

Wystąpienie  
Starosty S. Snarskiego

Wystąpienie dyrektor Marzeny 
Pogorzelskiej Ciołek

Przemawia abp  Grzegorz
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Jesienna odsłona odsłona 
Stand up-u w Muzeum i Ośrodku 
Kultury Białoruskiej w Hajnówce 
odbyła się 19 października 2018. 
Na „Scenie w Mozaikarni „wystąpili 
znani już hajnowskiej publiczności 
stand-uperzy z Białgostoku oraz 
nowy komik z Warszawy.

Jako pierwszy zaprezentował 
się Hajnowianin Maciej Snitkowski- 
w podwójnej roli- prowadzącego 
oraz komika.  Po nim żarty na temat 
uroków życia w małej miejscowości 
i Warszawie, kłótliwej dziewczynie 
i wszechwiedzącym ojcu zaprezen-
tował Daniel Midas. Na zakończe-
nie zaś nowym materiałem bawił 
publiczność Mieszko Minkiewicz.  

To stand-uper z dziesięcioletnim 
komediowym stażem o bogatym 
dorobku i licznymi nagrodami oraz 
gość wielu stacji telewizyjnych. 
Publiczność licznie zgromadzona 
w Klubie Mozaikarnia żywo reago-
wała na komików salwami śmiechu. 
Na koniec nagrodziła ich też grom-
kimi brawami. 

Pozostaje nam zaprosić 
wszystkich na kolejny a zarazem 
ostatni jesienny stand-up w Mo-
zaikarni już 16 listopada 2018.

Zrealizowano dzięki dotacji 
Urzędu Miasta Hajnówka w ramach 
projektu „Przygraniczny Alians Et-
niczny”

Agnieszka Tichoniuk

STAND-up w Muzeum

Znaczek okolicznościowy wy-
dany z okazji jubileuszu 90-lecia 
założenia Miejskiej 

 Biblioteki Publicznej jest do-
stępny w sprzedaży w siedzibie 
biblioteki przy ul. Kazimierzow-
skiej 14 w godzinach pracy in-
stytucji ( pon./wt/czw./pt w godz. 
10.00 -18.00, środa/sob. w godz. 
7.00-15.00). Koszt znaczka to 7 
zł. W grze kolekcjonerskiej znaczek 
posiada kupon jokera.

Więcej szczegółów można 
uzyskać na stronie producenta 
znaczków turystycznych:

https://www.znaczki-tury-
styczne.pl/okolicznosciowe/90-lat-
-miejskiej-biblioteki-publicznej-w-
-bielsku-podlaskim-c40060

Serdecznie zapraszamy! (ibw)

Znaczek 
okolicznościowy

23.10.2018 r. w czytelni dla 
dorosłych odbyło się spotkanie 
z Ireną Piwowar – lokalną poetką 
i blogerką. Pretekstem do wieczoru 
autorskiego był nowo wydany zbiór 
satyr autorki pt. „A co tam panie 
w tej polityce słychać?”. Poetka 
czytała nowe utwory, opowiadała 
o tym co ją inspiruje, mówiła także 

Spotkanie autorskie z Ireną Piwowar

o swojej wielkiej sympatii do na-
szego regionu i jego mieszkańców. 
Autorka zaprosiła na swój wieczór 
przyjaciół, którzy wypowiadali się 
o niej bardzo ciepło i podkreślali, 
że jej poetycka twórczość jest dla 
nich ważna. Spotkanie zakończyło 
się słodkim poczęstunkiem.

(Wiesław Dawidziuk)

GMINA NAREWKA

 Dwa lata 
temu sześciopudową dynię wyho-
dował Ireneusz Birycki, wnuczek 
Aleksandry i Jerzego Leszczyń-
skich z Lewkowa Nowego (powiat 
hajnowski). Nasiona odmiany Atlan-
tic Giant otrzymał od znajomego 
z zagranicy.

W 2016 roku Ireneusz miał 
w ogrodzie w Lewkowie Nowym 
dwie duże dynie i bardzo o nie 
dbał. Po zważeniu okazało się, 
że jedna waży 104 kilogramy (to 
ponad sześć pudów!), a druga 64 
kilogramy. 

W tym roku wyhodował dwie 
dynie olbrzymy: 536-kilogramową 
i 335-kilogramową. 17-letni Irene-
usz jest uczniem drugiej klasy Tech-
nikum Rolniczego w Bielsku Pod-
laskim. To pasjonat ogrodnictwa. 

Dynie olbrzymy Ireneusza
Skoncentrował się on na hodowli 
czerwonych pomidorów i dużych 
dyni. W ubiegłym roku wyhodował 
pomidory o wadze 1,20 kg, tyle 
ważył niemal każdy. Ubiegłoroczna 
największa dynia ważyła 520 kg. 
Druga była lżejsza. Młody pasjonat 
zamierza wyhodować 700-kilogra-
mową dynię. Życzymy powodzenia. 

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki 

Od redakcji:
W 2016 roku ustanowiono 

nowy rekord świata (Guiness World 
Records) na najcięższą dynię. Wa-
żyła ona 1190,49 kg, a wyhodo-
wał ją Mathias Willemijns z Belgii. 
W Polsce rekordowa dynia (2017 r.) 
osiągnęła wagę 839,6 kg. Wyhodo-
wał ją Dominik Kędziak z Kurówek. 

Liczna grupa niewidomych 
i słabowidzących z Hajnówki i Biel-
ska Podlaskiego gościła w gospo-
darstwie agroturystycznym “Bora-
-Zdrój” w Lewkowie Nowym (gmina 
Narewka). Po swojej zagrodzie i po-
sesji oprowadził gospodarz Borys 
Kozłowski (znakomity gawędziarz). 

Znajduje się tu m. in. dużo 
rozmaitych narzędzi rolniczych, 
którymi posługiwali się nasi dziad-
kowie i pradziadkowie. Jest mini-

muzeum dawnych sprzętów ku-
chennych oraz wyposażenia pokoi 
gościnnych i sypialni. Na placu 
przydomowym stoi duża makieta 
byłego pałacu carskiego w Biało-
wieży. Jest pomieszczenie, w któ-
rym na ścianach umieszczono ko-
lorowe zdjęcia cerkwi na Podlasiu 
i innych obiektów.

 Warto było tu przyjechać.

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

W „Bora-Zdrój”

„Nie wolno dzielić kombatantów, trzeba jednakowo szanować tych,  
co walczyli na Wschodzie, na Zachodzie i w kraju”.

bp. polowy gen. Józef Guzdek
 Po cichu minęła 75 rocznica utworzenia I Dywizji Piechoty im. 

Tadeusza Kościuszki oraz bitwy pod Lenino. Ta ostatnia data w odrodzo-
nej Polsce była obchodzona jako Dzień Wojska Polskiego. W przekazie 
publicznym te rocznice nie zaistniały, bowiem tzw. „berlingowcy” to dziś 
nowi żołnierze wyklęci, których wszelkimi sposobami starają się wymazać 
z pamięci niedouczeni lub zainfekowani ideologicznie historycy wspomagani 
przez sprawujących władze w III i IV RP.

Na szczególna pochwałę zasługują więc władze Suraża, które miały 
odwagę - i to przed wyborami – parkowi miejskiemu przy ul. Zabłudowskiej 
nadać nazwę „ Park kpt. Antoniego Jabłońskiego uczestnika II wojny świa-
towej”. Chociaż określenie „uczestnik II wojny” nie oddaje istoty sprawy, ale 
chwała i za to. Kapitan Jabłoński przeszedł cały szlak bojowy I Dywizji, od 
Lenino do Berlina, i zawiesił biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa 
w zdobytej stolicy III Rzeszy. Władze Suraża obok pomnika bohaterów 
wojny 1920 roku ustawiły tablicę pamiątkową upamiętniającą żołnierza 
kościuszkowca. Uroczystość, odbyła się 25 września. Nadanie nazwy par-
kowi poprzedziła msza w intencji żołnierzy uczestników II wojny światowej 
oraz złożenie kwiatów na grobie kapitana Jabłońskiego.

