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wyznania prawosławnego 
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GMINA HAJNÓWKA

Rok 2017 – Budujemy potencjał 
  – rozmowa z Wójt Gminy Hajnówka – Lucyną Smoktunowicz

Gmina Hajnówka to 25 so-
łectw skupiających w sobie 35 miej-
scowości. Najmniejsza z nich (wg. 
stanu na koniec grudnia 2017 r.) 
- Budy Leśne liczy 4 mieszkańców, 
największa zaś – Dubiny 787 osób. 
Pożegnanie starego 2017 r. i przywi-
tanie nowego – perspektywicznego 
(jak zapewnia nasza rozmówczyni) 
2018 r. jest świetną okazją do pod-
sumowania osiągnięć.

„Rok 2017 był dobrym rokiem 
– mówi nam Lucyna Smoktunowicz 
Wójt Gminy Hajnówka – wiele 
udało się nam osiągnąć i mam tu 
na myśli nie tylko działania mojej 
administracji, ale i osiągnięcia 
mieszkańców.”

W Gminie Hajnówka, już od 
trzech lat, dzieje się bardzo dużo. 
Szczególnie w sferze społecz-
no – kulturalnej. Wieczór Chórów 
Parafialnych w Nowoberezowie, 
Zawody Strongman o Puchar Wójta 
Gminy Hajnówka, Festyn na Kapach 
w Borysówce, czy nabierające 
wiatru w żagle Wioski Tematyczne 
– w Borysówce, Lipinach, Dubinach 
i Nowoberezowie – to tylko czubek 
góry lodowej wydarzeń, które zosta-
ły zainicjowane w bieżącej kadencji 
samorządowej. Czy to przypadek?

„Wysiłek (i fundusze) zainwe-
stowane w inicjatywy społeczne 
powoli przynoszą plon – słyszymy 
w odpowiedzi – ale w moim rozu-
mieniu idei samorządu, gmina to 
przede wszystkim inwestycje infra-
strukturalne – z nich statystycznie 
rzecz biorąc – korzysta najwięcej 
mieszkańców, rolników, biznesme-
nów, czy nawet turystów.”

Gmina Hajnówka w 2017 r. 
zrealizowała szereg przedsięwzięć 
uwzględniających potrzebę poprawy 
stanu dróg. Znakomita większość 
z nich dotyczyła tzw. „ostatniego 
kilometra” - krótkiego, brakującego 
odcinka porządnej nawierzchni, 
którego wykonanie było ostatnim 
krokiem na drodze do włączenia 
miejscowości do lokalnej sieci 
drogowej.

W minionym roku zrealizo-
wano:
• przebudowę drogi gminnej Nr 

108549B od drogi powiatowej Nr 
1652B Poryjewo -  Orzeszkowo 
do Zatrościńca i Nr 108550B 

Zatrościniec - Podtrościniec od 
km 0+000,00 do km 0+858,00 - 
etap II (objętą dofinansowaniem 
w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej na lata 2016 - 2019” 
oraz środkami pochodzącymi 
z budżetu powiatu hajnowskiego 
w wysokości 10.000 zł na prze-
budowę przepustu w pasie drogi 
powiatowej i miasta Hajnówka),

• przebudowę drogi gminnej Nr 
108533B Orzeszkowo - Sosnów-
ka (objętą dofinansowaniem 
z udziałem środków Nadleśnictwa 
Hajnówka),

• przebudowę drogi wewnętrznej 
stanowiącej działkę ozn. nr geod. 
362/7 w Orzeszkowie,

• przebudowę drogi gminnej Nr 
108522B w miejscowości Pa-
sieczniki Duże.

Całkowita wartość przedmio-
towych inwestycji wyniosła około 
2 672 740 zł przy łącznym pozyska-

nym dofinansowaniu w wysokości 
922 311 zł.

„Wbrew pozorom są to wy-
magające inwestycje, zarówno ze 
względu na ograniczone możliwości 
pozyskania dofinansowania, ale 
i budzące kontrowersje wśród są-
siadów budowanej drogi.”

Zgodnie z tzw. specustawą 
drogową zarządca drogi publicznej 
ma prawo wywłaszczyć, w drodze 
decyzji właściwego Wojewody, 
prywatne grunta, jeżeli jest to 
niezbędne dla realizacji inwestycji.

„Planując przebieg przebu-
dowy staramy się minimalizować 
utratę prywatnych gruntów – jed-
nak niekiedy jest to po prostu nie 
możliwe ze względów technicznych. 
W większości sytuacji spotykamy się 
ze zrozumieniem.”

Inwestycje w Gminie Hajnówka 
realizowane są w duchu zrównowa-
żonego rozwoju - godząc zarówno 
interesy gospodarki człowieka jak 
i środowiska naturalnego. Dosko-
nałym przykładem przedmiotowego 

Przebudowa drogi wewnętrznej 
ozn. nr geod. 362/7 w Orzeszkowie

Przebudowa drogi gminnej 
Nr 108532B w miejscowości 

Pasieczniki Duże  
(w trakcie realizacji)

Droga „na Sosnówkę”  
w budowie.

postępowania jest budowa drogi 
Orzeszkowo - Sosnówka.

Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z nowej drogi  - mówi nam 
Andrzej Pawluczuk, „straszyciel” 
dzieci w Chatce Baby Jagi i wła-
ściciel Agroturystyki „Sosnówka”. 
Z pewnością będzie stanowić dla 
nas duże wsparcie w prowadzonej 
działalności, ale i ułatwi dostęp do 
lasu - w szczególności do celów tu-
rystyki rowerowej - dzięki temu liczę 
na większą liczbę gości, gdyż droga 
sprzed realizacji inwestycji z pew-
nością rowerzystów nie zachęcała.

Nieco skromniejszy zakres, 
ale nie mniej istotny wymiar miało 
przedsięwzięcie „Przebudowa trzech 
przepompowni ścieków w miejsco-
wości Mochnate”, które w całości 
zostało sfinansowane z budżetu 
Gminy Hajnówka, a jego wartość 
wyniosła 129 519 zł. Dzięki prze-
prowadzonym pracom serwisowym, 
wymianie pomp i przewodów tech-
nologicznych wzrosła wydajność 
całego procesu oczyszczania ście-
ków komunalnych w oczyszczalni 
ścieków w Mochnatem.

„Docieramy do wszystkich 
mieszkańców aby polepszyć ich 
bezpieczeństwo i warunki życia. 
W związku z tym zrealizowaliśmy 
zadanie pn. Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego w Dubinach, ul. Krótka. 
Koszt inwestycji: 15 067,50zł brutto, 

która została w całości wykonana  
z własnych środków gminy. Budowa 
oświetlenia spotkała się z odzewem 
społeczeństwa, które jest wdzięczne 
za realizację ww. inwestycji o którą 
zabiegali mieszkańcy. Chciałabym 
podkreślić, że realizować będziemy 
również inne projekty związane 
z budową lub rozbudową oświetle-
nia ulicznego w miejscowościach 
gminy Hajnówka”

„Nieustannie dbamy również 
o podnoszenie walorów turystycz-
nych obszaru Gminy - kontynuuje 
Pani Wójt - w 2017 r. oddaliśmy 
do użytku  siłownię rekreacyjną 
na świeżym powietrzu w Nowobe-
rezowie”

Jak dowiedzieliśmy się od 
naszej rozmówczyni, jest już to 
drugi obiekt sfinansowany w ramach 
Programu Nestle Porusza Polskę. 
Pierwsza siłownia została ufundo-
wana w Dubinach w 2016 r. Obie 
lokalizacje wygrały w ogólnopolskim 
konkursie opartym o głosowanie in-
ternautów. Wartość urządzeń siłowni 
wraz z usługą montażu zamknęła 
się w 17 000 zł.        (m.b., b.n.g.)

