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Wizyta prezydenta Dudy w LO z BJN

Siódmego czerwca br. na za-
proszenie mniejszości białoruskiej 
prezydent Andrzej Duda odwiedził 
Podlasie. Przebywał na Świętej 
Górze Grabarce, gdzie rozmawiał 
z przedstawicielami duchowień-
stwa na temat sytuacji wyznawców 
prawosławia w Polsce.

Następnie udał się do Zale-
szan, gdzie w 1946 roku oddział 
Pogotowia Akcji Specjalnej Naro-
dowego Zjednoczenia Wojskowego 
dowodzony przez Romualda Rajsa 
ps. „Bury” zamordował 16 osób. 
Prezydent złożył wieniec pod krzy-
żem upamiętniającym tragiczne 
wydarzenia. – To miejsce nazna-
czone cierpieniem, śmiercią Biało-
rusinów – powiedział prezydent.

W II Liceum Ogólnokształ-
cącym z Białoruskim Językiem 
Nauczania im. Bronisława Tarasz-
kiewicza w Bielsku Podlaskim pre-
zydent spotkał się z przedstawicie-
lami mniejszości białoruskiej.

Duda odniósł się do swojego 

pobytu w Zaleszanach. Prezydent 
stwierdził, że jest to miejsce mają-
ce niezwykle doniosłe znaczenie dla 
mieszkających w Rzeczypospolitej 
Białorusinów. – Miejsce naznaczone 
kiedyś cierpieniem, śmiercią Bia-
łorusinów mieszkających w Rze-
czypospolitej, gdzie zginęli kiedyś 
ludzie, niewinne kobiety, dzieci. 
Zaleszany – modliłem się tam za 
tych, którzy zginęli, jako prezydent 
złożyłem wieniec pod krzyżem, któ-
ry upamiętnia ofiary sprzed dzie-
sięcioleci. To ważne jako element 
oddania szacunku, pamięci, to waż-
ne także w duchowym aspekcie – 
abyśmy umieli wspólnie oddać hołd 
tym aspektom, które są istotne 
w sensie duchowym – powiedział 
prezydent.

Podczas wizyty w Liceum 
poruszone zostały również tematy 
dotyczące problemów w prowadze-
niu edukacji i kłopotach organizacji 
pozarządowych.

II LO, fot. S. Niedźwiecki

Na starych sztychach i gra-
fikach Średniowiecza, a i później-
szych możemy zobaczyć jak nasi 
europejscy przodkowie ratowali 
się przed epidemią. O dziwo, tak 
jak my używali maseczek, a wła-
ściwie wcale pokaźnych masek. 
Tak ratowali się przed czarną 
ospą, cholerą i innymi zakaźnymi 
plagami. Nie na wiele te maski 
się zdały, bowiem nie były wspar-
te szczepionkami. Zaraza swoje 

Maseczki
musiała zabrać, po epidemiach 
znacząco spadała populacja Eu-
ropejczyków. Wielka epidemia 
grypy „hiszpanki” w naszym, dwu-
dziestym wieku była już pande-
mią. Zmarło blisko 20 milionów 
ludzi ! Covid – 19 była całkowitym, 
przerażającym zaskoczeniem. 
W naszym, cywilizowanym świe-
cie pochłonęła już blisko 4 milio-
ny ludzi na całym świecie, przy 

Cd. str. 2

Mieszkańcy Rajska w gm. 
Bielsk Podlaski zyskali lepszy do-
stęp do kolei. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. wybudowały peron 
w nowej, wygodniejszej lokalizacji. 
Prace zostały zrealizowane w ra-
mach prowadzonej za ponad 64 
mln zł inwestycji na odcinku Bia-
łystok – Bielsk Podlaski (Lewki), 
finansowanej z Programu Opera-
cyjnego Polska Wschodnia.

Nowy przystanek w Rajsku 
ułatwia codzienne podróże, gdyż 
jest bliżej miejscowości. Wyższy 
i dłuższy peron ułatwia wsiadanie 
do pociągów. Dla osób o ograniczo-
nej możliwości poruszania się wy-
budowano pochylnię. Zamontowano 
nową wiatę. Tablica informacyjna 
ułatwia planowanie podróży. Ja-
sne, energooszczędne oświetlenie 
zapewnia wyższy poziom bezpie-
czeństwa po zmroku. Przy peronie 
zamontowane zostały stojaki ro-
werowe.

Przystanek w Rajsku wyko-
nany został w zakresie projektu 

„Prace na linii kolejowej nr 32 na 
odcinku Białystok – Bielsk Podlaski 
(Lewki)”. Po modernizacji pasażero-
wie korzystają łącznie z ośmiu wy-

godniejszych przystanków, w tym 
nowych: Orzechowicze, Hryniewicze, 
Białystok Nowe Miasto. Wartość 
projektu to 64 mln zł netto.  Projekt 
jest współfinansowany przez Unię 

W Rajsku kolej bliżej mieszkańców

Europejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia.

Tomasz Łotowski

Przedstawicielki ponad 30 
Kół Gospodyń Wiejskich rywali-
zowały 5 czerwca w Supraślu na 
smak, wdzięk, artyzm i gospodar-
ność. Najlepsze z nich, wyłonione 
podczas cyklu tego typu wydarzeń 
w całym kraju, zawalczą o zwy-
cięstwo we wrześniowym finale 
w Warszawie. Podlaski samorząd, 
partnerujący regionalnej odsłonie 
ogólnopolskiego Festiwalu „Polska 
od Kuchni”, reprezentowała Wiesła-
wa Burnos, członek zarządu woje-
wództwa.

To ogólnopolskie, wyjątkowe 
wydarzenie, przygotowane, by pod-
kreślić jak ważne jest, by idąc z du-
chem czasu pielęgnować lokalną 
kulturę i tradycję.

- Takie inicjatywy przyczyniają 
się do rozwoju regionu. Bo ten roz-
wój to nie tylko napływający turyści, 
to również my sami, którzy pozy-
skujemy wiedzę, co można gdzie 
zobaczyć, zjeść, to utożsamianie 
się z naszym regionem, to lokalny 
patriotyzm. Dlatego warto wspierać 
KGW, które ratują od zapomnienia 
smaki dawnych potraw. W podla-
skiej kuchni wyjątkowa jest prosto-
ta, wyrazistość, smak i różnorod-

 „Polska od Kuchni” na festiwalu w Supraślu
ność – podkreśliła Wiesława Burnos.