Poprawiacze i fałszerze historii byli w każdej epoce i zawsze ich 
działania, w dłuższej perspektywie , przynosiły odwrotny od zamierzonego 
skutek. Tak będzie i teraz bo, historia poza oficjalnym obiegiem żyje także 
w świadomości społecznej.                                            Zbigniew Podlaski

Nowi wyklęci

Do dziś na terenie gminy Na-
rewka w powiecie hajnowskim za-
chowała się spora ilość drewnianych 
domów. Architektura ich jest prosta. 
Mają dwuspadowe dachy i okna 
z trzech ram. Niektóre mają naro-
ża z prostych desek lub rzeźbione, 
okiennice i nadokienniki. W szczytach 
są małe jedno lub dwa obok siebie 
okienka. Drewniane budynki są naj-
bardziej przyjazne dla człowieka. 
Oglądałem je we wsiach: Eliaszuki, 
Guszczewina, Kapitańszczyzna, Lew-
kowo Nowe, Lewkowo Stare, Mikła-
szewo, Mińkówka, Narewka, Ochrymy, 
Podlewkowie, Planta, Siemianówka, 
Skupowo, Suszczy Borek i Zabłotczy-
zna.

 W sołectwie Lewkowo Nowe 
jest 101 domów , w tym 43 drew-
nianych. Niektóre mają piękne ga-
neczki. Najstarsze domy poszły pod 
rozbiórkę i już mało kto pamięta, 
gdzie one stały. Pozostały najtrwal-
sze, zbudowane z grubych, najczęściej 
sosnowych bali. Mają one swój klimat. 
Domy te stoją przeważnie szczytem 
do ulicy. Pamiętam nawet te, których 
dziś nie ma. Znikły z powierzchni zie-
mi drewniane zabudowania Trofima 
Nieścieruka, Konstantego Skiepki, 
Michała Bakanacza (był u niego dom 
z przeszklonym gankiem), Włodzimie-
rza Ciełuszeckiego, Jadwigi Zakrzew-
skiej, Filipa Ignaciuka, Sergiusza Sie-
makowicza i innych, dawno zmarłych 
mieszkańców. 

 Pamiętam lewkowskie dawne 

Los drewnianych 
domów

Cd. str. 11
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Już dziewięć lat upłynęło od 
otwarcia Parku Wodnego w Haj-
nówce i sześć lat od założenia sek-
cji pływackiej przy KS „Puszcza” 
Hajnówka. Wszystkim zapewne 
wiadomo, że szkolenie w tej dys-
cyplinie powinno się zaczynać od 
pięciolatków.  

VII Dziecięce Mistrzostwa 
Hajnówki, które odbyły się 20 paź-
dziernika 2018r.  zgromadziły na 

holu  basenu  57 osób w przedziale 
wiekowym 5-10 lat. Jest to lekki 
wzrost w stosunku do poprzedniego 
roku, ale w dalszym ciągu o około 
30 osób mniej do lat poprzednich. 

Pierwszy etap weryfikacyjny, 
to już duże przeżycie dla naszych 
maluchów i rodziców. Powaga 
zawodów wzrastała z minuty na 
minutę. Wyprowadzenie sędziów 
w białych uniformach, a następnie 
zawodników cały czas budowało 

napięcie. Następnie otwarcie im-
prezy pływackiej przez Dyrektora 
Parku Wodnego Mirosława Chili-
moniuka, rozpływanie i po stresie. 
Jako pierwsi startowali najstarsi 
uczniowie, z rocznika 2008. Ogółem 
rozegrano 13 biegów w 17 seriach 
stylem grzbietowym, dowolnym 
i klasycznym na dystansach 50 
i 25 metrów.     

Czy będzie z tej mąki chleb, 

okaże się za kilka lat. Jednak w dniu 
dzisiejszym możemy wyróżnić naj-
lepszych w swoich rocznikach:

rocz. 2008 dziewczęta 
(dystans 50 m.):

- Gabriela Ackiewicz (SP 4 Hajnów-
ka) 2 złote medale: stylem grzbie-
towym 44,88 i klasycznym 51,04;                                                                                                                                           
- Magdalena Kolada (SP 4 Hajnów-
ka) złoty medal stylem dowolnym 
44,00 i srebrny grzbietowym 48,21;                                                                                                                                           
- Anna Tarasiuk (SP 2 Hajnówka) 2 

SPORT
VII DZIECIĘCE MISTRZOSTWA HAJNÓWKI W PŁYWANIU

brązowe medale stylem grzbieto-
wym 53,65 i dowolnym 56,81. 

rocz. 2008 chłopcy  
(dystans 50 m.):      

- Filip Barduszko (SP 4 Hajnówka) 2 
złote medale: stylem grzbietowym 
47,27 i klasycznym 55,65;   
- Szymon Plewa (SP 3 Hajnówka)  
złoty medal stylem dowolnym 
48,78 i srebrny grzbietowym 49,80;                                                                                                                                           
- Piotr Jurczuk (SP 2 Hajnówka) 
srebrny medal stylem dowolnym 
1.05,12 i brązowy grzbietowym 
57,51. 

rocz. 2009 dziewczęta 
(dystans 50 m.):

– Ewa Rusinowicz (SP 2 Hajnówka) 
2 złote medale: stylem grzbieto-
wym 59,58 i dowolnym 1.02,15. 
rocz. 2009 chłopcy (dystans 50 m.):
- Mikołaj Skiepko (SP Dubiny) 2 
złote medale: stylem grzbieto-
wym 54,43 i dowolnym 53,96;                                                                                                                                           
- Piotr Kiryluk (SP 4 Hajnówka) 2 
srebrne medale: stylem grzbie-
towym 56,13 i dowolnym 55,20;                                                                                                                                           
- Łukasz Golonko (SP3 Hajnówka) 
2 brązowe medale: stylem grzbie-
towym 58,39 i dowolnym 58,79. 

Roczniki młodsze miały moż-
liwość zdobycia tylko jednego me-
dalu w stylu grzbietowym na dy-
stansie 25m. 

Na podium stanęli:
Rocz.2010 (dziewczęta)  

I – Karolina Gołub (SP Warszawa) 
24,13

II – Melania Oksentowicz (SP 3 Haj-
nówka) 27,28
III – Viviana Aleksiejuk (SP 2 Haj-
nówka) 28,33

Rocz.2010 (chłopcy)       
I – Olaf Pryczynicz (SP 3 Hajnówka) 
26,19
II – Filip Wilbik (SP 3 Hajnówka) 
30,21
III – Bartosz Boreczko (SP 3 Haj-
nówka) 30,46

Rocz.2011 i mł. (dziewczęta)  
I – Julia Sadowska (SP 4 Hajnówka) 
38,41
II – Martyna Plewa (2012 r -Przed-
szkole nr 4) 43,20
III – Wiktoria Andrzejewska (SP 3 
Hajnówka) 44,79

Rocz.2011 i mł. (chłopcy)       
I – Antek Ryszczuk (SP 4 Hajnówka) 
31,99
II – Krzysztof Panasiuk (2012 r. – 

SP 4 Hajnówka)
III – Michał Chilecki 47,24

Za miejsca I-III w rocznikach 
2008-2010 i wszyscy z rocznika 
2011 i młodsi otrzymali pamiąt-
kowe medale.

Nad prawidłowym przebie-
giem imprezy czuwała wykwalifi-
kowana obsada sędziowska w skła-
dzie: Mirosław Chilimoniuk (sędzia 
główny);  Mirosław Awksentiuk (sę-

dzia stylu);  Leszek Kabasa (star-
ter); Roman Sacharczuk, Tomasz 
Dobosz, Roman Wnuczko (sędzio-
wie toru); Marek Hanula, Edward 
Poniecki (sędziowie nawrotu); Mał-
gorzata Muszkatel (protokolant). 
Organizatorem zawodów był Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz Park 
Wodny w Hajnówce.
Wszystkie wyniki indywidualne 
w załączeniu.      Janusz Ludwiczak

Często się zastanawiamy, skąd 
się bierze tak duża popularność piłki 
nożnej na świecie i w Polsce. Dlacze-
go na mecze piłkarskie chodzi więcej 
kibiców niż na zawody szczebla ogól-
nopolskiego, a nawet europejskiego 
z innych dyscyplin. Co kieruje ludźmi, 
żeby tworzyć kluby w bardzo ma-
łych aglomeracjach. Przecież nie jest 
to tania dyscyplina do utrzymania 
i w dodatku do przysłowiowego tańca 
nie wystarczy dwojga, lecz minimum 
13 zawodników. Czy w tym jest jakaś 
magia? Trochę może tak, skoro kibice 
po przegranym meczu lub meczach 
znowu wracają na trybuny, żeby za-
grzewać do walki swoich ulubieńców. 
Z drugiej strony jest to historyczna 
tradycja. Może kilka danych staty-
stycznych pozwoli nam na częściowe 
zrozumienie tego zagadnienia. Od 
1900 r. piłkę nożną zakwalifikowano 
jako dyscyplinę olimpijską. Na całym 
świecie (dane z 2010 roku) w roz-
grywkach udział brało 265 milionów 
zawodniczek i zawodników, oraz 5 
milionów sędziów należących do 
206 lokalnych związków zrzeszonych 
w FIFA. W Polsce we wszystkich klu-
bach sportowych, łącznie z uczniow-
skimi klubami sportowymi i klubami 
wyznaniowymi, liczba ćwiczących piłkę 
nożną przekraczała ponad trzykrotnie 
liczbę ćwiczących drugi pod względem 
popularności sport w Polsce – piłkę 
siatkową. Stanowili oni 36,9% ogól-
nej liczby 934822 ćwiczących w klu-
bach sportowych. W naszym kraju jest 