Przebudowa drogi gminnej  
Nr 108533B Orzeszkowo – 

Sosnówka – w trakcie realizacji

„Przebudowa trzech  
przepompowni ścieków  

w miejscowości Mochnate”

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 
w Dubinach, ul. Krótka.

Siłownia w Nowoberezowie 
(Nestle Porusza Polskę 2017)

Dnia 21 listopada 2017 r., 
dzieci Szkoły Podstawowej Nr 
4 w Hajnówce wraz ze swoją 
wychowawczynią – p. Julitą To-
kajuk , miały okazję wziąć udział 
w warsztatach plastycznych 
w Muzeum Białoruskim w Haj-
nówce. Warsztaty prowadził mu-
zealny historyk sztuki - Agnieszka 
Tichoniuk. Tym razem, podczas 
warsztatów, dzieci próbowały 
swych sił rysując węglem „z na-
tury”. Obiektem były muzealne 
ekspozycje. Na swych pracach 

Muzealne węglem rysowanie
dzieci przedstawiły eksponaty 
etnograficzne zgromadzone na 
dwóch stałych wystawach „Bia-
łoruska zagroda” i „Białoruski ka-
lendarz”. Powstały piękne szkice, 
z których będzie można obejrzeć 
wystawę w szkole.   

Warsztaty zorganizowano 
w ramach realizacji zadania p.n. 
„Przygraniczny alians etniczny” 
dzięki dotacji Urzędu Miasta 
Hajnówka.

 (Tomasz Tichoniuk)

Zakończyła się realizacja pro-
jektu pn. „Ach co to był za ślub” 
realizowanego przez Koło Przyjaciól 
Biblioteki  w Dubiczach Cerkiewnych.  
W ramach projektu przeprowadzony 
został cykl spotkań i warsztatów 
przypominajacych tradycje i obrzę-
dy weselne. Odbyły się warsztaty 
pieczenia korowaja, wyplatania 
wianków weselnych, śpiewu pieśni 
i przyśpiewek weselnych.

Zebrano także ponad 80 sta-
rych fotografii ślubnych, które sa 
eksponowane na wystawie w Gmin-

Dubicze Cerkiewne

Ach co to był za ślub
nej Bibliotece Publicznej.

Podsumowanie projektu odbyło 
się 17 listopada. W trakcie uroczy-
stości Mikołaj Ławrynowicz przed-
stawił  obrzęd i obyczaje weselne 
wsi Stary Kornin na podstawie opisu 
z 1853 r. ks. Celestyna Brenna, pro-
boszcza parafii w Starym Korninie. 

Imprezę zakończyła część mu-
zyczna - występy zespołów: Mikstura 
z Kleszczel i zespołu wokalnego 
GOKSiR w Dubiczach oraz dzielenie - 
zgodnie z dawnym obyczajem - we-
selnego korowaja.                      (cz)
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GMINA WYSZKI

6 grudnia 2017 r. w Tykocinie 
odbył się konkurs na tradycyjny 
stół wigilijny. Stoły przygotowane 
i wypełnione po brzegi wigilijnymi 
potrawami były dziełem kół go-
spodyń wiejskich, stowarzyszeń, 
OSP, domów kultury a także grup 
nieformalnych stworzonych przez 
mieszkańców sąsiadujących ze sobą 
wsi. Na większości ze stołów można 
było znaleźć tradycyjne produkty, 
i obejrzeć ich wystrój.

 Pięknie prezentowały się dwa 
stoły przygotowane przez zgłoszone 
wcześniej do tego konkursu dwie 
grupy z naszej gminy, tj. Stowarzy-
szenie Młodzi Duchem ze Strabli 
oraz Grupę Nieformalną stworzoną  
w ramach współpracy trzech pod-
miotów: Stowarzyszenie Aktywna 
Wieś w Niewinie Borowym, Mło-
dzieżową Radę Gminy Wyszki 

oraz Grupę Sołecką z Pulsz. 
Na naszych stolach można było 
zobaczyć dużo pięknych elemen-
tów świątecznych oraz spróbować 

„Tradycyjny stół wigilijny”  
w Tykocinie

wielu potraw wigilijnych. Wszystko 
to było wynikiem wielkiego wkładu 
pracy i zaangażowania społecznego 
przedstawicielek wymienionych 
grup. Należy podziękować serdecz-
nie naszym przedstawicielkom 
za chęci uczestnictwa w takich 
przedsięwzięciach i prezentowa-
nie swojej gminy w konkursach 
o zasięgu wojewódzkim. Marszałek 
Województwa Podlaskiego, Jerzy 
Leszczyński podziękował wszystkim 
takimi słowami: „Przesłaniem kon-
kursu jest pielęgnowanie tradycji, 
dlatego bardzo Wam dziękuję za 
zaangażowanie, jakie włożyliście 
w przygotowanie potraw i stołów, 
a przede wszystkim w to, że dbacie, 
aby te tradycje polskiego stołu, tak 
ciekawe i różne w naszym woje-
wództwie, były wciąż żywe i aby 
o nich nie zapomniano”.

(Bożena Gromada) 
fot: Michał Kość/Agencja Wschód/ 

i Młodzieżowa  
Rada Gminy Wyszki 

W dniach 24- 26 listopada 
2017r. trzy radne Młodzieżowej Rady 
Gminy Wyszki: Karolina Pierzchało, 
Ewa Puchalska, Klaudia Puchalska, 
a także  opiekunka Bożena Pierz-
chało, uczestniczyły w II Kongresie 
Rad Młodzieżowych w Białymstoku. 
Organizatorem przedsięwzięcia było 
Stowarzyszenie ANAWOJ i Urząd 
Marszałkowski Województwa Pod-
laskiego.

Spotkanie było okazją do 
wymiany doświadczeń i rozmów na 
ważne tematy dotyczące funkcjono-
wania Rad Młodzieżowych w naszym 
województwie, a jest ich 18.  Warto 
dodać, iż Młodzieżowa Rada Gminy 
Wyszki jest najdłużej aktywnie  
działającą. Pierwsze  demokratycz-
ne wybory do Rady odbyły się 24 
lutego 2005r. Aktualnie działamy 
już siódmą kadencję. Na Kongresie 
zaprezentowaliśmy nasze działania, 

II Kongres Rad Młodzieżowych 

a było i jest ich dość sporo.
Tematami szczegółowymi  

poruszanymi w trakcie obrad przez 
zaproszonych gości m.in. opiekuna 
Młodzieżowej Rady Miejskiej z Olsz-
tynka były następujące kwestie: jak 
zaktywizować młodzież do działania, 

W tym roku wyszkowscy se-
niorzy postanowili zorganizować 
spotkanie wigilijne stosunkowo 
wcześnie, bo już 13 grudnia.

Z zaproszenia skorzystał 
proboszcz miejscowej parafii ks. 
dr Andrzej Ulaczyk, wójt Gminy 
Wyszki Mariusz Korzeniewski oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej Jacek 
Falkowski.

Po oficjalnym powitaniu 

Wigilia u seniorów w Klubie RAZEM
wszystkich zebranych przez dy-
rektora GCBK Henryka Zalewskie-
go i złożonych życzeniach przez 
zaproszonych gości, modlitwą, 
kolędą i łamaniem się opłatkiem 
rozpoczęto „Wigilię”.

Potrawy przy-
gotowane przez 
seniorów były róż-
norodne a przede 
wszystkim bardzo 
smaczne. Goście 
stwierdzil i ,  że 
mogą konkurować 
z serwowanymi 
w najlepszych re-
stauracjach.