Dla każdego coś dobrego
Supraska edycja Festiwalu 

przygotowana została w myśl za-
sady: „dla każdego coś dobrego”. 
W programie znalazły się pokazy  
kulinarne  połączone  z  degustacją, 
warsztaty,  panele  dyskusyjne.

Nie zabrakło stref aktywności 
i zabawy dla rodzin oraz koncertów. 
W ramach jarmarku produktów re-
gionalnych lokalni producenci, rol-
nicy, rękodzielnicy i Koła Gospodyń 
Wiejskich mieli okazję prezentować 

i sprzedawać swoje wyroby. Całość 
została z wdziękiem poprowadzona 
przez Mateusza Szymkowiaka, pre-
zentera znanego z TVP 2.

Smak tradycji
Królował smak tradycyjnych 

potraw, w przygotowaniu których 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich nie 

mają sobie równych. Do spróbowa-
nia były kartacze, biebrzańska kisz-
ka, zaguby, hałuszki, kakory, a także 
sibrzaki.

- Na konkurs przygotowałyśmy 
Cd. str. 5

KGW Magnolia w Pokaniewie
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GMINA CZEREMCHA

29 maja 2021 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Czeremsze  od-
był się koncert z okazji ,,Dnia Matki’’.

Jako pierwszy wystąpił lokalny 
zespół  She’ma, pod kierownictwem 
artystycznym Elżbiety Golonko.

Kolejnymi wykonawcami, któ-
rzy zaprezentowali się na scenie,  
byli  uczniowie Ogniska Muzyczne-
go działającego przy GOK Czerem-
cha,  prowadzonym przez Barbarę 
Kuzub - Samosiuk.

Na fortepianie zagrali: Piotr 
Tychoniuk, Michał Igański, Maja 

Badowiec, Sara Tychoniuk, Julia 
Budzowski, Nikodem Lesner, Jan 
Pęczek, Aleksandra Iwaniuk, Amelia 
Budzowski, Daria Naumowicz,  na 
akordeonie: Bartosz Kaliszewicz  
i Gabriel Niczyporuk.

Imprezę zwieńczył występ 
folklorystycznego zespołu Hiłoczka 
pod kierownictwem  Ireny Wiszenko.

Publiczność była zachwycona, 
a oklaskom nie było końca.

Michalina Szczytyńska   
GOK Czeremcha

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

DZIEŃ MATKI  
W GOK CZEREMCHA

6 czerwca 2021 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Czeremsze świę-
towaliśmy,,Dzień Dziecka ‘’.  Zorga-
nizowano festyn rodzinny, podczas 
którego przygotowano mnóstwo 
wspaniałych atrakcji dla całych ro-
dzin, które licznie przybyły na piknik.

  Całą imprezę rozpoczął 
spektakl w wykonaniu Teatru Wal-
nego, którego założycielem jest 
Adam Walny. Polski lalkarz oraz 
reżyser teatru lalek. To właśnie 
on bawił dzieci podczas spektaklu  
  „Przygody kropli wody”.

  Olga Płuciennik z Pracowni 
Etnograficznej w Warszawie ocza-
rowała dzieci i dorosłych  swoją   

„Magią Opowieści”. W bardzo ma-
giczny sposób zainscenizowała 
kilka teatralnych opowiastek, m.in. 

„Teatrzyk Kamishibai”, wprowadza-
jąc przy tym  elementy kreatywno-
ści, zachęcając do samodzielnego 
tworzenia własnych opowieści mło-
dych uczestników.

  Z Warszawy przybyła Bar-
bara Laskowska z Fundacji Czytam 
z Tobą . Usadowiła się w zacisznym 
miejscu  i przyciągała do siebie jak 
magnez wszystkich, którzy mieli 
ochotę zatrzymać się na chwilę 
i sięgnąć po lekturę o tematyce 

bajkowej. Jej hasło brzmiało: „Ty, 
ja i książki – mali i duzi, poczyta-
my razem ?”

 Na placu GOK, przez całe 
niedzielne popołudnie można było 
podziwiać wystawy  Galerii Prze-
chodniej .Jedną z nich jest niezwy-
kła „Light Guides” – Na górskim 
szlaku. Wystawa fotografii zbioro-
wej z wyprawy pod okiem Tomasza 
Przychodzień, Piotra Lisowskiego 
i Michała Ostrowskiego . Przez kilka 
najbliższych miesięcy GOK Czerem-
cha będzie eksponował  w plenerze 
wystawy tej właśnie galerii. Galeria 

FESTYN RODZINNY DZIEŃ DZECKA

Przychodnia to nie tylko i wyłącznie 
wystawy. Przyjechała do nas rów-
nież z warsztatami plastycznymi 

– malowania na tkaninie, które zro-
biły furorę wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych, Monika Ewa Wójto-
wicz,znana artystka,  która na co 
dzień uczy w dwóch warszawskich 
wyższych uczelniach artystycznych 
i prowadzi warsztaty z elementami 
artterapii.  Prowadzone przez nią 
warsztaty zaktywizowały wszyst-
kich uczestników  festynu do kre-
atywnych działań artystycznych..

W tle działała ekipa wolon-
tariuszy, która przygotowywała 
pyszne gofry, zbierając do puszki  
na rzecz chorego na SMA Rycerza 
Mikołaja z Białegostoku.

Michalina Szczytyńska 
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Rozstrzygnięty został konkurs  
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
Na konkurs zgłoszono 32 projek-
ty, dofinansowanie otrzymało 16. 
Wśród beneficjentów znalazł się 
Gminny Ośrodek Kultury w Cze-
remsze, który otrzymał  22 tys. zło-
tych dofinansowania na organizację 
II edycji „Smaków regionu”

- Będzie to pięć warsztatów na 
wykonywanie tradycyjnych produk-
tów – miód, makaron, babka, kisz-
ka ziemniaczana, marcinek i kisiel 
owsiany, także konkurs kulinarny 
i seminarium o tym jak ekologicznie 
żyć - mówiła Barbara Kuzub-Samo-
siuk, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Czeremsze.                (pt)

Zarząd Województwa 
wspiera II edycje 

„Smaków regionu”

GMINA NAREWKA

14  czerwca  br.  Urząd  Gminy  
w  Narewce  (powiat  hajnowski}  po-
stawił  drogowskazy  na   żwirowej   
drodze   z  kolonii  Lewkowa  Nowe-
go  do  Siemianówki.   Wnioskował  
o  nie  radny  z  Lewkowa  Nowego,  

Drogowskazy tam,   
gdzie nigdy ich nie było

Przed sezonem turystycz-
nym władze Narewki zadbały 
o lepszą informację. Nowe znaki 
pokazują jak dotrzeć do Grobu 
żołnierskiego i Grobu Legionisty 

Nowe oznakowania do miejsc pamięci

a  wójt  gminy  Narewka  Jarosław  
Gołubowski  uznał,  że   tam  na  
skrzyżowaniu   dróg  są  one  po-
trzebne  dla  użytkowników  dróg  i  
zlecił  ich  wykonanie  i  ustawienie.  