5.700 klubów piłkarskich grających na 
dziesięciu poziomach ligowych od kla-
sy „C” do ekstraklasy. Nie wspomnę 
już o oglądalności, gdyż są to setki ty-
sięcy kibiców na trybunach stadionów 
i przy telewizorach, począwszy od ma-
łej wioseczki po miasto wojewódzkie. 
W naszym 20-tysięcznym miasteczku 
są również aż trzy kluby piłkarskie: 
OSiR, Puszcza i Pasja. Młodzi futboli-
ści kultywują tam tradycję i pogłębia-
ją swoje umiejętności na treningach 
i w rozgrywkach Podlaskiego Związku 
Piłki Nożnej i Szkolnego Związku Spor-
towego. Takie zawody tj. Powiatowe 
Igrzyska Dzieci w Piłce Nożnej chłop-
ców dla rocznika 2006 i młodszych, 
zostały przeprowadzone w dniu 9 paź-
dziernika 2018 r. Wzięło w nich udział 
7 drużyn. W pierwszej fazie rozegrano 
eliminacje grupowe systemem „każdy 
z każdym” na dwóch boiskach „orli-
ka” przy I LO i SP 1. W walce o trzecie 
miejsce wicemistrzowie grupy „A” SP 1 
Hajnówka wygrali z drugim zespołem 
grupy „B” SP Narewką 6: 2. Natomiast 
zwycięzcy swoich grup stoczyli zacię-
ty 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, pokonując 4: 3 zespół z SP 
4 Hajnówka.

Końcowa klasyfikacja szkół
I miejsce - SZKOŁA PODSTAWOWA nr 
2 w HAJNÓWCE (Skład drużyny:Dawid 
Czarnocki, Maciej Czurak, Jacek Jarzęc-
ki, Damian Jurczuk, Jakub Lewczuk, 

Bartosz Łukaszuk, Jakub Moroz, Adrian 
Rogacki, Oskar Tellos, Szymon Ważny. 
Trener – Marcin Sawczyński). 
 II miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA nr 
4 w Hajnówce

(Skład drużyny: Bartosz Birycki, 
Filip Danielewski, Maciej German, Pa-
weł Golonko, Aleksander Janiel, Bartosz 
Jerzyk, Patryk Niczyporuk, Mikołaj Paw-
luczuk, Mateusz Pawłowski, Piotr Ro-
mańczuk, Hubert Sacharczuk, Bartosz 
Tarasiuk. Trener – Andrzej Grygoruk). 
III miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA nr 
1 w Hajnówce
 IV miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA 
w NAREWCE
 V – VI miejsce – SZKOŁA PODSTAWO-
WA w BIAŁOWIEŻY
- SZKOŁA PODSTAWOWA w NARWI
VII – VIII miejsce – SZKOŁA PODSTA-
WOWA nr 3 w HAJNÓWCE
Najlepsi strzelcy:
- Maciej German (SP 4 Hajnówka) – 6 
bramek
- Kacper Bondaruk (SP 1 Hajnówka) – 6 
bramek
- Oleg Janiel (SP 4 Hajnówka) – 5 bra-
mek
Najlepszy bramkarz – Damian Jurczuk 
(SP 2 Hajnówka)

Zawodnicy z drużyn które zajęły 
miejsca I-IV otrzymali medale, wy-
różnieni strzelcy i bramkarz statuetki. 
Organizatorem zawodów był Powia-
towy Szkolny Związek Sportowy oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnów-
ce. Mecze sędziowali: Marek Hanula 
i Tomasz Dobosz.      Janusz Ludwiczak

Piłka nożna górą Los drewnianych domów
Cd. ze str. 10

podwórka. Na niektórych urządza-
liśmy dziecięce gry i zabawy. Przy 
domach rosły drzewa owocowe: ja-
błonie, grusze i śliwy oraz krzewy 
ozdobne, m. in. krzaki bzu, czeremchy 
i jaśminu. Na podwórkach były drew-
niane studnie z żurawiami.

 W mojej rodzinnej wsi, w Lew-
kowie Nowym, jeszcze w latach sie-
demdziesiątych minionego wieku 
rosły piękne wysokie drzewa: brzozy, 
lipy, jesiony, wiązy i wierzby. Na po-
czątku wsi w stronę rzeki Bobrówki 

rosły potężne olchy. Dziś po nich już 
nie ma żadnego śladu. Zachowały się 
one w mojej pamięci. 

 Dziś w Lewkowie Nowym odno-
wionych drewnianych domów jest sie-
demnaście. W tym roku jeden drew-
niany dom w przysiółku wybudowano 
od podstaw. Najczęściej sprzedają 
domy dzieci, których rodzice zmar-
li a sami zamieszkali gdzie indziej. 
Do niektórych domów przyjeżdżają 
następcy i ich dzieci tylko latem i na 
początku jesieni, gdy na dworze jest 
ciepło.                       Jan Ciełuszecki

Kolejne pieniądze - 1,6 miliona 
zł. - trafią do siemiatyckiego szpitala 
na poprawę wyposażenia. 9 paździer-
nika dyrektor siemiatyckiego SP ZOZ 
podpisał w Urzędzie Marszałkowskim 
umowę  na realizację projektu „Popra-
wa jakości oraz zwiększenie zakresu 
usług na oddziale położniczo-gineko-
logicznym SP ZOZ w Siemiatyczach 
„ . Do siemiatyckiego szpitala trafią 
między innymi: 2 nowoczesne łóżka 
porodowe sterowane elektrycznie, 3 
aparaty USG, nowoczesny fotel gi-
nekologiczny, aparat KTG z głowicą 
bezprzewodową, aparat EKG, pul-
soksymetr, zestaw okołoporodowy, 

Siemiatycze

Kolejne pieniądze dla szpitala
wanna porodowa, 25 nowych łóżek 
pobytowych z materacami i szafkami 
przyłóżkowymi oraz co bardzo ważne 
10 nowych łóżeczek noworodkowych, 
4 zestawy - stanowiska do mycia 
i przewijania niemowląt, dwa nowo-
czesne inkubatory transportowe oraz 
defibrylator z elektrodami dziecięcymi.

W tym roku siemiatycki szpital 
pozyskał już 2,5 miliona złotych na 
realizację projektu pod nazwą: „Po-
prawa stanu wyposażenia SPZOZ 
w Siemiatyczach w nowoczesny sprzęt 
medyczny na potrzeby leczenia cho-
rób układu kostno-stawowo-mięśnio-
wego”.                                       (seb)

W następnym numerze: 
relacja ze 100-lecia Szkoły Podstawowej w Łubinie Kościelnym
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

listopada świętują Narodowe Święto Niepod-
ległości.  Święto zostało ustanowione ustawą 
z dnia 23 kwietnia 1937. Do polskiego kalen-
darza powróciło w 1989r. Tegoroczne obchody 
Święta Niepodległości były wyjątkowe – okrą-
gły, setny jubileusz to największe patriotyczne 
święto, które dane jest przeżyć tylko raz.  11 
listopada Hajnowianie tłumnie uczestniczyli 
w miejskich obchodach Odzyskania Niepod-
ległości. Uroczystości rozpoczęły Msza Święta 
za Ojczyznę w Kościele p.w. Świętych Cyryla i 
Metodego w Hajnówce oraz Modlitwa w Intencji 
Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy w Hajnów-
ce. Poczucie jedności, które towarzyszyły nam 
tego dnia, spotęgowało wspólne śpiewanie 
hymnu narodowego – w ramach wyjątkowej, 
ogólnopolskiej  akcji: „Niepodległa do Hym-
nu”. Po wspólnym przemarszu ulicą 3 Maja z 

udziałem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Hajnówce, w skwerze imienia dr 
Dymitra Wasilewskiego, przy Pomniku „Ofia-
rom Wojen, Przemocy i Represji „91”, odbyły 
się główne uroczystości. Wszystkich zebranych 
– oficjalne delegacje oraz mieszkańców przy-
witał Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak.  
Dzisiejsze spotkanie ma szczególny wymiar i 
znaczenie. Przez 123 lata nasi przodkowie w 
różnych miejscach, pod różnymi zaborami nie 
zapominali o swojej ojczystej  mowie i ojczyź-