Na pamiąt-
kę z życzeniami 
Wesołych Świąt 

jak opracować statut i pozyskać 
środki finansowe na działalność? 
Do takich i podobnych dyskusji włą-
czali się wszyscy młodzi  uczestnicy 
Kongresu,  przez co obrady były 
ciekawsze i bardziej emocjonujące.

Bożena Pierzchało 

uczestnicy spotkania otrzymali 
figurki gipsowe malowane kilka 
dni wcześniej podczas warsztatów 
plastycznych. 

tekst i foto: Henryk Zalewski

Kilka lat temu dyrektor Ze-
społu Szkół w Grodzisku rzuciła 
pomysł pieczenia gofrów na cele 
charytatywne. Pomysł chwycił 
i dziś to już tradycja społeczności 
szkolnej, która rokrocznie włącza 
się w ten sposób do ogólnopolskiej 
akcji „Szlachetna paczka”. 

Wolontariuszki  ze szkolnego 
koła wolontariatu  pod czujnym 

Grodzisk

Szlachetne gofry
okiem opiekunek: Marty Wisłockiej, 
Doroty Kobus i Joanny Jaszczołt 
i przy pomocy emerytek: Nadziei 
Karol i Joanny Tymińskiej zajęły 
się wypiekiem i sprzedażą gofrów. 
Uzyskane fundusze plus datki 
uczniów i ich rodziców pozwoliły 
przygotować paczkę dla rodziny 
wybranej z banku rodzin. 

(seb)

W listopadzie, z inicjatywy 
Urzędu Marszałkowskiego w Białym-
stoku, w Zespole Szkół Rolniczych 
w Rudce odbyło się szkolenie połą-
czone z prezentacją multimedialną 
na temat „Znaczenie pszczół dla 
człowieka i gospodarki”. Po szkole-
niu nadszedł czas na sprawdzenie 
zdobytej wiedzy. Trzy osoby, które 
uzyskały  najwięcej punktów otrzy-
mały nagrody rzeczowe.         (sok)

Rudka

Pszczoły a człowiek

W ramach funkcjonującego od 
2012 roku Programu Rozwoju Czytelnic-
twa, Instytut Książki realizuje program 
dotacyjny  „Kraszewski. Komputery dla 
biblioteki”.  Jego celem jest podniesienie 
standardu bibliotek publicznych poprzez 
wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt 

Boćki
Nowe komputery w bibliotece

komputerowy umożliwiający użytkow-
nikom biblioteki korzystanie z internetu.

O sprzęt komputerowy wartości 
11 860 złotych wzbogaciła się ostatnio 
Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach; 
10 000 zł stanowiła dotacja uzyskana  
z Instytutu Książki.                              (w)
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Najnowsze wyniki badań 
potwierdzają to, co wydaje się 
oczywiste. Polacy najbardziej 
obawiają się o zdrowie i życie 
swoich najbliższych. W ankiecie 
przeprowadzonej w kwietniu 
przez Kantar Public1 niemal 2/3 
badanych przyznało, że to lęki, 
które im towarzyszą na co dzień. 
Okazuje się, że to właśnie chęć 
zapewnienia bezpieczeństwa 
najbliższym jest motywacją do 
ubezpieczenia swojego życia.

Polacy z roku na rok coraz 
chętniej stają na ślubnym kobiercu 
– w 2016 roku aż 5 tys. par więcej 
niż rok wcześniej zdecydowało się 
na ten krok2, a liczba zawieranych 
małżeństw rośnie już trzeci rok 
z rzędu. Jak się okazuje, decyzja 
o ślubie niesie ze sobą nie tylko 
konsekwencje prawne, ale także 
poczucie odpowiedzialności za 
drugą osobę. Czyżby oznaczało to, 
że dopiero po przysiędze na dobre 
i na złe, zaczynamy brać odpowie-
dzialność za swoich najbliższych? 

Troska o przyszłość
Raport przygotowany w kwiet-

niu przez Kantar Public na zlecenie 
Concordii Ubezpieczenia nie pozo-
stawia złudzeń. Najbardziej martwi-
my się o naszych najbliższych – 58  
proc. Polaków obawia się właśnie 
ciężkiej choroby lub śmierci najbliż-
szych. Jako obawy towarzyszące 
nam w codziennym życiu, Polacy 
w badaniu wskazali również wypad-
ki samochodowe, w wyniku których 
mogą być poszkodowani również 
ich najbliżsi (55 proc.), inwalidztwo 
(54 proc.), kosztowne leczenie lub 
rehabilitację (53 proc.). 

– Choć wyniki wskazują, że 
częściej do swoich lęków o rodzinę 
przyznają się kobiety, to mężczyźni 
częściej deklarują, że są zainte-
resowani polisą, która chroniłaby 
w takich sytuacji ich najbliższych 
przed finansowymi konsekwencjami 
tego rodzaju zdarzeń. Częściej tak-
że decydują się oni na posiadanie 
tego rodzaju ubezpieczenia – 52 
proc. Polaków deklaruje, że posia-

da polisę na życie w porównaniu 
do 45 proc. kobiet – komentuje 
dr Filip Przydróżny, Dyrektor Biura 
Ubezpieczeń Osobowych Concordii 
Ubezpieczenia.

Co zdecydowało o zakupie 
polisy życiowej? Ponad połowa 
osób (54 proc.), które mają indy-
widualne ubezpieczenie na życie, 
zdecydowała się na nie, gdyż zależy 
im na zabezpieczeniu najbliższych 
w przypadku swojej choroby lub 
śmierci, 38 proc. po prostu chce się 
czuć bezpiecznie. Chęć zabezpie-
czenia na wypadek choroby była 
motywatorem co trzeciej (33 proc.) 
przebadanej osoby. Co ciekawe, co 
dziesiąta osoba, która ubezpieczyła 
swoje życie, została do tego namó-
wiona przez najbliższych. 

- Najczęściej wskazywanym 
powodem, dla którego Polacy 
nie posiadają ubezpieczenia na 
życie są kwestie finansowe – co 
trzeci ankietowany wskazywał to, 
jako wytłumaczenie nie posiada-
nia takiej formy zabezpieczenia. 

Opinia ta może jednak wynikać 
z ich braku świadomości, że tego 
rodzaju polisy dla jednej osoby to 
miesięczny koszt porównywalny 
z abonamentem w sieci komórko-
wej czy telewizji kablowej. Jednak 
ewentualne korzyści, które z niej 
płyną, są znacznie większe. Dzięki 
tego rodzaju produktom, dostępnym 
również w Concordii Ubezpieczenia, 
możemy liczyć na wsparcie finan-
sowe w przypadku sytuacji, których 
się obawiamy najbardziej – ciężkiej 
choroby, śmierci czy inwalidztwa. 
Kupując polisę, kupujemy też sobie 
poczucie bezpieczeństwa i odpowie-
dzialności za rodzinę – tłumaczy dr 
Filip Przydróżny.

Jak wybrać polisę idealną 
dla rodziny?

Warto poszukać oferty, która 
obejmuje ochroną nie tylko samą 
osobę ubezpieczoną, ale także jej 
bliskich – współmałżonka oraz dzie-
ci. Kolejną kwestią jest wysokość 
składki – część ofert daje gwarancję 
wysokości składki przez cały okres 

 Ubezpieczenie na życie? Tak, ale z myślą o najbliższych
obowiązywania umowy. Należy 
także pamiętać, że w przypadku 
polis na życie warto zawierać je na 
dłuższy czas, ponieważ im jesteśmy 
starsi, tym drożej wypada zakup 
takiej umowy. Szukając idealnej 
oferty należy także zwrócić uwagę 
na listę chorób, których wystąpienie 
pozwala nam na uzyskanie świad-
czenia. W tym wypadku powiedzenie 
„im więcej tym lepiej” znakomicie 
się sprawdza.