Tekst  i  fot.   Jan  Ciełuszecki 

w Bernackim Moście, zbiorowej 
mogiły żydowskiej w Zabłotczyź-
nie oraz do cmentarza wojennego  
w Świnorojach.                                            (s)

foto UG Narewka

czym jest brak danych z Afryki,  
Chin czy Indii. 

Ubiegły rok i połowa obec-
nego w Polsce to strata ponad stu 
tysięcy naszych obywateli. Czegoś 
takiego nie mieliśmy od czasów 
II wojny światowej. Szczepienia 
szły z oporami. Były braki w do-
stawach szczepionek, były one 
nierównomiernie dystrybuowane 
na terenie kraju no i mieliśmy, 
a właściwie nadal mamy kampa-

nię „antyszczepionkowców”. Dopiero 
nadejście ciepłej wiosny i złagodze-
nie ograniczeń, a przede wszystkim 
chęć wyjazdów do innych krajów, 
znacząco poprawiły liczbę zaszcze-
pionych i szczepiących się. Ale do 
poziomu bezpieczeństwa Polaków 
sporo jeszcze brakuje. No i przed 
nowym rokiem szkolnym musimy 
doszczepić naszą młodzież.

Ale ja w tym miejscu o czym 
innym. Refleksje o kulturze, lekcewa-
żeniu i sobkostwie rodaków.

Na ulicach, pod płotami, w par-
kach a nawet w lasach wszędzie 
możemy się natknąć na leżące róż-
norodne modele zużytych maseczek 
ochronnych. A przecież w ich struk-
turze, w tych tkaninach pozostały 
nasze oddechy, ślina, pot, wydzielina 
z nosa. Niektóre maseczki „chroniły” 
zapewne i nie zaszczepionych, nosi-
cieli covidowej zarazy. I te maseczki 
wędrują z wiatrem, są zabierane 
przez ptaki i zwierzęta do gniazd 
i nor. A powinny być wyrzucone do 

pojemników, koszy i zutylizowane. 
Nie wyrzucajmy tych maseczek 
byle gdzie. Po tym pięknym le-
cie, nieuchronnie przyjdzie jesień, 
katary, kaszle. I co znowu wzrost 
epidemii i dalsze pożegnania ?

Dbajmy o rodaków i po-
wtórzę nie wyrzucajmy zużytych 
maseczek ochronnych byle gdzie. 
Może znikną na stałe z panoramy 
polskiego krajobrazu.

Wiesław Pietuch

Maseczki 
Cd. ze str. 1

Sześć milionów złotych będzie 
kosztowała rozbudowa i moderni-
zacja budynku internatu Zespołu 
Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej 
w Bielsku Podlaskim. Na realiza-
cje tej inwestycji powiat pozyskał  
1 milion dotacji z Funduszu Wspar-
cia Gmin i Powiatów.                    (sok) 

Powiat bielski

Poprawią 
się warunki 

zamieszkania
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70-lecie zawodowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
10 czerwca br. bielscy straża-

cy obchodzili 70. rocznicę powstania 
zawodowej Straży Pożarnej. Powiat 
bielski z tej okazji ufundował ko-
mendzie powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Bielsku Podla-
skim jubileuszowy dzwon. Jako 

pierwszy podczas uroczystego ape-
lu uderzył w niego starosta bielski 
Sławomir Jerzy Snarski, któremu to-
warzyszył wicestarosta Piotr Bożko.

Uroczystość zgromadziła 
funkcjonariuszy bielskiej komen-
dy, jak też wielu gości. Wśród nich 
znaleźli się samorządowcy – bur-
mistrzowie i wójtowie miast i gmin 
z terenu powiatu, duchowni, przed-
siębiorcy, przedstawiciele innych 
służb mundurowych. Z okazji tego-
rocznego Dnia Strażaka komendant 
powiatowy PSP starszy brygadier 
Waldemar Kudrewicz wręczył wy-

różniającym się podwładnym awan-
se i odznaczenia. Natomiast goście 
złożyli wszystkim strażakom życze-
nia i podziękowania za ich ofiarną 
służbę. 

Pragniemy złożyć najszczer-
sze gratulacje oraz wyrazić słowa 

wielkiego uznania za trud i poświę-
cenie podczas pełnienia zaszczytnej 
służby dla dobra mieszkańców Po-
wiatu Bielskiego – napisali starosto-
wie i przewodniczący rady powiatu 
w liście gratulacyjnym wręczonym 
komendantowi. - Niech dalsza pra-
ca będzie źródłem osobistej satys-
fakcji i społecznego uznania, a św. 
Florian otoczy opieką wszystkich 
Strażaków i ich rodziny.

Zawodowa Straż Pożarna 
w Bielsku Podlaskim powstała 1 
lutego 1951 r. na bazie funkcjonu-
jącej wcześniej Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Początkowo liczyła ona 
17 funkcjonariuszy, a pierwszym 
komendantem był ppor. Aleksander 
Kochan. Ciekawostką jest, że po-
czątkowo jednostka nie posiadała 
na wyposażeniu telefonów, a do po-
żarów wyjeżdżano na łunę lub dym 
(Krystyna Mazuruk, Bielska Straż 
Ogniowa, KP PSP w Bielsku Pod-
laskim, 2006). Poprawę zaplecza 
sprzętowego i lokalowego przynio-
sły dopiero lata 70. ub. wieku stop-
niowo malało także zagrożenie po-
żarowe, głównie w miastach, w któ-
rych stopniowo likwidowano zwartą 

zabudowę drewnianą, wznosząc 
nowe budynki z trwalszych mate-
riałów i rozbudowując wielorodzinne 
osiedla z wielkiej płyty. Wprowadza-
ne w kraju zmiany administracyjne 
wpływały także na nazwę bielskiej 
placówki. W 1975 r. komendę po-