Obchody 11 listopada w Hajnówce
„Przeorana kilkakrotnie pługiem wszechświatowej wojny, wyciśnięta jak cytryna, wynędznia-

ła, zdeptana stopami milionów kombatantów różnych państw i narodów wstaje jako odmłodzony 
feniks w 1918r. z popiołów”

Artykuł „20lecie niepodległości” z 11 listopada 1938r., „Gwiazdka Cieszyńska” 

nie.  To, że my dzisiaj w Hajnówce możemy być 
razem i ten szczególny dzień setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości świętować to jest 
ich zasługa. Jesteśmy tutaj po to, by o tym 
przypominać i wyrazić swoją wdzięczność – 
mówił podczas ceremonii Burmistrz. W swoim 
wystąpieniu burmistrz przypomniał kontekst 
historyczny odzyskania niepodległości przez 
Polskę, przywołał nazwiska polskich patriotów 
– bohaterów ówczesnych wydarzeń oraz pod-
kreślił ragę wydarzenia dla kolejnych poko-
leń Polaków. Wyraził radość, że w tak licznym 
gronie, wspólnie mogliśmy uczcić tę niezwykłą 
rocznicę, przypominał jednocześnie, że wraz 
z historią  II Rzeczpospolitej, ściśle wiąże się 
historia naszego miasteczka: Jako miasto je-
steśmy rówieśnikiem niepodległej Polski – bo 
tak naprawdę historia Hajnówki, rozwój nasze-

go miasta wiąże się z odzyskaną niepodległo-
ścią. Po I wojnie światowej w naszej Hajnówce  
mieszkało niewielu, ponad 100 mieszkańców. 
Ale już w ’39 r. Hajnówka liczyła 18 tyś. Hajno-
wian. – mówił burmistrz Jerzy Sirak. 

Po wystąpieniu okolicznościowym du-
chowni kościoła katolickiego i prawosławne-
go zmówili Modlitwę za Ojczyznę. Następnie 
poszczególne delegacje złożyły kwiaty. Uro-
czystość wzbogacił koncert Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej pod batutą Krzysz-

tofa Romaniuka, podczas którego Hajnowia-
nie wspólnie śpiewali patriotyczne piosenki. 
Uroczyste obchody zwieńczył spektakl „NASZA 
NIEPODLEGŁA” w wykonaniu Studia Piosenki 
Estradowej HDK w Hajnowskim Domu Kultu-
ry. Obchody setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości na zawsze wpisały się w historię 
naszego miasteczka – będą o niej przypomi-
nać pomnik wraz z obeliskiem przywołującym 
historię Hajnówki, oba usytuowane w Parku 
Miejskim. A także dąb, uroczyście zasadzony 
11 listopada przez włodarzy miejskich i po-
wiatowych, duchownych oraz przedstawicieli 
jednostek podległych i służb mundurowych. Po 
uroczystej ceremonii Burmistrz Miasta zaprosił 
wszystkich mieszkańców na okolicznościowy 
tort.

***
Historia naszego kraju to ponad tysięcz-

na,   kręta ścieżka wyłożona kostkami bogatej 
tradycji, sukcesów, ale też gorzkich porażek. 
Ostatecznie jednak zawiły szlak wiedzie ku 
zwycięstwu – ku wolnej, niepodległej Polsce, 

która w tym roku świętuje 
100lecie niepodległości. 
Niepodległość to dla nas 
– kolejnych pokoleń Po-
laków coś oczywistego. 
Fakt, że żyjemy w wolnym 
kraju,   mówimy swoim 
ojczystym językiem, dum-
nie kibicujemy swoim ro-
dakom (nie tylko podczas 
zmagań sportowych) a w 
szkole poznajemy historię 
Polski, traktujemy jako coś 
naturalnego. Tymczasem 

historia naszej ojczyzny przypomina nam, że 
niepodległość to wartość, którą trzeba pielę-
gnować, to efekt starań wielu pokoleń, wielu 
istnień,   które za ukochaną ojczyznę nie waha-
li się oddać tego co najcenniejsze – osobistego 
szczęścia a nawet życia. W dni takie jak Na-
rodowe Święto Niepodległości uzmysławiamy 
sobie, że mówiąc dom mamy na myśli nie tylko 
swoje prywatne   M, ale coś więcej – naszym 
domem jest ojczyzna: POLSKA. 

Katarzyna Miszczuk

29 października 2018r. w Słonimiu (Białoruś) Burmistrz Miasta 
Hajnówka Jerzy Sirak i Przewodniczący Rejonowego Komitetu Wy-
konawczego w Słonimiu Gienadij Bolesławowicz Chomicz, podpisali 
porozumienie o współpracy transgranicznej. Ma ono służyć rozwojowi 
obszarów przygranicznych w trzech głównych kierunkach: turystyki, 
lokalnej kultury i historii, promocji miast Hajnówka i Słonim oraz ich 
terenów przygranicznych. W dalszej perspektywie współpraca opierać 
się będzie na realizacji wspólnych inicjatyw i projektów m.in. w ra-
mach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020. 

A pierwsze kroki w tym aspekcie zostały już poczynione. Otóż 
do drugiego naboru wniosków Cel tematyczny: DZIEDZICTWO, Priory-
tet 1.1. Promocja lokalnej kultury i historii zostały złożone dwa wnio-

Gmina Miejska Hajnówka i Rejon Słonimski zawiązały partnerstwo transgraniczne
ski aplikacyjne w ramach nowego partnerstwa (partnerstwo Miasta 
Hajnówka i Muzeum im. I.I. Stabrowskiego oraz drugi Słonimskiej 
Biblioteki im. J.Kołasa i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T.Rako-
wieckiego).  Każdy z nich ma na celu wsparcie lokalnego dziedzictwa 
kulturalnego oraz historycznego poprzez wytworzenie produktów, 
w tym także turystycznych, przyczyniających się do zwiększenia 
atrakcyjności miast. Mamy nadzieję na sukces obu przedsięwzięć, 
a także efektywny rozwój współpracy w przyszłości. 

Więcej na: http://www.slonim.grodno-region.by/ru/slonim-news-ru/
view/slonimschina-rasshirjaet-mezhdunarodnoe 

-sotrudnichestvo-11645-2018/.                                                    
 Emilia Korolczuk

I wojna światowa zmieniła bieg wielkiej 
historii –  krajobraz roku 1918 r. to chaos – 
choć od zamachu w Sarajewie po traktat wer-
salski minęło zaledwie 4 lata - były one naj-
bardziej kosztowne w dziejach świata. I wojna 
światowa pochłonęła 14 mln istnień ludzkich, 
kolejne miliony ludzi zostało kalekami. Ale tra-
giczny bilans miał się tylko powiększać – wyco-
fujące się wojska stosowały taktykę spalonej 
ziemi, co doprowadziło do klęsk głodu i chorób. 
A splądrowane przez wojnę europejskie gospo-
darki  nie miały zasobów ani siły, by zapanować 
nad rozmiarem ludzkich dramatów.  Opadający 
z wolna wojenny kurz odsłaniał nową Europę 
- nastąpił zmierzch imperialnych monarchii, 
które ustąpiły miejsca państwom narodowym. 
Ład należało zbudować na nowo – tym ra-
zem stał się on także udziałem Polski.  Zielone 
światło dał prezydent USA Woodrow Wilson, 
który w słynnym czteropunktowym programie 
pokojowym, w punkcie 13 zaznaczył, że wolnej 
Europy nie będzie bez niepodległego państwa 
polskiego.  W  1918 r. z niemieckiego więzienia 
wraca Marszałek Józef Piłsudski – 11 listopada 
Rada Regencyjna prze-
kazuje mu zwierzchnią 
władzę wojskową oraz 
naczelne dowództwo 
nad wojskiem Polskim. 
14 listopada Rada doko-
nuje samorozwiązania, 
przekazują Piłsudskiemu 
całość władzy zwierzch-
niej. Po 123 latach nie-
woli odradza się państwo 
polskie. Walka pięciu po-
koleń Polaków żyjących 
pod zaborami nie ode-
szła w zapomnienie. I choć przed młodziutką II 
Rzeczpospolitą wielka historia postawiła wiele 
wyzwań (plebiscyty o Śląsk, wojna polsko – 
bolszewicka, konflikt z Czechami o Zaolzie, 
konieczność reform gospodarczych, trudny 
okres wewnętrznych konfliktów politycznych, 
zakończony przewrotem majowym z 1926r.), 
Polakom udało się odzyskać podmiotowość 
swojej ojczyzny. II Rzeczypospolita odrodziła 
się niczym feniks z popiołów. 