1.Badanie przeprowadzone 
metodą CATI przez Kantar Public 
na zlecenie Concordii Ubezpieczenia 
w dniach 3-4 kwietnia 2017 r., na 
reprezentatywnej, ogólnopolskiej 
próbie Polaków w wieku 15 i więcej 
lat, n=1000. 

2. Dane GUS

20 listopada w Świrydach odbyła 
się uroczystość otwarcia i poświęcenia 
drogi powiatowej Glinnik - Zanie - Świry-
dy. W ramach inwestycji, której wartość 
wyniosła 3 683 730, 57 zł rozbudowano 
5,919 km drogi oraz wyremontowano 
most na rzece Panasówka we wsi Świ-
rydy. Koszty inwestycji zostały pokryte 

Brańsk Nowe drogi
wspólnie przez Województwo Podlaskie, 
Powiat Bielski i Urząd Gminy w Brańsku.

Natomiast 24 listopada otwarto 
drogę gminną we wsi Olędzkie o długości 
921 m (wartość inwestycji 707 784,02 
zł)  oraz drogę gminną Pietraszki - Pru-
szanka Stara o długości 2,5 km. Koszt 
tei inwestycji to  1 545 178,91 zł.   (sok)

Trzy wsie w gminie Orla wzbo-
gaciły się w listopadzie o mini siłow-
nie. Powstały one w Malinnikach, 
Mikłaszach I Wólce Wygonowskiej.  
W każdej z miejscowości pobudo-
wano place zabaw wyposażone w 5 
urządzeń do zabawy dla dzieci I dwa 
urządzenia siłowni zewnętrznej, 

Orla Mini siłownie
ławkę i kosz na śmieci oraz tablicę 
informacyjną. Wartość inwestycji 
to 73 952,58 zł, ponad 60 proc. 
(47 056,00 zł) zostało dofinanso-
wane pzrez Urząd Marszałkowski 
w ramach projektu pn. “Podniesienie 
atrakcyjności turystyczno-rekreacyj-
nej gminy Orla”.                    (seb)

W ostatnią niedzielę  listopada 
świetlica w Kleosinie gościła bryd-
żystów, (w tym trzy grające Panie), 
którzy walczyli o puchar ufundowa-
ny przez Wójta  Gminy Juchnowiec 
Kościelny, Krzysztofa Marcinowicza.

Po ostrej walce, dosłownie 
do ostatniego rozdania, turniej 
wygrała para Kleosin/Nowe Miasto: 
Zbigniew Ruchlicki - Benon Żukow-
ski,  II miejsce zajęła para Zbigniew 
Kopyciński - Ireneusz Turyk, III para 
z Białegostoku Grzegorz Kryszeń - 
Leszek Szewczuk. Zwycięska para 
otrzymała puchar przechodni , a trzy 
pierwsze pary upominki.

Turniej poprowadził miesz-
kaniec gminy, Dariusz Sterniczuk. 
Prezes Stowarzyszenia ATU, orga-
nizatora turnieju. Planuje w naj-
bliższym czasie rozegranie turnieju  
z reprezentacją gminy Turośń 
Kościelna.

Warto zauważyć, iż od nie-
dawna osoby grające w brydża 
mają stałą siedzibę w Kleosinie 
przy ul. Tarasiuka 9. Chętni mogą 
pograć w klubie w każdą środę, 
sobotę i niedzielę od godz. 15.00  
tel. 731-298-568.                             (gjk)

Kleosin

Turniej Brydżowy
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GMINA CZEREMCHA

Pod koniec listopada w Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Cze-
remsze  i Gminnym Ośrodku Kultury 
zorganizowano zbiórkę na rzecz 
bezdomnych psów ze schroniska 
„Ciapek” w Hajnówce. Zebraliśmy 
wiele niezbędnych akcesoriów, 
a dzieci z przedszkola zgromadziły 
ich najwięcej. 7 grudnia przedstawi-
ciele Samorządu Szkolnego wybrali 
się do Hajnówki, aby przekazać ze-
brane rzeczy. Towarzyszyła nam 
przedstawicielka rodziców Agata 
Szoplik, która jest bardzo zaanga-
żowana w pomoc schronisku.

W schronisku „CIAPEK”

Na miejscu pan Sławomir 
Stepaniuk,  kierownik schroniska, 
przekazał nam wiele interesujących 
informacji na temat placówki oraz 
jej podopiecznych, około 130 psów. 
Po interesujących warsztatach mo-
gliśmy wyprowadzić zwierzęta na 
spacer. Liczymy na więcej tego typu 
wyjazdów, dzięki którym możemy 
pomagać naszym czworonogim 
przyjaciołom.  

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy przyłączyli się do 
akcji.                   (Emilia Bagrowska

Magdalena Kołtok)

Koniec listopada był okresem 
rywalizacji tenisistów. Najpierw 18 
listopada spotkały się w Dobrzy-
niewie Dużym najlepsze drużyny 
wyłonione w eliminacjach powiato-
wych. W kategorii dziewcząt  powiat 
bielski reprezentowały zespoły ze 
szkół w Glinniku i Wyszkach, powiat 
hajnowski w  Czeremsze i Narewce, 
a powiat siemiatycki w  Drohiczynie 
i Grodzisku. W kategorii chłopców: 
Augustowo, Glinnik, Narewka, Gro-
dzisk i Perlejewo. Nasze zespoły nie 
wypadły najlepiej ale do finału woje-
wódzkiego, który odbył się w Dobrzy-

Rywalizowali tenisiści
niewie 29 listopada zakwalifikowała 
się reprezentacja SP w Czeremsze.

W finałach startowało  8 ze-
społów. Czeremchę reprezentowały: 
KInga Korza, Paulina Paczuska i Julia 
Piłat. Drużyna z Czeremchy zajęła - 
podobnie jak na pólfinałach -  drugie 
miejsce, a  Paulina została nagrodzo-
na statuetką najlepszej zawodniczki 
drużyny. Trenerem srebrnych tenisi-
stek jest Alina Sośniuk 

Także w Dobrzyniewie rywalizo-
wały drużyny dziecięce. 17 listopada 
odbyłysię rozgrywki w ramach grupy 
południowej.                                (s)

6 grudnia 2017 w liturgiczne 
wspomnienie świętego Mikołaja 
w Zespole Przedszkolno - Szkol-
nym w Czeremsze został rozegrany 
I Mikołajkowy Turniej Szachowy. Do 
turnieju przystąpiło 14 osób. W ka-
tegorii dziewczęta (klasa III) wygrała 
Martyna Stańczyk, druga była Mał-
gorzata Ryszczuk, trzecia Magdalena 
Parfieniuk. W kategorii chłopców 
(klasy III) wygrał Jan Pęczek, drugie 
miejsce zajął Piotr Aleksiejuk, trzecie 
Mateusz Korniluk - Dubiel, czwarte 
Michał Wasiluk. W kategorii chłopcy 
(klasa VI) wygrał jak i cały turniej Ga-
briel Stepaniuk, drugi w tej kategorii 

I Mikołajkowy Turniej Szachowy
był Michał Pytel. W kategorii chłopcy 
(3 kl. gimnazjum) wygrał Kamil Rydel, 
drugi był Patryk Rydel, trzeci Dominik 
Korza, czwarte miejsce zajął Grzegorz 
Pęczek. 

Podczas turnieju kategorie 
szachowe zdobyli: IV kategorię sza-
chową zdobyli: Gabriel Stepaniuk 
i Michał Pytel. Natomiast V kategorię 
zdobyli: Kamil i Patryk Rydel, a także 
Jan Pęczek. 

Turniej rozegrano systemem 
szwajcarskim - 6 rund po 30 minut na 
zawodnika. Sędziował Józef Flaziński 
z Sokołowa Podlaskiego.