wiatową Zawodowej Straży Po-
żarnej zmieniono na komendę re-
jonową, natomiast 1 lipca 1992 r. 
powołano komendę rejonową Pań-
stwowej Straży Pożarnej. W 1991 r. 
komenda jeszcze pod starą nazwą 
została włączona do uruchomione-

go krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego (KSRG), stanowiącego 
element systemu bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa. 1 stycznia 
1999 r. wraz z reaktywowaniem 
powiatów, przemianowano ją na 
komendę powiatową PSP. Została 
ona związana z administracją po-
wiatową poprzez utworzenie Powia-
towego Zespołu do Spraw Ochrony 
Przeciwpożarowej i Ratownictwa, 
którym kierował starosta bielski. 
Dalszy rozwój bielskiej komendy 
i nowe zadania przyniosło wejście 
Polski do Unii Europejskiej, co przy-
niosło m.in. utworzenie w 2005 r. 
Powiatowego Centrum Ratownictwa 
wraz z Powiatowym Stanowiskiem 
Kierowania i Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego. 

pd, fot. KP PSP BP

Starosta Sławomir Jerzy Snarski przekazał strażakom jubileuszowy dzwon

Starosta Sławomir Jerzy Snarski składa życzenia bielskim strażakom

Gospodarze i goście jubileuszowej uroczystości

Pieniądze na drogę i most w Strabli
Ponad 952 tys. zł zasili bu-

dżet powiatu bielskiego w 2021 
roku. Ministerstwo infrastruktury 
opublikowało wykaz zadań, któ-
re uzyskały dofinansowanie ze 
środków rezerwy subwencji ogól-
nej. Wśród samorządów, które 
otrzymały wsparcie z tego źródła,  
znalazł się również powiat bielski.

Dotacja została przeznaczo-
na na dofinansowanie zadania 
pn. „Rozbudowa i przebudowa 
drogi powiatowej nr 1575B łącz-
nie z przebudową mostu w m. 
Strabla”. Jest to bardzo istotny 
zastrzyk finansowy zważywszy,  
iż wartość zadania wynosi ok.  
2 mln zł. 

Dzięki pozyskanym środ-
kom przebudowany zostanie 
odcinek drogi od miejscowości 
Strabla do skrzyżowania z drogą 
do wsi Samułki Małe i Samułki 
Duże, wraz ze znajdującym się  
tam mostem.

pdDroga powiatowa nr 1575B w miejscowości Strabla
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Nowe zadania inwestycyjne w powiecie bielskim
10 czerwca br. zarząd powiatu 

wprowadził do wieloletniej progno-
zy finansowej powiatu bielskiego 
nowe zadania inwestycyjne. Doty-
czy to przygotowania dokumenta-
cji na przebudowę dróg powiato-
wych. Zadania te realizowane będą 
w cyklu dwuletnim, w latach 2021-
2022. Informacja ta ucieszy miesz-
kańców gmin Orla, Brańsk i Wyszki, 
na terenie których planowane są 
dalsze działania w tym zakresie. 

Na terenie gminy Orla przygo-
towywana będzie dokumentacja na 
przebudowę drogi Dydule – Gredele. 
Łączne nakłady finansowe wyniosą 
120 tys. zł, z czego większość sta-
nowić będą środki z budżetu gminy 
(100 tys. zł). 

Podobne zadanie w gminie 
Brańsk dotyczyć będzie sporzą-
dzenia dokumentacji na przebudo-
wę i rozbudowę drogi powiatowej 
Brzeźnica – Szmurły. Łączne na-
kłady na to zadanie wyniosą 150 
tys. zł, przy czym oba samorządy 

– powiatowy i gminny partycypować 
będą w równych częściach (po 75 
tys. zł).

Dokumentację projektową 
otrzyma także droga w miejscowo-
ści Pulsze, na odcinku od drogi Falki 

– Warpechy Nowe do skrzyżowania 
z drogą gminną w tej miejscowo-

Droga Brzeźnica – Szmurły w obecnym stanie technicznym (fot. PZD)

ści. Koszty w wysokości 30 tys. zł 
poniesione zostaną po połowie 
przez samorząd powiatowy i gminę  
Wyszki.

Ponadto w ramach wydatków 
na bieżące utrzymanie dróg jeszcze 
w tym roku zostanie wyremonto-
wana ulica Elizy Orzeszkowej w Orli 
długości ok. 0,33 km i droga Ko-
szele – do skrzyżowania z drogą 
do Szerni długości 0,8 km. Obie 
drogi uzyskają nową nawierzchnię 
bitumiczną. Wartość zadań ok. 540 
tys. zł. Zostaną one sfinansowane 
w równych częściach przez samo-
rząd gminy Orla i powiat bielski.

Przygotowanie dokumentacji 
w cyklu dwuletnim wynika z długo-
trwałych procedur prawnych zwią-
zanych z uzyskiwaniem niezbęd-

nych pozwoleń oraz regulacją sta-
nu prawnego gruntów, na których 
położone są drogi powiatowe. Ich 
użytkownicy mogą jednak być usa-
tysfakcjonowani, gdyż zarząd po-
wiatu w ten sposób poczynił pierw-
sze kroki do znaczącej poprawy 
komfortu jazdy i bezpieczeństwa 
na wskazanych powyżej odcinkach 
sieci drogowej w powiecie bielskim.

pd, pzd  

Partnerstwo południowo-wschodniego Podlasia
17 maja br. w Białymstoku 

zawarte zostało porozumienie po-
między samorządem wojewódz-
twa podlaskiego a powiatami: 
bielskim, siemiatyckim i hajnow-
skim, którego celem jest przygo-
towanie strategii terytorialnej oraz 
pakiet projektów kluczowych dla 
obszaru partnerstwa południowo- 
wschodniego Podlasia. 

Planowana strategia i projek-
ty kluczowe zostaną przygotowane 
przez specjalnie utworzone w tym 
celu centrum doradcze, zatrud-
niające zespół ekspertów. Opraco-
wane plany posłużą zintegrowa-

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski (z prawej)  
podpisuje porozumienie

Podpisanie umowy na budowę hali sportowej przy II Liceum
25 maja br. w siedzibie Staro-

stwa Powiatowego w Bielsku Pod-
laskim podpisana została umowa 
na budowę hali sportowej przy II 
Liceum Ogólnokształcącym z Bia-
łoruskim Językiem Nauczania im. 
Bronisława Taraszkiewicza w Biel-
sku Podlaskim. Powiat bielski jako 
zamawiającego reprezentowali 
starostowie Sławomir Jerzy Snarski 
i Piotr Bożko. Wykonawcę - Firmę 
Usługowo-Budowlaną „WRÓBLEW-
SKI” Andrzej Wróblewski reprezen-
tował jej właściciel. 