Na pamiątkę tych wydarzeń Polacy 11 



W dniu 11 października 2018 
roku odbyła się uroczystość wręcze-
nia aktów przyznania Stypendium 
Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pe-
lagii Ponieckiej za wyniki w nauce, 
osiągnięcia artystyczne i sportowe. 
W tym roku wyróżnionych 
zostało 84. uczniów hajnow-
skich szkół podstawowych 
i gimnazjów.  

Uroczystość, dzięki go-
ścinności Pani Bożeny Mar-
kiewicz – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 4 im. Hen-
ryka Sienkiewicz w Hajnówce, 
odbyła się w pięknie przygo-
towanej sali gimnastycznej 
placówki.

Uatrakcyjniły ją wspa-
niałe występy uczniów tejże 
szkoły, które zostały przygo-
towane w duchu Obchodów 
100 – lecia Odzyskania Niepodległo-
ści przez Polskę: wykonanie utworów 
patriotycznych przez orkiestrę dętą 
pod batutą Pana Krzysztofa Roma-
niuka, pokaz mody szkolnej przygo-
towany pod kierunkiem Pani Anny 
Kuczko i Pani Małgorzaty Jurczuk 

Uroczystość wręczenia Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej 
za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe 

oraz indywidualne występy uczniów 
szkoły. 

W uroczystości wzięli udział: 
uczniowie, ich rodzice i dziadkowie 
oraz zaproszeni goście, między in-
nymi Pan Edward Poniecki – syn 

Pani Pelagii Ponieckiej – Patronki 
Stypendium, członkowie Komisji 
Stypendialnej, dyrektorzy szkół i pre-
zesi stowarzyszeń kulturalnych oraz 
sportowych. 

Pan Jerzy Sirak - Burmistrz 
Miasta Hajnówka wręczył wyróż-

nionym uczniom akty przyznania 
Stypendium, natomiast ich rodzicom 
- listy gratulacyjne  zawierające sło-
wa uznania.

Podziękowania otrzymali rów-
nież członkowie Komisji Stypen-

dialnej opiniującej wnioski 
o przyznanie Stypendium 
Burmistrza Miasta Hajnów-
ka im. Pelagii Ponieckiej. 

Pan Burmistrz złożył 
serdeczne podziękowania 
Panu Edwardowi Ponieckie-
mu za otwartość i coroczne 
zaszczycanie uroczystości 
swoją obecnością.

Tradycyjne, na zakoń-
czenie uroczystości, przygo-
towano Stypendystom i ich 
rodzinom, słodki poczęstu-
nek. 

Wszystkim Stypendy-
stom składamy serdeczne gratula-
cje za imponujące wyniki w nauce, 
osiągnięcia artystyczne i sportowe 
oraz życzymy kolejnych, wspania-
łych sukcesów.

Jolanta Stefaniuk
fot. Dorota Bondaruk

Za osiągnięcia artystyczne:
Patrycja Alicja Radosiuk 
Aleksandra Romaniuk 
Maria Tichoniuk 
Aleksandra Wołczyk 

Za osiągnięcia sportowe:
Małgorzata Karpiuk 
Kamila Stankiewicz 
Szymon Tokajuk 
Adrianna Żukowicka 

Za wyniki w nauce:
Katarzyna Aleksiejuk  
Paweł Aleksiejuk  

Lista Stypendystów:

Aleksandra Androsiuk  
Bartosz Andrzejuk  
Antonina Antoniuk  
Andrzej Babulewicz  
Szymon Bajko  
Aleksandra  Bakun  
Kacper Bańkowski  
Joanna Bogdanowicz  
Jakub Bondaruk   
Joanna Chomczuk  
Amelia Drywulska  
Nina Dudzicz  
Zofia Filipiuk  
Zofia Ginszt  
Natalia Głowacka  

Natalia Hajduk  
Natalia  Harasimczuk  
Aleksandra Iwaniuk  
Ewa  Iwaniuk  
Michał Iwaniuk  
Aleksandra Jakimiuk  
Elwira Jaroć  
Anna Kazberuk  
Przemysław Gabriel Kędyś  
Aleksandra Kierdelewicz  
Amelia Klimiuk  
Julia Kobać  
Anna Kosidło  
Roksana Maria Kozar  
Maja Krysztofiak  

Natalia Kulik  
Alicja  Kulik  
Julianna Link  
Wiktor Jerzy Link  
Magdalena Małaszewska  
Krzysztof Masajło   
Julianna Masalska  
Szymon Masalski  
Oliwia Miszczuk  
Magdalena Miszczuk  
Zuzanna Nazaruk  
Marta Nesteruk  
Krzysztof Omelianiuk  
Aleksandra Omelianiuk  
Aleksandra Oniskiewicz  

Karolina Ostapkiewicz  
Justyna Ostapkowicz  
Natalia Pietroczuk  
Mateusz Szymon Pleskowicz  
Natalia Plis  
Karolina Polikatus  
Anna Rusinowicz  
Joanna Sacharczuk  
Weronika Sadowska  
Julia  Sadowska  
Jagna Samojlik  
Paweł  Sapiołka  
Bartosz Siemieniaka  
Gabriel Smyk  
Natalia Maja Stachulec  

Karolina Stankowska  
Daria Stasinkiewicz  
Martyna Stepaniuk  
Jan Franciszek Strzelecki  
Magdalena Tichoniuk  
Nicola Tourne  
Patryk Treszczotko  
Julia Walesiuk  
Aleksandra Wasiluk  
Julia Waszkiewicz  
Wiktoria Wiejkowska  
Zofia Woroniecka  
Martyna Wysocka  
Anna Zabrocka  

W bieżącym roku szkolnym 
w hajnowskich szkołach i przedszko-
lach (prowadzonych przez Gminę 
Miejską Hajnówka) zatrudnionych 
jest 294 nauczycieli, którzy troszczą 
się o edukację 1471 uczniów szkół 
podstawowych, 118 uczniów gimna-
zjów, a także 545 przedszkolaków.

14 października obchodzimy 
Dzień Edukacji Narodowej – do-
roczne święto wszystkich nauczy-
cieli, wychowawców i pracowników 
oświaty. To wyjątkowa okazja, by 
docenić pracę wszystkich osób zwią-
zanych z oświatą. 

Z tej okazji w dniu 11 paździer-
nika 2018 r. w Sali Ślubów Urzędu 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Hajnówce

Miasta Hajnówka odbyła się uroczy-
stość, podczas której wyróżnionym 
dyrektorom oraz nauczycielom miej-
skich placówek oświatowych wrę-
czono Nagrody Burmistrza Miasta 
Hajnówka. Dwóm nowo powołanym 
dyrektorom oraz Pani Alinie Pytel – 
Przewodniczącej Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego Zarządu Oddziału 
w Hajnówce, wręczono życzenia po-
myślności i wielu sukcesów.

Pan Jerzy Sirak – Burmistrz 
Miasta Hajnówka oraz Pan Andrzej 
Skiepko – Zastępca Burmistrza 
Miasta Hajnówka – podziękowali 
osobom nagrodzonym za dotych-
czasową, trudną pracę z dziećmi 

i młodzieżą oraz za nieoceniony 
wkład i zaangażowanie w ich edu-
kację i wychowanie. Ponadto, życzy-
li wszystkim pracownikom oświaty 
wytrwałości i zadowolenia z wyko-
nywania codziennych obowiązków, 
a także wszelkiej pomyślności w ży-
ciu zawodowym i osobistym.

Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej wszystkim pracownikom 
hajnowskich placówek oświato-
wych składamy serdeczne życzenia 
i podziękowania za zaangażowanie 
w wychowanie młodego pokolenia 
hajnowian. 