(Ks. Krzysztof Domaraczeńko)

25 listopada 2017 roku w Ze-
spole Szkół nr 4 w Suwałkach i 27 
listopada 2017 roku w Zespole Szkół 
Mechanicznych Centrum Kształcenia 
Praktycznego nr 2 im. św. Józefa 
w Białymstoku odbyły się uroczyste 
podsumowania V edycji Wojewódzkie-
go Konkursu Historyczno-Literackiego 
„By czas nie zaćmił i niepamięć”. 
W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, 
Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.   
Pomysłodawcą i organizatorem kon-
kursu był Jarosław Zieliński, poseł 
Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku 
Konkurs był współorganizowany przez 
Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Jednym z celów corocznego 
Konkursu jest głębsze zainteresowanie 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych w województwie podlaskim 
trzema, połączonymi tragicznie ze 
sobą, wydarzeniami z najnowszej 
historii naszej Ojczyzny – zbrodnią 
katyńską, katastrofą smoleńską 
i Obławą Augustowską.  Do tegorocz-

V Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literackiego  
„By czas nie zaćmił i niepamięć”

nego Konkursu zgłoszono 75 prac z 27 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych województwa podlaskiego. 
Oceniała je Komisja Konkursowa pod 
przewodnictwem  prof. dr hab. Barbary 
Falińskiej.

W kategorii gimnazjów I miejsce  
zajęła Emilia Nartowicz (Gimnazjum 
im. Jana Klemensa Branickiego w Ty-
kocinie). Wyróżnienia otrzymali m.in.:  
Sebastian Rutkowski (Gimnazjum 
w Kleosinie)  i  Kinga Weronika Dudko 
(Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewi-
cza w Zabłudowie) 

W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych I miejsce zajął Szymon 
Grablun (Zespół Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. Stanisława Sta-
szica w Sejnach). Wśród wyróżnionych 
znalazła się m.in. 

Dominika Sycewicz (Zespół 
Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa 
Klemensa Piłsudskiego w Bielsku 
Podlaskim).

Laureaci Konkursu otrzymali dy-

plomy wraz z nagrodami książkowymi 
bądź rzeczowymi, a wszyscy uczestni-
cy Konkursu – listy gratulacyjne i na-
grody rzeczowe. Nagrodą specjalną za 
zajęcie pierwszego miejsca w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych jest wyjazd 
studyjny do Parlamentu Europejskie-
go, którego fundatorem jest Poseł 
do Parlamentu Europejskiego prof. 
Karol Karski. Nagrodą specjalną za 
zajęcie pierwszego miejsca w kategorii 
gimnazjów, ufundowaną przez Posła 
Rzeczypospolitej Polskiej  Jarosława 
Zielińskiego jako organizatora Kon-
kursu jest wizyta studyjna w polskim 
Parlamencie (Sejmie i Senacie) po-
łączona z biletem wstępu do teatru 
i wycieczką edukacyjną w Muzeum 
Powstania Warszawskiego. 

Nauczyciele i opiekunowie 
uczniów biorących udział w Konkursie 
oraz członkowie Komisji Konkursowej 
otrzymali od Organizatorów specjalny 
list z podziękowaniem za wsparcie idei 
Konkursu i pomoc w jego realizacji.  (wr)

1 grudnia gościliśmy w naszej 
Bibliotece pisarza i dziennikarza 
telewizyjnego Tomasza Sekielskiego 
oraz pisarkę Agnieszkę Korzeniew-
ską. Okazją do zorganizowania spo-
tkania były nowe publikacje: drugi 
tom trylogii „Susza” („Smak suszy”) 
Tomasza Sekielskiego i pierwsza 
powieść Agnieszki Korzeniewskiej 
- „Witraż”. 

M i m o 
faktu, że pi-
sarze tworzą 
różne gatun-
ki literackie, 
mają różne 
inspiracje, 
doświadcze-
nia i obszary 
zainteresowań łączy ich łatwość 
nawiązywania kontaktu ze słu-
chaczami - kontaktu swobodnego, 
okraszonego zaraźliwym poczuciem 
humoru i dużą dozą dystansu do 
samych siebie i swojej roli. Podczas 

Wieczór autorski w MBP  
w Siemiatyczach

spotkania, licznie zgromadzona 
publiczność, mogła poznać m.in. 
tajniki warsztatu literackiego, pisar-
skie, i nie tylko pisarskie, plany na 
przyszłość oraz kulisy rynku wydaw-
niczego. Dodatkowym elementem, 
łączącym naszych gości jest także 
wspólny wydawca, którym jest Wy-
dawnictwo Od Deski Do Deski. Wy-

dawnictwem 
z a r z ą d z a 
Anna Sekiel-
ska, prywat-
nie żona To-
masza, która 
tego wieczo-
ru wcieliła się 
z powodze-
niem w rolę 

prowadzącej spotkanie – dynamicz-
nej i dociekliwej.

Po zakończeniu oficjalnej czę-
ści spotkania był czas na rozmowy 
kuluarowe, wspólne zdjęcia, auto-
grafy.                                  E.Nowik 

W świetlicy wiejskiej w Gra-
bowcu (gmina Dubicze Cerkiewne) 
odbyły się XXIV Prezentacje Zespołów 
Obrzędowych „Białoruski Obrzęd na 
Scenie”. 

Organizatorem  przeglądu  były: 
Białoruskie Towarzystwo Spolecz-
no-Kulturalne oraz Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekracji.            (cz)

Grabowiec

Białoruski  
Obrzęd na Scenie

Z inicjatywy starosty hajnow-
skiego Mirosława Romaniuka w świe-
tlicy wiejskiej w Starym Korninie 
odbyło się spotkanie z mieszkań-
cami nt. możliwości wykorzystania 
ciepła z miejscowej biogazowni do 
ogrzewania domów mieszkalnych 
oraz użyteczności publicznej we wsi. 
Mieszkańcy wyrazili zaintersowanie  
taką możliwością ogrzewania. (seb)

Stary Kornin

Szansa na ciepło

Zakończyła się renowacja 
stadionu gminnego w Juchnowcu 
Dolnym. Płytę boiska wyposażono 
w nowoczesny system nawadnia-
nia, stadion otrzymał oświetlenie 
oraz nowe zielono-żólte trybuny na 
których będzie mogło zasiąść 300 
kibiców. Koszt inwestycji wyniósł 
60 000 złotych.                       (jk) 

Juchnowiec Dolny

Kolorowe trybuny
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Po raz pierwszy w Białowieskim 
Ośrodku Kultury odbył się niezwykle 
wyjątkowy koncert Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. 16 grudnia 2017 sala kina 
Żubr pękała w szwach. Na białowie-
skiej scenie wystąpił zespół, którego 
głównym celem jest kultywowanie 
tradycji narodowych i chwały oręża 
polskiego poprzez różnorodne środ-
ki wyrazu artystycznego: 
muzykę, taniec, śpiew oraz 
słowo. W Białowieży Re-
prezentacyjny Zespół Ar-
tystyczny Wojska Polskiego 
zaprezentował się z pro-
gramem  patriotyczno-
-kolędowym. W grudniowy 
sobotni wieczór mieszkań-
cy Białowieży mogli wysłu-
chać w wykonaniu ośmiu 
solistów, sekcji rytmicznej 
i kwartetu smyczkowego 
takie znane pieśni żołnier-
skie, jak: „Marsz pierwszej brygady”, 
„Pierwsza kadrowa”, „Serce w plecaku” 
czy „Pałacyk Michla”. W świąteczny 
zaś nastrój artyści ubrani w kontusze 
wprowadzili publiczność wspaniałym 
wykonaniem polskich kolęd: „Lulajże 
Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Oj 
maluśki, maluśki”, „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki”, „Bóg się rodzi”. Za występ 
zespół otrzymał gromkie brawa oraz 
regionalne upominki.