Umowa określa termin za-
kończenia budowy na 30 listopada 
2022 r. Wynagrodzenie wykonawcy 
wyniesie nieco ponad 5 mln zł. Fir-
ma „WRÓBLEWSKI” oświadczyła, iż 
część robót budowlanych przepro-
wadzą podwykonawcy. Dotyczy to 
wykonania sieci, instalacji i urzą-
dzeń cieplnych, wentylacyjnych, wo-
dociągowych i kanalizacyjnych oraz 
w zakresie sieci, instalacji i urzą-

Zakończenie przebudowy drogi 
Popławy – Puchały Stare

Zakończył się drugi etap 
zadania pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1694B od drogi 
wojewódzkiej Nr 681 - Popławy - 
Puchały Stare - granica powiatu” 
realizowanego przez Powiat Biel-
ski w ramach Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. W latach 2020 
i 2021 przebudowano już 4,363 
km drogi. Łączna wartość inwe-
stycji to 5 147 300,07 zł, w tym 

2 567 192,53 zł pozyskano z bu-
dżetu państwa, pozostałą kwotę 
zapewnił Powiat Bielski i Gmina 
Brańsk. Do zakończenia prac po-
został odcinek w m. Popławy, który 
zostanie wykonany w 2022 roku. 

pzd

nym działaniom samorządów tej 
części regionu, wzmacniając jego  
potencjał i zapewniając dalszy roz-
wój. 

Partnerstwo południowo-
-wschodniego Podlasia zostało 
powołane przez zainteresowane 
samorządy. Oprócz trzech wymie-
nionych już powiatów dołączyły do 
niego leżące na ich terenie gminy 
oraz dwie gminy z powiatu biało-
stockiego – Gródek i Michałowo. 
Koordynatorem przedsięwzięcia 
będzie samorząd województwa 
podlaskiego, z którego budżetu 
pokryte zostaną wydatki związane 

z organizacją i utrzymaniem cen-
trum doradczego dla partnerstwa.

Wypowiadając się dla porta-
lu „Wrota Podlasia” starosta bielski 
Sławomir Jerzy Snarski stwierdził: 

- Samorząd województwa w swo-
jej strategii wpisał subregion biel-
ski jako istotny ośrodek wzrostu 
i to porozumienie traktuję jako 
kolejny krok do urzeczywistnie-
nia subregionu bielskiego. Mamy 
aspiracje, aby rozwijać się w takim 
tempie jak subregion łomżyński  
lub suwalski.

pd, fot Wrota Podlasia

dzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych.

Nowy obiekt 
sportowy będzie miał 
wymiary 18,7 na 42,9 
m, a jego powierzch-
nia wyniesie 641 mkw. 
Zajmie on teren wzdłuż 
ul. Kopernika, od ściany 
szczytowej budynku dy-
daktycznego II Liceum, 
biegnący wzdłuż obec-
nego łącznika z salą 
gimnastyczną (w przy-
szłości znajdą się w nim 
pomieszczenia socjalne: 
szatnie, umywalnie i sa-
nitariaty). Takie usytu-
owanie budynku nie 
spowoduje konieczności 
rozbiórki obecnej sali 
oraz łącznika, w któ-
rym funkcjonuje biblioteka szkol-
na, pracownia komputerowa i sala 
lekcyjna. Kilka miejsc parkingowych, 

w tym także dla osób niepełno-
sprawnych, przewidziano na istnie-
jącym placu u zbiegu ulic Kopernika 

i Zamkowej. Opracowana koncepcja 
architektoniczna budynku i jego 
otoczenia ma zapewnić ożywienie 

przestrzeni śródmiejskiej 
i wpisać się w prowadzone 
przez gminę miejską Bielsk 
Podlaski działania rewita-
lizacyjne. Taka lokalizacja 
obiektu była możliwa dzięki 
zgodzie władz Bielska Pod-
laskiego na wejście z inwe-
stycją w pas drogowy ulicy 
Kopernika.

Nowy obiekt sportowy 
zapewni uczniom właści-
we warunki do uprawiania 
sportu, zwiększania aktyw-
ności fizycznej i rozwijania 
związanych z tym zainte-
resowań. Podniesie także 
atrakcyjność liceum dla 
młodzieży ze szkół pod-
stawowych dokonującej 
wyboru miejsca dalszej 
edukacji. Zyska także cała 

społeczność powiatowa, która 
wzbogaci się o nowoczesny obiekt  
sportowy.                                       pd
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14 maja 2021 r. przy Szko-
le Podstawowej im. ks. Franciszka 
Jakuba Falkowskiego w Topczewie 
odbyło się symboliczne wbicie ło-
paty, rozpoczynające budowę sali 
gimnastycznej. W uroczystości 
udział wzięli wiceminister Eduka-
cji i Nauki Dariusz Piontkowski, 
poseł Mieczysław Baszko, se-
nator Jacek Bogucki, Podlaski 
Kurator Oświaty Beata Pietrusz-
ka, Dyrektor Wydziału Przedszkoli, 
Szkół Podstawowych i Kształcenia 
Specjalnego Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku - Krzysztof So-
choń, Dyrektor Wydziału Szkół 
Ponadpodstawowych i Kształcenia 
Ustawicznego Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku Franciszek Gór-
ski, Wizytator Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku Ewa Dmowska oraz 
przedstawiciele lokalnych instytucji.

Zaproszeni goście podkreślali, 
iż powstająca sala to efekt dobrej 
współpracy Wójta Mariusza Korze-
niewskiego z władzami szczebla 
rządowego i samorządowego. Sala 
będzie służyć nie tylko uczniom, ale 
całej społeczności lokalnej.