Jolanta Stefaniuk,
fot. Emilia Rynkowska 

W dniu 15 października br. 
Podlaski Kurator Oświaty Beata 
Pietruszka, podczas wojewódzkich 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej, 
wręczyła podlaskim nauczycielom 
oraz pracownikom oświaty, zasłużo-
nym dla polskiej edukacji, odznacze-
nia państwowe, Medale Komisji Edu-
kacji Narodowej, nagrody Ministra 
Edukacji Narodowej oraz wyróżnie-
nia tytułem Honorowego Profesora 
Oświaty. 

Miło jest nam poinformować, 
że Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej została odznaczona Pani Jo-
lanta Stefaniuk - kierownik Zespołu 
Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie 

Miasta Hajnówka. Medal ten nada-
wany jest przez Ministra Edukacji 
Narodowej za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania. Przyznanie 
medalu Pani Jolancie Stefaniuk sta-
nowi wyraz uznania za jej zaanga-
żowanie w funkcjonowanie i rozwój 
hajnowskiej oświaty.

Składamy Pani Jolancie 
Stefaniuk serdeczne gratulacje 
z okazji otrzymania Medalu Ko-
misji Edukacji Narodowej. Życzy-
my równocześnie dalszych suk-
cesów zawodowych i pomyślności 
w życiu osobistym. 

Dorota Bondaruk
fot. Anatol Chomicz

Medal Komisji Edukacji Narodowej  
dla pracownika Urzędu Miasta Hajnówka
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17 października 2018r. w Ze-
spole Szkół Zawodowych w Hajnów-
ce odbyły się III Targi Edukacyjno 
– Zawodowe pod hasłem „Twoja ka-
riera w Twoich rękach”. Inicjatorami 
przedsięwzięcia było Młodzieżowe 
Centrum Kariery w Hajnówce oraz 
Powiatowy Urząd Pracy w Hajnów-
ce. Patronat honorowy nad targami 
objęli Starosta Hajnowski oraz Bur-
mistrz Miasta Hajnówka.  Oficjal-
ne otwarcie targów zgromadziło 
wielu gości – udział w wydarzeniu 
wzięli Starosta Hajnowski Mirosław 
Romaniuk, Wicestarosta Jadwiga 
Dąbrowska, przedstawiciele sa-
morządów, kierownicy jednostek 
samorządu terytorialnego, przed-
stawiciele lokalnych firm i instytucji 
a także młodzież i osoby pozostające 
bez pracy - wszystkich uczestników 
targów powitali Dyrektor Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży w Bia-
łymstoku Agnieszka Jankiewicz oraz 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Hajnówce Marek Roszczenko. 
Targi oficjalnie otworzył Wojewódzki 
Komendant Ochotniczych Hufców 
Pracy w Białymstoku Adam Krzysz-
tof Romatowski. Głos zabrał także 
Starosta Hajnowski Mirosław Roma-
niuk oraz Dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Białymstoku Janina 
Mironowicz, którzy zgodnie podkre-
ślili znaczenie organizacji targów 
w zakresie wsparcia dla młodzieży 
i osób poszukujących pracy.

Praca szuka człowieka
W przedsięwzięciu wzięło 

udział ponad dwudziestu wystaw-
ców, m.in. pracodawcy, instytucje 
rynku pracy działające na rzecz 
młodzieży i osób bezrobotnych oraz 
Komenda Policji w Hajnówce i Woj-
skowa Komenda Uzupełnień.  Przed-
siębiorcy przyjechali z konkretnymi 
ofertami. Szukamy pracowników 
produkcyjnych – ślusarzy, spawaczy, 
operatorów CNC, a także pracowni-
ków wyższego szczebla - inżynierów, 
konstruktorów, technologów, specja-
listów ds. handlu. Jesteśmy firmą, 
która daje szansę absolwentom bez 
doświadczenia. Proces rekrutacji 
jest bardzo prosty, należy przesłać 
swoje CV za pośrednictwem naszej 
strony. Poszukujemy pracowników 

do wszystkich zakładów produkcyj-
nych, na każdym stanowisku oferu-
jemy przeszkolenie – mówią Anna 
Czerniakiewicz  Katarzyna Miszczuk, 
przedstawicielki firmy Pronar w trak-
cie targów. Praca w firmie PRONAR to 
gwarancja stabilnego zatrudnienia 
w dynamicznie rozwijającej się i no-
woczesnej firmie. Więcej informacji 
o możliwości pracy w Pronarze na 
stronie: http://pronar.pl/praca/. Z kolei 
Fabryka Mebli Forte S.A poszukuje 
pracowników produkcji, operatorów 
wózków widłowych do pracy w ma-
gazynie, operatorów maszyn, elek-
tromechaników, mechaników i auto-
matyków. CV należy wysłać w formie 

elektronicznej na adres mailowy: 
rektutacja@forte.com.pl.

Szansę na zalezienie pracy 
mają także specjaliści robót wy-
kończeniowych z obszaru branży 
budowlanej: magazynierzy i opera-
torzy maszyn– tych poszukuje fir-
ma UNIHOUSE, Oddział UNIBEP S.A. 
w Bielsku Podlaskim, zajmującym 
się produkcją domów modułowych. 
Przedsiębiorstwo oferuje umowę 
o pracę, bogaty pakiet socjalny, moż-
liwość stałego rozwoju zawodowego 
i podnoszenia kwalifikacji (m.in. do-
finansowanie studiów inżynierskich), 
a w razie potrzeby - transport fir-
mowy do miejsca pracy.  Ponadto 
firma poszukuje radcy prawnego, 
architektów, inżyniera robót sanitar-
nych, pracowników ds. płac. Więcej 
informacji o wolnych etatach: http://

unihouse.pl/kariera/oferty-pracy.
html. Pracowników ze znajomością 
branży budowlanej poszukuje też fir-
ma CENTRO-MET w Hajnówce. Z kolei 
Polska Sieć Sklepów Arhelan z sie-
dzibą w Bielsku Podlaskim rekruru-
je pracowników do pracy w handlu: 
Szukamy specjalistów do biura – do 
działu kadr, do działu personalnego, 
szukamy do marketingu, do IT. Szu-
kamy też magazynierów, kierowców 
i sprzedawców - kasjerów ze wzglę-
du na nowe otwarcia sklepów. Je-
steśmy prężnie rozwijającą się firmą 
– mamy 70 sklepów, sieć sklepów 
stale się rozwija, nasza lokalizacja 
obejmuje województwa podlaskie, 

warmińsko – mazurskie oraz mazo-
wieckie. Wszystkie aktualne oferty 
pracy znajdują się na stronie www.
arhelan.com.pl, za jej pośrednictwem 
można aplikować na wybrane stano-
wisko. Mamy ofertę przygotowaną 
z myślą o studentach i uczniach na 
każdy rodzaj etatu – cały, pół, ¾. 
Jest oferta na wakacje  - staramy 
się dostosować etaty do potrzeb 
naszych potencjalnych pracowni-
ków.  Proces rekrutacji nie jest skom-
plikowany, chociaż zależy od rodzaju 
stanowiska. Po analizie CV, które do 
nas spłyną najpierw przeprowadza-
my wywiad telefoniczny, później jest 
rozmowa rekrutacyjna z potencjal-
nym kandydatem – w przypadku 
stanowisk specjalistycznych prze-
prowadzane są dwie rozmowy. Praca 
w Arhelanie to stabilne zatrudnienie, 

ponadto mamy bardzo rozbudowaną 
ofertę pakietów socjalnych – oferu-
jemy ubezpieczenia grupowe, karty 
rabatowe dla pracowników i ich ro-
dzin, organizujemy i dofinansowuje-
my wycieczki różnego rodzaju – do 
teatru, za granicę, a także spotkania 
integracyjne–  mówi Urszula Drozd, 
przedstawiciel firmy Arhelan. Więcej 
ofert pracy w Arhelanie tutaj: http://
www.arhelan.com.pl/index.php?To-
Do=praca

Sprzedawców poszukuje tak-
że Przedsiębiorstwo SPOŁEM Po-
wszechna Spółdzielnia Spożywców. 
CV należy wysyłać na adres kadry@
spolem-hajnowka.pl.