Wyjątkowa oprawa Spotkania Świątecznego w Białowieży
Po tej jakże wyśmienitej i nie-

powtarzalnej uczcie dla ducha Wójt 
Gminy Białowieża – Grzegorz Ka-
sprowicz, Przewodniczący Rady 
Gminy – Krzysztof Zamojski oraz 
Wiceprzewodnicząca Rady – Elżbieta 
Laprus złożyli występującym artystom 
oraz wszystkim przybyłym gościom 
życzenia zdrowych, pogodnych i we-
sołych świąt Bożego Narodzenia. 

Po krótkiej ekumenicznej modlitwie 
zebrani na koncercie mieszkańcy 
Białowieży podzielili się opłatkiem 
i prosforą, składając sobie płynące 
z głębi serca życzenia, a następnie 
udali się na degustację potraw wigi-
lijnych oraz ciast, które tradycyjnie już 
przygotowali miejscowi restauratorzy 
i przedsiębiorcy: Hotel Żubrówka, 
Hotel Białowieski, Restauracja Carska, 
Restauracja Pokusa, Restauracja Par-

kowa, Piekarnia Hermes, Restauracja 
Biesiada.

Wielkie podziękowania należą 
się wszystkim tym, których nie było 
widać na scenie. Przygotowania ta-
kiego koncertu odbywały się bowiem 
przez wiele długich tygodni. Trzeba 
było zgrać całą logistykę. Dlatego 
w tym miejscu dziękuję ekipie tech-
nicznej, dźwiękowcom, zaangażowa-

nym urzędnikom, 
pracownikom BOK 
i biblioteki, twórcom 
oprawy graficznej 
i wszystkim dobrym 
ludziom po każdej 
ze stron organiza-
cyjnych - za cier-
pliwość, profesjo-
nalizm i zaangażo-
wanie. Was nie było 
widać, ale efekty 
Waszej pracy mogli 
podziwiać wszyscy. 

– powiedziała dyrektor Białowieskiego 
Ośrodka Kultury - Katarzyna Turosień-
ska-Durlik, która koordynowała całość 
przedsięwzięcia. 

Organizatorami spotkania świą-
tecznego byli: Wójt Gminy Białowieża, 
Rada Gminy Białowieża, Gminna 
Biblioteka Publiczna oraz Białowieski 
Ośrodek Kultury. 

(ktd)
fot. Andrzej Durlik 

21 listopada 2017 r. w sali 
Gminnego Ośrodka Upowszech-
niania Kultury w Nurcu-Stacji, 
odbyły się warsztaty wykonywania 
bombek z wiórek osikowych. Warsz-
taty poprowadziła specjalistka 
z Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Siemiatyczach, pani 
Bożena Radziszewska.

W przedsięwzięciu udział 
wzięło 15 osób w tym troje dzie-
ci w wieku szkoły podstawowej. 
Uczestniczki warsztatów po krótkim 

Nurzec Stacja

Warsztaty artystyczne wykonywania 
bombek z wiórek osikowych

instruktażu  własnoręcznie okleja-
ły bombki  wiórkami osikowymi. 
Wszystkie bombki które powstały, 
były różnorodne pod względem ko-
lorystyki i sposobu ułożenia wiórek.

Warsztaty dały uczestniczkom 
dużo satysfakcji z samodzielności 
wykonania bombki na choinkę lub 
prezent i wzmocniły wiarę we wła-
sne siły twórcze.    

(Irena Janoszuk)
fot. Anna Markowska Romaniuk 

W sobotnie popołudnie, 2 
grudnia 2017r w sali Gminnego 
Ośrodka Upowszechniania Kultury 
w Nurcu-Stacji odbyło się Spotkanie 
Mikołajkowe pt: „ O uśmiech i radość 
dziecka” zorganizowane przez GOUK 
przy wsparciu finansowym z fun-
duszu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej dla grupy dzieci w wieku 
od 4 lat do 4 klasy szkoły podstawo-
wej z terenu gminy Nurzec-Stacja. 
W Spotkaniu udział wzięło ponad 50 
dzieci, którym towarzyszyli rodzice 
i starsze rodzeństwo.

 Imprezę Mikołajkową rozpo-
częli aktorzy ze Studia Teatralnego 
Forma z Białegostoku prezentując 
spektakl teatralny„ Pinokio”. Była to 
bajka ukazująca takie wartości jak: 
praca, nauka, życzliwość, troskliwość 
wobec słabszych i odpowiedzialność 
za własne czyny. Organizatorzy 
w krótkiej przerwie po przedsta-
wieniu poczęstowali wszystkich 
przybyłych owocem mandarynki.

 Następnie aktorzy przeprowa-

Nurzec Stacja

 Spotkanie Mikołajkowe 
„O uśmiech i radość dziecka”

dzili zabawy integracyjne takie jak: 
zabawa z chustą animacyjną, prze-
ciąganie liny chłopcy-dziewczynki. 
W trzech rundach zwyciężyły dziew-
czynki. Następnie przeprowadzono 
zabawę skręcanie balonów, dzieci 
przy tym świetnie się bawiły. Po-
wstało wiele różnorodnych zwierzą-
tek i innych kształtów balonowych. 
Na sali pojawiła się również duża 
maskotka „Filip”, która wykonała 
z dziećmi wspólny taniec a chętne 
dzieci robiły pamiątkowe zdjęcia.

Po wspólnych zabawach dzieci 
z aktorami przybył długo oczekiwany 
gość – Mikołaj ,który wręczył słodkie 
upominki. Odważne dzieci w dowód 
podziękowania recytowały dla Miko-
łaja wierszyki lub śpiewały piosenki. 

 Spotkanie Mikołajkowe co 
roku jest oczekiwane przez dzie-
ci i odbierane z wielką radością 
i uśmiechem co stanowi największe 
podziękowanie dla organizatorów 
spotkania.

(Irena Janoszuk)
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Wprawdzie minęło trochę czasu 
od jubileuszowego XV Forum Spół-
dzielczości Mleczarskiej, (odbyło się 
w dniach 18 – 20 października br.), 
ale pragniemy o tym mleczarskim 
kongresie poinformować ze wzglę-
du ocenę w skali międzynarodowej 
naszego województwa podlaskiego.

Podczas 3-dniowego spo-
tkania omówione zostały tematy 
wielkiej rangi dla polskiego,unij-
nego i światowego mleczarstwa.
Forum przewodniczyli i wystąpili 
m.inn.Phil Hogan – Unijny Komisarz 
ds.Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Krzysztof Jurgiel – Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi,Michel 
Nalet – Prezydent European Dairy 
Association (EDA),Mike Petersen – 
Specjalny Wysłannik Nowej Zelandii 
ds.Rolnictwa i Handlu Towarami 
Rolnymi,a ponadto ministrowie rol-
nictwa z 11 krajów,230 delegatów 
mleczarskich z kraju i zagranicy oraz 
52 naukowych prelegentów.

Na zakończenie Forum,podczas 
uroczystej Gali,wręczono po raz 
jedenasty statuetki dla najlepszych 
firm sektora mleczarskiego.Znaczącą 
korzyścią z walki w Rankingu Spół-

Sukcesy naszych mleczarzy
dzielni Mleczarskich jest niezależnie 
od zajętego miejsca,indywidualny 
raport kondycji firmy i jej wyników 
osiągniętych w poszczególnych 
kategoriach.

I tu pokazali nasi na co ich stać 
i jaka jest ich pozycja w Polsce , ale 
i na świecie.I miejsce zdobyła Grupa 
Mlekovita z Wysokiego Mazowiec-
kiego będąca pierwszym producen-
tem arykułów nabiałowych w Polsce. 
II miejsce zajęła Spółdzielnia 
Mleczarska Mlekpol z Grajewa, a III 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-
ska z Piątnicy k/Łomży. Wymienieni 
laureaci to również najwięksi, polscy 
eksporterzy branży mleczarskiej.