„Przebudowa z rozbudową bu-
dynku Szkoły Podstawowej o salę 
gimnastyczną wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz za-
gospodarowaniem terenu w miej-
scowości Topczewo” dofinansowa-

na jest ze środków Państwowego 
Funduszu Celowego – Fundusz 
Rozwoju Kultury Fizycznej 
w kwocie 1 260 900,00 zł oraz 
400 000,00 zł z Rządowego Fun-

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej 
w Topczewie

duszu Inwestycji Lokalnych.
Wykonawcą zadania jest Za-

kład Usługowo Handlowy Dom- Bud 
Janusz Dworakowski z siedzibą 
w Łapach.                                (mk) 

31 maja 2021 r. w Nowych 
Bagińskich odbyło się poświęcenie 
i oddanie do użytku nowej dro-
gi asfaltowej. Przebudowę drogi 
gminnej wykonano w ramach do-
finansowania ze środków Fundu-
szu Dróg Samorządowych w kwo-
cie 177 816,85 zł. Koszt inwestycji 
wyniósł 241 451,94 zł.

W uroczystości udział wzięli 
Wójt Mariusz Korzeniewski, Za-

Nowa droga w Nowych Bagińskich

stępca Wójta Tadeusz Wielanowski, 
Skarbnik Teresa Falkowska, kierow-
nik referatu IGK Kazimierz Tymosiak, 
radny Piotr Krasowski, sołtys No-
wych Bagińskich Zygmunt Olszewski 
oraz mieszkańcy wsi. Drogę poświę-
cił proboszcz Parafii Topczewskiej ks. 
Zbigniew Bolewski.

Wykonawcą było Przedsiębior-
stwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD 
Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego. (mk)

hałuszki, to taka tradycyjna potra-
wa i jest w trzech postaciach, bo 
można ją jeść ze skwareczkami, z  
olejem i cukrem i z cebulką i oliwą . 
One są pieczone w piecu węglowym. 
Są przygotowane tak jak kopytka: 
z mąki i z ziemniaczków. Z ciasta 
wykonywany jest wałek, a potem 
jest krojony na mniejsze kawałki 
i wykładany na blasze, którą wkła-
damy do pieca – zdradzała kulinar-
ne tajniki Irena Aleksiejuk z KGW 
Hołodzianki z gminy Bielsk Podlaski.

Fenomenalny smak potraw 
docenili uczestnicy festiwalu, któ-
rzy do Supraśla przyjechali z całej 
Polski. Wielu z nich tradycyjnych 
podlaskich dań mieli okazję spró-
bować po raz pierwszy.

- Przyjechaliśmy z Wejherowa, 
jemy właśnie sibrzaki i są pyszne – 
mówił z entuzjazmem Jarosław Wit.

Przewodniczący konkursowej 
komisji Kuba Steuermark, kucharz 
znany m.in. z programu „Pytanie na 
Śniadanie”, podkreślał walory pod-
laskiej tradycyjnej kuchni.  

- Dla mnie to kwintesencja 
smaku i prostoty. To potrawy zro-
bione z kilku składników. Mamy 
dobrą śmietanę, masło, ziemniaki, 
boczek, cebulę i jesteśmy w stanie 
zrobić z tego sto fantastycznych 
dań – ocenił Steuermark.

Konkursowe zmagania
Zwieńczeniem festiwalu było 

wyłonienie zwycięzców w czterech 
kategoriach konkursowych. Nagro-
dy najlepszym wręczyła Wiesława 
Burnos.

W konkursie na Miss Wdzięku 
do 45l wygrała Maria Magdale-
na Turska, natomiast publiczność 
wybrała Annę Nikitiuk. W wybo-
rach Miss Wdzięku 45l+ wygrała 

Agnieszka Malec, faworytką pu-
bliczności natomiast została Anna 
Kulesza. W kategorii artystycznej 
pierwsze miejsce zajęło KGW Ka-
lina w Plancie, publiczność urze-
kły działania KGW w Smolance. 
W konkursie na kobietę gospodarną 
i wyjątkową zwyciężyło KGW Miód 
Malina w Kurianach, a w katego-
rii kulinarnej publiczność wybrała 
KGW Magnolia w Pokaniewie za 
bliny litewskie, a kubki smakowe 
jury podbiło ciasto Marcinek Bia-
łowieski przygotowane przez KGW 
TeraMiśki w Budach.

- Wygrana w tym konkursie 
to wielka radość, trochę także nie-
dowierzanie, że się udało. Właśnie 
dlatego warto brać udział w takich 
festiwalach, bo to jest docenienie 
naszej pracy, które sprawia niesa-
mowitą radość – zaznaczyła Ur-
szula Podłaszczyk, członkini KGW 
TeraMiśki w Budach.

Festiwal „Polska od kuchni” 
ma na celu integrację, aktywizację 
i wsparcie lokalnych społeczno-
ści, promocję polskich produktów 
i dziedzictwa kulinarnego oraz wy-
mianę międzypokoleniowej wiedzy, 
umiejętności i przekazanie tradycji 
młodszym pokoleniom.  Ma za za-
danie podkreślić rolę Kół Gospodyń 
Wiejskich w promowaniu  bogactwa 
oraz różnorodności lokalnej tradycji, 
a także pogłębić wiedzę o kulturze 
każdego regionu.

Festiwal zaczął się pod koniec 
maja i potrwa do 25 września, kie-
dy to na PGE Stadionie Narodowym, 
planowana jest uroczysta gala fina-
łowa. Poznamy wówczas laureatów 
ogólnopolskich.

Paulina Tołcz 
fot.: Kamil Timoszuk 

Cd. ze str. 1

 „Polska od Kuchni” na festiwalu 
w Supraślu

Czterolatki z grupy „Zajączki” 
z hajnowskiego Przedszkola Sa-
morządowego nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Żubra Pompika 

Hajnowskie przedszkolaki z wizyta w Książnicy Podlaskiej

świętowały Dzień Dziecka w Książ-
nicy Podlaskiej. Na tarasie biblioteki 
na ich przybycie oczekiwał Marsza-
łek Województwa Podlaskiego Artur 

Kosicki w towarzystwie dyrektora 
Książnicy Beaty Zadykowicz oraz 
Agaty Puchalskiej - dyrektora Biura 
Kultury Urzędu Marszałkowskiego. 
Marszałek zachęcał gości do oglą-
dania oraz czytania w przyszłości 
i aby maluchów przekonać do ksią-
żek dorośli przeczytali im wiersze 
z tomiku „Białowieski Król Żubr” 
Franciszka Kobryńczuka.

W dalszej części spotkania 
Tomasz Filipowicz opowiedział dzie-
ciom o historii Białegostoku, a spo-
tkanie zakończył występ iluzjonisty.

W trakcie spotkania przed-
szkolaki otrzymały od marszałka 
gry edukacyjne, książki i zestawy 
do rysowania.