W trakcie targów prezentowa-
li się nie tylko przedsiębiorcy oraz 
agencje pracy - wszyscy zaintere-
sowani pracą w służbach munduro-
wych mogli skonsultować warunki 
rekrutacji w rozmowie z przedsta-
wicielami Komendy Powiatowej 
Policji w Hajnówce oraz Wojskowej 
Komendy Uzupełnień wraz z 14 
Batalionem Lekkiej Piechoty Bielsk 
Podlaski. O pracy w sektorze admi-
nistracji publicznej opowiadali z ko-
lei pracownicy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Wsparcie bezrobotnych
Uczestnicy targów mogli rów-

nież zasięgnąć porady doradcy za-
wodowego - stoisko Powiatowego 
Urzędu Pracy w Hajnówce cieszy-
ło się dużym zainteresowaniem. 
Zwłaszcza, że placówka ma wiele 

do zaoferowania – poza działaniem 
z zakresu usług rynku pracy (tj. 
szkolenia, poradnictwo zawodowe, 
pośrednictwo pracy), PUP wspiera 
bezrobotnych w zdobyciu doświad-
czenia zawodowego oraz w wejściu 
na rynek pracy. W katalogu form 
przeciwdziałania bezrobociu znajdu-
ją się staże, bony stażowe, prace in-
terwencyjne, roboty publiczne, bony 
na zasiedlenie, jednorazowe środki 
na podjęcie działalności gospodar-
czej, wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy. By zwiększyć pulę 
funduszy na pomoc bezrobotnym, 
PUP aktywnie pozyskuje środki z pro-
gramów krajowych i unijnych.

Oferty pracy zgromadzone 
w swojej bazie zaprezentowało tak-
że Młodzieżowe Centrum Kariery 
OHP w Hajnówce, wspomagające 
ludzi młodych na lokalnym rynku 
pracy: Młodzieżowe Centrum Karie-
ry w Hajnówce zajmuje się pośred-
nictwem pracy, doradztwem zawo-
dowym oraz organizacją szkoleń 
zawodowych. Wszystkie zajęcia są 
bezpłatne, każda osoba, która do 
nas przychodzi może liczyć na kom-
pleksowe wsparcie czyli przechodzi 
ścieżkę: pośrednik pracy, doradca 
i na końcu specjalista do spraw roz-
woju zawodowego. Doradca może 
zrobić indywidualny plan działania, 
pomoże  stworzyć dokumenty apli-
kacyjne. Dalej jest pośrednik pracy, 
który kieruje do pracodawcy bądź 
na szkolenie zawodowe. Współpra-
cujemy z hajnowskimi pracodawca-
mi. Efektywność jest bardzo duża 
– mówi Marzena Tichoniuk, pośred-
nik pracy w Młodzieżowym Centrum 
Kariery OHP w Hajnówce.

Kompleksowa oferta branżowa 
zaprezentowana w trakcie targów 
z pewnością ułatwi podjęcie decy-
zji co do dalszej ścieżki zawodowej. 
O tym, że organizację targów można 
uznać za udaną świadczy frekwen-
cja zarówno wśród młodzieży ze 
szkół z terenu powiatu hajnowskie-
go, jak też mieszkańców. Duże zain-
teresowanie ze strony przedsiębior-
ców oraz mieszkańców sprawiło, że 
organizatorzy planują kolejną edycję 
targów w przyszłości.

Katarzyna Miszczuk

Odbyły się Targi Pracy – sprawdź aktualne oferty

WORD TRAVEL SHOW - Między-
narodowe Targi Turystyczne to jedne 
z największych w Polsce, prezentują-
ce ofertę najciekawszych destynacji 
turystycznych w kraju i na świecie, 
przyciągające ok.  50 tys. odwiedza-
jących. Oczywiście nie mogło na nich 
zabraknąć regionu Puszczy Białowie-
skiej – byliśmy jednym z ponad 200 
wystawców z całego świata, którzy 
przyjechali zaprezentować to, co tu-
rystycznie najlepsze!

Walory regionu promowała 
Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Region Puszczy Białowieskiej” we 
współpracy ze Starostwem Powia-
towym w Hajnówce oraz Urzędem 
Miasta. Bogata oferta turystyczna 
zaprezentowana na stoisku pro-
mującym nasz region skutecznie 
przykuwała uwagę przechodniów. 
Odwiedzający stoisko chętnie za-

bierali ze sobą foldery, mapy oraz 
broszury promujące turystykę w re-

gionie; często  pytali o  możliwość 
bezwizowego zwiedzania białoruskiej 

części Puszczy Białowieskiej, szukali 
informacji o ofertach zielonych szkół, 
o atrakcjach dla rodzin z dziećmi, 
a także ofert dla grup. Najmłodsi 
fani żubrów mogli zabrać ze sobą 
samodzielnie pomalowanego żuber-
ka Pompika.

Udział w III edycji Międzynaro-
dowych Targów Turystycznych World 
Travel Show został zrealizowany 
w ramach zadania publicznego pn. 
„Rozwój i promocja Marki Puszcza 
Białowieska”, współfinansowanego 
ze środków Ministerstwa Spotu i Tu-
rystyki. Projekt składa się z trzech 
etapów: I etap to działania organi-
zacyjne polegające na wewnętrznym 
komunikowaniu marki, II etap obej-
mował działania produktowe ma-
jące na celu budowanie wizerunku 
marki Puszcza Białowieska. Udział 
w tragach wpisuje się w trzeci etap, 

Region Puszczy Białowieskiej na WORD TRAVEL SHOW
obejmujący działania promocyjne, 
nastawione na zwiększenie rozpo-
znawalności, podkreślenie unikal-
ności marki Puszcza Białowieska. 
W ramach promocji LOT opracował 
także trzy wydawnictwa: folder wi-
zerunkowy marki, katalog ofert oraz 
Folder Turystyka Aktywna w Re-
gionie Puszczy Białowieskiej. Przed 
stowarzyszeniem jeszcze dużo pra-
cy: organizacja trzech wizyt studyj-
nych dla dziennikarzy (8), blogerów 
i vlogerów (10) oraz touroperatorów 
(12) w celu promocji marki Puszcza 
Białowieska a także udział w kolej-
nych targach turystycznych TTWar-
saw 22-24.11.2018. Po raz kolejny 
mieszkańcy Warszawy będą mieli 
okazję się przekonać dlaczego re-
gion Puszczy Białowieskiej to miejsce 
idealne na odpoczynek dla każdego 
turysty.              Katarzyna Miszczuk
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Cukrzyca to niebezpieczna choroba cy-
wilizacyjna – atakuje cicho i podstępnie, dając 
często niejednoznaczne symptomy. To zmora 
współczesności, bo liczba chorych na cukrzycę 
rośnie lawinowo. Od 1980 r. do 2014 roku nie-
mal czterokrotnie wzrosła na świecie zacho-
rowalność na cukrzycę *. Niestety, na tym nie 
koniec smutnych statystyk – prognozuje się, 
że w 2030 roku na kuli ziemskiej będzie 550 
mln diabetyków**! Winne są jakość odżywiania, 
stres, brak ruchu oraz geny. Bo o ile cukrzyca 
typu I to choroba autoimmunologiczna, to cu-
krzycy typu II możemy nabawić się na własne 
życzenie. U jej podłoża leżą bowiem nadwaga 
i nieprawidłowa dieta. Cukrzyca zbiera duże 
żniwo, ale możemy się przed nią bronić – wy-
starczy zmienić nawyki żywieniowe i zacząć 
się ruszać. Poza zdrowym i aktywnym trybem 
życia ważne są także badania – wychodząc na 
przeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce od kilku-
nastu lat cyklicznie organizuje akcję „Zdążyć 
przed cukrzycą”. W tym roku także – w ramach 
tego mieszkańcy regionu mogli bezpłatnie się 
przebadać oraz wziąć udział w konsultacjach 
z lekarzem w kierunku rozpoznania cukrzycy. 
Badania odbyły się w ośrodkach zdrowia w Na-
rewce, Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży 
oraz w Hajnówce. Zainteresowani mieszkańcy 

wzięli udział w badaniu wskaźnika hemoglobi-
ny glikowanej (HbA1c). W tym celu starostwo 
powiatowe zakupiło aparat do badania i paski 
testowe.  Pomiar stężenia hemoglobiny gli-
kowanej jest badaniem poziomu HbA1c we 
krwi, wykonywane w celu monitorowania le-
czenia cukrzycy. Poziom stężenia HbA1c we 
krwi informuje o średnim stężeniu cukru we 

krwi w ciągu 120 dni poprzedzających bada-
nie, czyli w okresie cyklu życia krwinki czerwo-
nej.  Badanie pomaga zapobiec powikłaniom 

Akcja „Zdążyć przed cukrzycą” – podsumowanie
wywoływanym przez przewlekle podwyższone 
stężenie glukozy, takim jak: stopa cukrzyco-
wa,  postępujące uszkodzenie nerek, oczu, 
układów sercowo-naczyniowego i nerwowego. 
Badanie daje odpowiedź czy metody stosowa-
ne do wyrównywania cukrzycy są skuteczne, 
czy też wymagają ponownej konsultacji le-
karskiej.