Po raz pierwszy w tegorocznej 
edycji przyznano wyróżnienie w kate-
gorii „Menadżer branży mleczarskiej”, 
które otrzymał  Zbigniew Kalinow-
ski – prezes Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Piątnicy.

Nagrodzone firmy i ich „wo-
dzowie” jednoznacznie wskazują na 
stan, a zarazem potencjał rozwojowy 
mleczarstwa i hodowli bydła mlecz-
nego w naszym województwie.Tylko 
gratulować !

(Wiesław Pietuch) 

W XXIV Przeglądzie Sztuki 
Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej 
- Hajnówka 2017 wzięło udział 29 
twórców z dziesięciu miejscowości. 
Najwięcej uczestników konkursu 
było z Hajnówki - bo aż dwudziestu..

W dziedzinie “malarstwo” 
pierwszą nagrodę jury przyznało 
Dariuszowi Woszczyńskiemu z Bia-
łowieży, drugą ex aequo Mirosławo-
mirowi Chilimoniukowi i Stanisławowi 
Żywolewskiemu z Hajnówki oraz 
trzecią ex aequo Stanisławowi 
Poskrobko z Rybaków i Markowi 
Sapiołko z Hajnówki. Wyróżnienie 
otrzmały prace trzech osób.

W dziedzinie “rysunek I grafika” 
pierwszą nagrodę otrzymał Janusz 
Kulesza, drugą Jacek Niekrasz i trze-
cią Daria Kraśko - wszyscy z Hajnów-

Najlepsi nieprofesjonaliści 
ki. Wyróżniono prace trzech osób.

W dziedzinie “rzeźba” pierwszą 
nagrodę przyznano Sławomirowi 
Smyk z Kleszczel, drugą Michałowi 
Koc z Hajnówki i trzecią Anatolowi 
Aleksiejukowi z Czeremchy. Prace 
czterech osób otrzymały wyróżnienie.

W dziedzinie “techniki inne” wy-
różnienie otrzymała praca Franciszki 
Kalinowskiej z Hajnówki.

Z grona twórców niepełno-
sprawnych nagrody otrzymali Bar-
tosz Szpakowicz, Marek Sakowski 
i Jarosław Studziński z Hajnówki. 

W Hajnowskim Domu Kultury 
otwarto wystawę najlepszych prac 
twórców nieprofesjonalnych. Czynna 
ona będzie do 20 stycznia 2018 
roku. Zapraszamy do jej obejrzenia.

 (JC)

Boćki dn. 29.11.2017 r.
Seksmisja w Bielsku Podla-

skim.
Urodził mi się wnuczek w szpi-

talu w Bielsku Podlaskim. Po poro-
dzie były problemy z pępowiną, była 
źle zaciśnięta co spowodowało, że 
konieczna była transfuzja krwi.

Rodzice odebrali wnuczka do 
domu, z trudem go domyli, zareje-
strowali w USC i po chrześcijańsku 
ochrzcili.

Początek jest dramatyczny, 
dalej będzie śmiesznie.

Ze względu na w/w niedopa-
trzenie konieczna była wizyta w Bia-
łymstoku w związku z transfuzją 
krwi i podejrzeniem przepukliny.

Rodzice zawieźli wnuka do 
Białegostoku, pani doktor pobadała 
i woła grupę studentów. Proszę pań-
stwa, chodźcie zobaczyć jaka piękna 
dziewczynka. Studenci popatrzyli 
i zaczęli się śmiać, a rodzice stali 
jak barany, nie wiedzieli o co chodzi. 
A pani doktor na to, prosze państwa, 
w szpitalnym wypisie jest napisane, 
że jest to dziewczynka.

Dziadek
(dane personalne i adres do 

wiadomości redakcji)

Siódma kolejka nie przyniosła 
żadnych niespodzianek. Prowadzący 
Team Śledzianów-Ciechanowiec 
może dopisać sobie dodatkowe 
punkty bez walki (walkowerem). 
Derby Czeremchy to zdecydowane 
zwycięstwo pierwszej drużyny. Jedy-
ny punkt indywidualny wywalczyła 
Renata Socha. Hajnówka II przegrała 
nieznacznie 3: 4 z Hajnówką I i po-
konała TL Białowieżę 6: 1. Jedyny 
punkt zdobył Sławomir Przygodzki. 
Natomiast „Top spin” Siemiatycze 
wygrał bardzo ważne spotkanie 5: 2 
z Hajnówką I. Z kompletem zwycięstw 

Siódma kolejka Drużynowej Ligi 
Amatorów w Tenisie Stołowym 

na pierwszym miejscu znajduje się 
Team Śledzianów – Ciechanowiec 
przed Hajnówką I. W klasyfikacji indy-
widualnej pierwsze miejsce zajmuje 
Daniel Sawicki (Siemiatycze) przed 
z taką samą ilością dużych punktów 
- Rafałem Moczulskim („Top spin” 
Siemiatycze). W klasyfikacji deblowej 
na czołowy miejscu jest team z Haj-
nówki I: Zbigniew Miszczuk i Janusz 
Ludwiczak przed Team Śledzianów 
- Ciechanowiec: Krzysztof Wszoł 
i Wojciech Jadczuk. 

(Janusz Ludwiczak)
(pełne wyniki na www.wiescipodlaskie.eu)

7 grudnia, podczas sesji Rady 
Gminy Siemiatycze, w sposób 
szczególny uhonorowanych zosta-
ło sześciu młodych mieszkańców 
Gminy Siemiatycze.

To: Gabriela Paterek, Ma-
rek Kubeł, Dominik Olszew-
ski, Maria Mudel, Weroni-
ka Jakimczuk, Kacper Turczuk. 
         Wszyscy otrzymali stypendium 
oświatowe Wójta Gminy Siemiaty-
cze za rok szkolny 2016/17. Sym-
bolicznie przyznanie stypendiów, jak 
również listy gratulacyjne uczniom 
oraz ich rodzicom, oraz upominki, 
wręczali Wójt Edward Krasowski 
z Przewodniczącym Rady Adamem 
Boguszewskim.

Krótka charakterystyka osią-
gnięć stypendystów:

- Marek Kubeł, Czartajew 
(średnia ocen 4,64, zachowanie 
wzorowe, I miejsce w Mistrzo-
stwach Województwa Podlaskiego 
w biegach przełajowych chłopców 
na 800 m, sukcesy szachowe),   
         - Maria Mudel, Boratyniec 
Ruski (średnia ocen 5,94, zacho-
wanie wzorowe, tytuł laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego dla uczniów gimnazjów 
wBiałymstoku),

- Gabriela Paterek, Baciki 

Bliższe (średnia ocen 5, zachowanie 
wzorowe, III miejsce w kat. I B w XVI 
Ogólnopolskim Konkursie Tańców 
Polskich o pierścień Księżnej Izabeli 
w Puławach, II miejsce w kat. IB 
w III Ogólnopolskim Turnieju Tań-
ców Polskich w Mielniku),  

- Kacper Turczuk, Baciki Śred-
nie (średnia ocen 5, zachowanie 
wzorowe, III miejsce w kat. I B w XVI 
Ogólnopolskim Konkursie Tańców 
Polskich o pierścień Księżnej Izabeli 
w Puławach, II miejsce w kat. IB 
w III Ogólnopolskim Turnieju Tań-
ców Polskich w Mielniku),  

- Dominik Olszewski, Tołwin 
(średnia ocen 5, zachowanie wzo-
rowe, osiągnięcia artystyczne: II 
miejsce w kat. I OPEN w I  Ogólno-
polskim Konkursie Tańców Polskich 
o Królewskie Koło w Kole, I miejsce 
w kat. IB w III Ogólnopolskim Tur-
nieju Tańców Polskich w Mielniku), 

- Weronika Jakimczuk, Roma-
nówka (średnia ocen 5, zachowanie 
wzorowe, II miejsce w kat. I OPEN 
w I  Ogólnopolskim Konkursie 
Tańców Polskich o Królewskie Koło 
w Kole, I miejsce w kat. IB w III 
Ogólnopolskim Turnieju Tańców 
Polskich w Mielniku).