(sok) 

Kolejne podlaskie gminy pod-
pisały umowy na budowę instalacji 
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). 
Wśród czterech gmin, które takie 
umowy z Zarządem Województwa 
podpisały znalazły się gminy Gro-
dzisk i Orla.

66 takich instalacji pojawi 
się na dachach domów w gminie 
Grodzisk. Koszt realizacji projektu 
to kwota prawie 2 mln zł, z czego 
prawie 1,4 mln zł stanowi dofinan-
sowanie unijne.

W gminie Orla z czystej energii 
korzystać będzie mogło 59 gospo-
darstw domowych. Na dachach ich 

domów zostanie zainstalowane 14 
zestawów fotowoltaicznych o mocy 
powyżej 5 kW i 45 poniżej 5 kW. Na 
12 kolejnych budynkach powsta-
ną kolektory słoneczne. Całkowita 
wartość projektu to 1 998 422,57 
zł, w tym dofinansowanie 1,5 mln 
zł. Dofinansowanie dla mieszkańców 
wyniesie 75 % wartości instalacji.

Kolejne więc gospodarstwa do-
mowe będą mogły znacznie obniżyć 
koszty eksploatacji budynków miesz-
kalnych oraz będą  mniej zanieczysz-
czać powietrze. Chociaż ta ostatnia 
korzyść jest nieco problematyczna. 
Jak pisałem już kilkakrotnie, po-

jawia się coraz więcej opinii, że te 
efekty są tylko pozorne. Tam gdzie 
są montowane instalacje fotowol-
taiczne czy jeżdżą elektryczne sa-
mochody powietrze ma mniej zanie-
czyszczeń, jednak tam gdzie są one 
produkowane ich ilość się zwiększa. 
Przypomnę tylko wyliczenia Szwedz-
kiego Instytutu Środowiska, według 
którego przy produkcji akumulato-
ra jonowo-litowego o pojemności 
100 kilowatogodzin wytwarza się 
tyle dwutlenku węgla ile spalinowy 
samochód osobowy o tych samych 
parametrach w trakcie  przejechania 
200 tysięcy kilometrów.             (wss)

Grodzisk, Orla
Będzie taniej
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Europoseł Krzysztof Jurgiel na spotkaniu  w Bielsku Podlaskim

     Nowe wyzwania, stare problemy  Unii Europejskiej
Poseł do Parlamentu Eu-

ropejskiego - Krzysztof Jurgiel 
spotkał się w Bielsku Podlaskim 
z mieszkańcami miasta i powia-
tu, przede wszystkim mając na 
celu zaprezentowanie blisko 
dwuletniej  działalności w Parla-
mencie Europejskim. W spotka-
niu uczestniczyli m. in. poseł do 
Sejmu RP – Aleksandra Szczudło, 
członek Zarządu Województwa 
Podlaskiego – Marek Malinowski 
oraz dyrektor  Biura Administra-
cyjnego w Urzędzie Marszałkow-
skim   - Krzysztof Jaworowski.

Najpierw Krzysztof Jurgiel mó-
wił o tym, czym osobiście zajmuje 
się w PE, co jest jakby kontynuacją 
jego  wieloletniej działalności po-
litycznej i państwowej, skoncen-
trowanej na sprawach rolnictwa 
i rozwoju regionalnego. W komisji  

unijnego parlamentu: rolnictwa  
i rozwoju wsi, dodatkowo w  komisji 
rozwoju regionalnego,  pracuje nad 
tworzeniem dokumentów programo-
wych, aktów prawnych i rozporzą-
dzeń, które są następnie implemen-
towane w Polsce oraz w całej Unii. 

Reforma  
Wspólnej Polityki Rolnej 

Kiedy  pełnił  funkcję ministra 
rolnictwa rozpoczęła się debata nad 
reformą Wspólnej Polityki Rolnej 
(WPR);  już wtedy były formułowa-
ne wnioski do Komisji Europejskiej 
odnośnie do pakietu prawnego WPR. 
Polska jest zainteresowana utrzy-
maniem Wspólnej Polityki Rolnej  
jako istotnej polityki UE,  ponieważ 
nasi rolnicy  należą do głównych jej 
beneficjentów. Poważną rolę pełnią 
środki z II filara WPR przeznaczone 
na modernizację rolnictwa i transfer 
technologii,  tworzenie miejsc pracy, 
rozbudowę infrastruktury technicz-
nej obszarów wiejskich. 

W ramach pracy nad WPR 
na lata 2021 – 2027 pojawiły się 
kontrowersje dotyczące wysokości 
budżetu, stopnia ukierunkowania 
środków finansowych na cele śro-
dowiskowe, skali możliwego prze-
suwania funduszy między filarami 
WPR. Pogorszyły się zapisy dotyczą-
ce stosowania tzw. warunkowości  
wobec małych gospodarstw. Dzięki 

interwencjom posła Krzysztof Jur-
giela,  ostatecznie,  doszło do po-
rozumienia, że gospodarstwa do 5 
ha zostaną wyłączone z niektórych 
kontroli. 

Płatności bezpośrednie jako 
zasadniczy instrument wsparcia 
i stabilizacji dochodów rolnictwa   
nadal nie zapewniają równych wa-
runków konkurencji rolnikom pol-
skim. WPR na nową perspektywę fi-
nansową   ustawia  w dalszym ciągu 
na gorszej pozycji: średnia unijna  
dopłat wynosi około 270 euro/ha, 
gdy polscy rolnicy będą otrzymywali  
240 – 250 euro/ha. Europoseł 
z Podlasia kilkakrotnie na forum 
PE, podczas  sesji   plenarnych  
i na posiedzeniach komisji rol-
nictwa,  nazywał tę krzywdzą-
cą sytuację naszych rolników  

– dyskryminacją i naruszeniem pra-

wa unijnego. 
Krzysztof Jurgiel przypomniał, 

że  zgodnie z wytycznymi Komisji 
Europejskiej, każdy kraj przygotowu-
je Plan Strategiczny dla WPR: doku-
ment obejmuje zarówno instrumenty  
I filara WPR tj. płatności  bezpośred-
nie oraz działania sektorowe w za-
kresie rynków rolnych, jak również z  
II filara -  dotyczące wsparcia rozwo-
ju obszarów wiejskich. Ministerstwo 
Rolnictwo i Rozwoju Wsi po szerokiej 
konsultacji  z ekspertami i środowi-
skami rolniczymi  sporządziło taki 
plan,  który będzie przedłożony  do 
listopada br. Komisji Europejskiej. 
Wdrażanie Krajowego Planu Stra-
tegicznego rozpocznie się od 2023 
r. W okresie przejściowym mają być 
stosowane zasady finansowania 
mechanizmów WPR jak w poprzed-
niej perspektywie  budżetowej Unii. 