W trakcie badania każdy zainteresowany 
mógł również sprawdzić ciśnienie oraz wskaź-
nik BMI.  W badaniu udział wzięło ok. 300 

osób. Przeprowadzenie badań oraz udzielanie 
porad odbywało się pod nadzorem lekarza dia-
betologa p. Marka Kocięckiego.

Wysoka frekwencja potwierdziła sens 
akcji – mieszkańcy miejscowości często od-
dalonych od głównej siedziby poradni mieli 
okazję skonsultować się z lekarzem specja-
listą, a także wziąć udział w podstawowych 
badaniach dających obraz problemu cukrzycy 
w powiecie hajnowskim. Akcja „Zdążyć przed 
cukrzycą” jest realizowana od 2003r. – z za-
łożenia co dwa lata. Z możliwości bezpłatnych 
badań i konsultacji dotąd skorzystało łącznie 
blisko 5000 tyś. osób. Ponadto powiat hajnow-
ski czynnie włącza się w przeprowadzanie akcji 
profilaktycznych organizowanych przez Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy 
w Hajnówce.

Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz, 
stracisz życie – pisał w słynnej komedii „Doży-
wocie” Aleksander Fredro. Aforyzm ten – choć 
wyrwany z żartobliwego kontekstu – niesie „na 
serio” ważne przesłanie. Bo zdrowie jest war-
tością najcenniejszą, umożliwiającą człowie-
kowi rozwój i godne życie. Stąd każda akcja, 
każda inwestycja w kierunku ochrony i promo-
cji zdrowia jest „na wagę zdrowia”.

Katarzyna Miszczuk

Od 8 do 20 października mieszkańcy 
miasta Hajnówka głosowali na projekty (za-
dania) do realizacji w ramach Budżetu Obywa-
telskiego na 2019 rok. Głosowanie odbyło się 
w holu Urzędu Miasta Hajnówka. W tym roku 
w głosowaniu wzięło udział 1440 Hajnowian.

Do realizacji, większością głosów, zakwa-
lifikowało się sześć projektów:

Projekty inwestycyjne:
• 643 głosy - Kino letnie plenerowe – 

lokalizacja Hajnówka Centralna (Dworzec 
PKP), Hajnowski Dom Kultury 

• 447 głosów - Centrum zabaw dla dzieci 
Lipowa – lokalizacja Osiedle Lipowa – teren 
obok boiska do piłki nożnej

• 420 głosów - Ścianka wspinaczkowa 
- boulderowa – lokalizacja Teren OSiR 
Hajnówka 

Projekty nieinwestycyjne:

• 883 głosy - Hajnowskie Potańcówki 
2019 – lokalizacja Plac przy Hajnowskim 
Domu Kultury / Plac przy Dworcu kolejo-
wym/ Inny plac nadający się na tego typu 
imprezę 

• 580  głosów - Dzieci i młodzież naszpi-
kowani wiedzą – lokalizacja Szkoły pod-
stawowe i średnie na terenie miasta Haj-
nówka 

• 521 głosów - Darmowe zajęcia z boksu 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych – loka-
lizacja Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 
1 w Hajnówce

Realizacja wyżej wymienionych projek-
tów nastąpi w 2019 roku. 

Wszystkie wyniki głosowania dostępne  
sąna www.hajnowka.pl w zakładce BUDŻET 
OBYWATELSKI.                       Emilia Rynkowska

 BUDŻET OBYWATELSKI  2019
Dnia 8 października w budynku Opery 

i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła 
się niecodzienna uroczystość: podsumowanie 
konkursu „Stulecie Niepodległości w Barwach 
Biało - Czerwonych”, który przygotowany zo-
stał z okazji Święta Narodowe-
go Trzeciego Maja oraz Dnia 
Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Projekt realizowany był 
przez Wojewodę Podlaskiego, 
Podlaskiego Kuratora Oświaty 
oraz Młodzieżowy Dom Kultury 
w Białymstoku. 

Dla Przedszkola Nr 5 
z Oddziałami Żłobkowymi 
w Hajnówce była to wyjątko-
wa uroczystość, ponieważ - ku 
naszej niezmiernej radości - 
nasze przedszkole znalazło się 
w gronie laureatów konkursu! Jesteśmy bardzo 
dumni, iż przygotowane na konkurs prezenta-
cje multimedialne z działań patriotycznych po-
dejmowanych przez nasze przedszkole z okazji 
100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę powiodły nas ku zwycięstwu. Spośród 
131 placówek biorących udział w konkursie 
„Stulecie Niepodległości...” jury wybrało 10 

laureatów, w tym nasze przedszkole. Udział 
w uroczystości podsumowującej konkurs był 
dla nas wielką przyjemnością i zaszczytem.

Otrzymaliśmy dyplom, grawerton, 
okolicznościowe wydawnictwo, w którym 

zamieszczono zdjęcia z re-
alizacji działań wszystkich 
nagrodzonych placówek oraz 
duży, mobilny głośnik z mi-
krofonem. Nagrody wręcza-
li: Wojewoda Podlaski - Pan 
Bohdan Paszkowski, Podlaski 
Kurator Oświaty - Pani Beata 
Pietruszka i Dyrektor Mło-
dzieżowego Domu Kultury 
w Białymstoku - Pani Iwona 
Szcześniak.

Serdecznie dziękujemy 
Organizatorom za możliwość 

udziału w tak wyjątkowym przedsięwzięciu i za 
wspaniałą nagrodę, która bardzo przyda nam 
się podczas organizacji przedszkolnych uroczy-
stości! Dziękujemy również wszystkim Nauczy-
cielkom, Rodzicom i Przedszkolakom, którzy 
aktywnie uczestniczyli w realizacji wszystkich 
działań związanych z konkursem.

Zofia Owsieniuk, Milena Kuradczyk

Nagroda dla Przedszkola nr 5

W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego wpłynęło ponad 120 
wniosków uczniów, których wyniki kwalifikowały 
ich do zdobycia stypendium. Z tej grupy komi-
sja wybrała 50 najlepszych. Na konto każdego 
z uczniów wpłynie aż 4 tysiące złote, które mogą 
wydać na pomoce naukowe, ale i wycieczki, książ-
ki. To podziękowanie za ich wytężoną pracę i bar-
dzo dobre wyniki w nauce przyznane przez Zarząd 
Województwa Podlaskiego. Ale żeby zyskać uzna-
nie w oczach komisji przyznającej stypendia trze-
ba było pochwalić się nie tylko średnią co najmniej 
5,0 – choć i średnie 6,0 nie należały do rzadkości. 
Trzeba było wykazać się tym czymś ekstra, czymś 
co wyróżnia uczniów zdolnych od wybitnych.

I ta 50-tka wyróżniona we wtorek 16 paź-
dziernika w Białymstoku z pewnością do takich 
uczniów należy. Wszyscy to co najmniej dwu-
krotni laureaci olimpiad przedmiotowych i te-
matycznych.

W imieniu Zarządu Województwa Podla-
skiego pamiątkowe dyplomy wręczył im Bogdan 

Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskie-
go. W tym roku uroczystość odbyła się na Wy-
dziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku. 

- W imieniu marszałka Jerzego Leszczyń-
skiego i całego zarządu chciałem wam pogratu-
lować tego sukcesu – mówił w czasie uroczystości 
Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa 
Podlaskiego. - Dzięki nauce świat dzisiaj stoi przed 
wami otworem. Już teraz słyszymy ilu uczniów 
z naszego regionu zdobyło stypendia i studiuje 
na prestiżowych uczelniach za granicą. To nas 
wszystkich bardzo cieszy, ale ja jednak chciałbym 
już teraz zwrócić waszą uwagę na nasze podla-
skie uczelnie. Nieprzypadkowo gościmy dzisiaj na 
UMB, uczelni która znajduje się w czołówce aka-
demii medycznych w Polsce. Wierzymy gorąco, że 
to właśnie dzięki wam, dzięki młodemu pokoleniu 
nasz region będzie się dalej rozwijać i zależy nam 
bardzo, żeby większość z was to właśnie z Pod-
laskiem związała swoją dorosłą przyszłość. (...)

za: http://www.wrotapodlasia.pl

Agnieszka Sawczuk, uczennica II LO z DNJB w Hajnówce, otrzymała 
stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego 

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2017/2018.
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