(Urząd Gminy Siemiatycze) 

Stypendyści Gminy Siemiatycze 

Ogłoszono wyniki kolejnego Ran-
kingu Szptali 2017. Tegoroczny ranking  
wygrało Centrum Onkologii im prof. F. 
Łukaszczyka z Bydgoszczy zdobywając 
908 punktów na 1000 możliwych. 
W „Złotej Setce” najlepszych szpitali 
znalazły się dwa podlaskie szpitale, 
oba z naszego  regionu. Na 24 miejscu 
znalazł się SP ZOZ w Bielsku Podlaskim 
(847 pkt), a o trzydzieści pozycji niżej 
na 54 miejscu SP ZOZ w Hajnówce 
(842 pkt). 

Dyrekcji i pracownikom szpitali 
gratulujemy sukcesu i życzymy nie 
spoczywania na laurach, bo sukces 
sukcesem a rzeczywistość czasami 
skrzeczy o czym świadczy m.in list 
który zamieszczamy w dzisiejszym 
numerze (poniżej).                   (wss)

Bielsk P. - Hajnówka

W gronie najlepszych

W miłej i wzruszającej atmos-
ferze odbyło się spotkanie wigilijne 
zorganizowane przez Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Dołubowie. 
Przy wigilijnym stole spotkali się 
podpieczni warsztatów oraz zapro-
szeni goście.

Okres Świąt Bożego Naro-
dzenia to czas skupienia i radości 
- powiedział starosta Jan Zalewski. 

Magiczne spotkanieDołubowo

- Życzę aby nadchodzacy rok był dla 
pracowników i uczestnikłów warsz-
tatów pomyślny i bogaty w sukcesy 
oraz pozytywne doświadczenia.

Tradycyjne potrawy wigilijne 
przygotowali wspólnie pracownicy 
i podopieczni WZT, wspólnie też 
z udziałem gości zaśpiewano kolędy 
i podzielono się opłatkiem. 

(sok)

Poznaliśmy laureatów organizo-
wanego przez  wydawnictwo Europa 
Press Media, wydawcę  kwartalnika 
„Życie Regionów”, konkursu „Wzorowa 
gmina i Wzorowa Firma”. Konkurs 
jest skierowany do samorządów 
najbardziej operatywnych, przedsię-
biorczych i wdrażających nowatorskie 

Wzorowa Gmina, Wzorowa Firma 2017
pomysły w różnych dziedzinach życia 
publicznego. 

W tegorocznej edycji nagrodzone 
zostało 15 podlaskich gmin i 6 firm.

21 grudnia w Auli Magna w Pa-
łacu Branickich w Białymstoku laureaci 
konkursu odebrali  stauetki i certyfikaty.
Lista laureatów na www.wiescipodlaskie.eu 

Od 2016 roku w gminie Boćki 
realizowane były projekty doku-
mentacyjne „Gmina Boćki - most 
do historii” i „Gmina Boćki - historia 
zapamiętana”.  

Celem obu projektów pro-
wadzonych przez Teresę Modze-
lewską i Magdalenę Stopę było 
zebranie i utrwalenie wspomnień 
najstarszych mieszkańców gminy. 

Boćki Historia gminy
W 2017 roku nagrano relacje 30 
osób, dokumentujacych wydarze-
nia i problemy z ich życia.

3 grudnia br w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Boćkach odby-
ło się spotkanie podsumowujace 
realizację projektów.  Podczas 
spotkania  odtwarzano fragmenty 
wspomnień o realiach życia w la-
tach 20 i 30 XX wieku i sposobach 

16 grudnia br. kolejny rok 
akademicki zainaugurował Podla-
ski Uniwersytet Dziecięcy. W auli 
Politechniki Białostockiej spotkało 
się dwustu najmłodszych stu-
dentów z Białegostoku, Bielska 
Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz.

Po uroczystej inauguracji roz-
poczętej przez rektora Politechniki 

Foto: SP Siemiatycze
Bielsk Podlaski

Uniwersytet Dziecięcy
prof. Lecha Dzienisa, dzieci odebra-
ły indeksy i wysłuchały pierwszego 
wykładu  pt. „Mosty, drogi, opinie ... 
A to wszystko grafy” wygłoszonego 
przez prof. Dorotę Mozyrską oraz 
dr Ewę Girejko. 

W inauguracji małym studen-
tom towarzyszyli rodzice i opie-
kunowie.

Podlaski Uniwersytet Dzie-
cięcy integruje cztery projekty: 
Białostocki, Bielski, Hajnowski oraz 
Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy. 
Każdy z ich ma po 50 małych 
słuchaczy i własny harmonogram 
zajęć. W tegorocznej edycji zapla-
nowano 10 wielotematycznych 
spotkań.                                  (wss)

gospodarowania w tym okresie. 
Można było obejrzeć rodzinne 
zdjęcia i dokumenty, niektóre 
pochodzące jeszcze z czasów za-
boru rosyjskiego. Zebrane relacje 
i zeskanowane dokumenty oraz 
zdjęcia trafiły do Archiwum Historii 
Mówionej Domu Spotkań z Historią 
Ośrodka KARTA w Warszawie.                     

(sok)
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Miłośników dobrej muzyki  czeka w 2018 roku wiele atrakcji. M.in. w białostockim klubie muzycznym „Zmia-
na Klimatu” w styczniu  po raz pierwszy pod własnym nazwiskiem wystąpi Paulina Przybysz, gwiazda takich 
zespołów jak Sistars, Pinnawela, Rita Pax czy Archeo, z którymi wydała w sumie siedem długogrających albumów. 
Na białostockim koncercie Paulina Przybysz będzie promowała album „Chodź tu”.

Ciekawie zapowiada się występ jednego z najbardziej pracowitych instrumentalistów i raperów  O.S.T.R. 
- Muzyk od kilkunastu lat konsekwentnie podąża w raz obranym kierunku artystycznym. Na scenie hiphopowej 
w kraju osiągnął właściwie wszystko.

Fanów rocka a przede  wszystkim ludzi poszukujących w sztuce intelektualnych wrażeń i refleksji, otwartych 
na formę i nie stroniących od wspólnej, niemalże rytualnej zabawy na pewno zainteresuje występ zespołu Dr Misio. 
Dr Misio, to męska załoga pod wodzą Arka Jakubika – jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów 
oraz scenarzysty, reżysera związanego z ambitnymi projektami filmowymi na kulturalnej mapie Polski, znanego 
m.in. ze świetnych ról dramatycznych w filmach Wojtka Smarzowskiego („Wesele”, „Dom zły”, „Drogówka”, „Wołyń”).

Myślę, że wiele osób zainteresuje relacja z pobytu w Korei Północnej dwójki amatorów-podróżników z Białe-
gostoku. Jeśli chcesz wiedzieć co widzieli na miejscu, co jest prawdą, a co jawnie propagandową zasłoną? Co jest 
tam straszne, a co śmieszy? Dlaczego w mauzoleum Kim Dżong Ila stoi wagon kolejowy? Zapraszamy na spotkanie 
z Hubertem Zub i Robertem Matyszewkim.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.wiescipodlaskie.eu, lub  www.ZmianaKlimatu.eu
 (wip)