Dylematy Europejskiego 
Zielonego Ładu 

Przed rolnictwem i całą go-
spodarką żywnościową  stoją  nowe  
i trudne do realizacji wyzwania  po 
przyjęciu   tzw. Europejskiego Zie-
lonego Ładu. Parlament Europej-
ski zaproponował podwyższenie 
celu redukcji emisji CO 2  do 55 
proc. w 2030 r.  – w porównaniu do 
1990 r. Produkcja  żywności  musi 
się odbywać w  warunkach takich, 
aby jak najmniej  wpływała na 

środowisko naturalne. Aż 40 proc.  
budżetu WPR  ma przyczyniać się 
do walki ze zmianami klimatu. Ok. 
20 – 30 proc. funduszy na płat-
ności bezpośrednie zostanie prze-
znaczonych na  wdrażanie celów 
Zielonego Ładu. W związku z tym 
rolnicy,  aby otrzymać pieniądze 
powinni składać wnioski na  wpro-
wadzenie w swoim gospodarstwie   
tzw. ekosystemów,  np. w zakresie 
ograniczenia środków ochrony roślin, 
nawożenia czy używania antybio-
tyków w chowie zwierząt. Na razie  
brakuje szczegółowych rozwiązań  
i wskaźników dotyczących ekosche-
matów. Wkrótce  zostaną opraco-
wane. 

- Ja głosowałem przeciwko  
pomysłowi wydzielania w gospo-
darstwie  hektarów, gdzie nie sto-
suje się nawozów, pestycydów oraz 

przeciw innym szkodliwym  ustale-
niom. Ale mój głos był w mniejszości. 
Zresztą mam wrażenie, że ten cały 

unijny „zielony ład”  nie zostanie 
przyjęty w obecnej formie  - powie-
dział Krzysztof Jurgiel. 

Zapewniał on  uczestników 
spotkania, że popiera dobre cele 
Europejskiego Zielonego Ładu  za-
pisane w  strategiach:  „Od pola do 
stołu” oraz w zakresie bioróżno-
rodności. Chodzi tu m. in. o zrów-
noważoną  produkcję  żywności, 

bezpieczeństwo żywnościowe pod 
względem dostępu do produktów  
i wysokiej ich jakości, ograniczanie 
strat żywności, problem fałszowa-
nia  wyrobów spożywczych, a po-
nadto  skuteczny transfer wiedzy  
i innowacji.   

W wielu punktach obu strategii 
europoseł podziela  obawy rolników. 
Plan redukcji substancji chemicz-
nych o  50 proc.  idzie zbyt daleko. 
Przez  ostatnich kilkadziesiąt lat Eu-
ropa znacznie zmniejszyła średni po-
ziom  stosowania substancji aktyw-
nych. W Polsce jest pod tym wzglę-
dem lepiej niż, w takich krajach jak: 
Holandia i Niemcy. W ciągu dziesię-
ciu  lat 25 proc. pól należy przezna-
czyć pod uprawy ekologiczne. Tu 
jest też  wiele znaków zapytania. 
Podobnie z pomysłem wyłączenia  
z produkcji rolnej 10 proc. ziemi na 
rzecz ochrony krajobrazu.  Komisarz 
Janusz Wojciechowski uspokaja 
rolników mówiąc,  że małe i średnie 
gospodarstwa w Polsce – a tych jest 
najwięcej -  poradzą sobie z  nowy-
mi zadaniami. Wątpliwości jednak 
pozostają. Europejskie rolnictwo 
może  utracić konkurencyjną pozycję  
w świecie, spadnie wydajność 
produkcji, a w konsekwen-
cji wzrośnie import żywności  
z krajów spoza UE, gdzie  nie obo-
wiązują wyśrubowane  standardy 
jakościowe produktów. 

Program Polski Wschodniej 
będzie kontynuowany 
Należy pamiętać o tym, że 

Krzysztof Jurgiel był  inicjatorem  
powołania Programu Rozwoju Pol-
ski Wschodniej z europejskiego 
Funduszu Spójności.   Poinformował 
zebranych, iż  trzecia jego edycja 
będzie realizowana w  latach 2021 

– 2027. W Brukseli były wątpliwości, 
czy kontynuować program, ale  po 
wytrwałych staraniach w Komisji 

Europejskiej udało się przełamać 
zastrzeżenia. Na potrzeby sześciu 
województw, łącznie z  otoczeniem 
Warszawy, przydzielono 2, 5 mln 
euro. 

- Zbilansowane zostały po-
trzeby województwa podlaskie-
go w ramach programu Polski 
Wschodniej Plus. Nasz region 
powinien rozwijać nowoczesne 

i innowacyjne  rolnictwo.  Stąd 
powstała koncepcja „Doliny Rolni-
czej”. Nadal musimy inwestować  
w drogi, połączenia komunikacyjne, 
w edukację i kulturę –  stwierdził 
Krzysztof Jurgiel. 

Podczas dyskusji   słysza-
ło się wątpliwości czy zielona 
transformacja Europy  okaże 
się korzystna dla Polski.-  Jeśli 
nie będzie w naszym kraju sil-
nej, mądrej władzy – mówił jeden  
z uczestników spotkania -  zosta-
niemy pariasem Europy, wszystko 
narzucą nam z góry. Wciska się nam, 
że elektrownie węglowe to same zło.  
Co innego,   przykładowo,  Hiszpa-
nia, jednak  w Polsce z energetyką  
opartą na węglu nie osiągniemy wy-
starczającego zaopatrzenia w prąd 
z odnawialnych źródeł energii.

Po stronie rolników 
poszkodowanych  

przez Zarząd SM Bielmlek 
Najbardziej emocjonalna 

część spotkania dotyczyła upadło-
ści Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek. 
Krzysztof Jaworowski znający do-
brze  sytuację rolników, dostawców 
mleka, nazwał ją tragiczną,  bo nie 
dość, że  spółdzielnia zalega z płat-
nościami, to  muszą ponosić kary 
finansowe w postaci podwyższenia 
wkładów nawet do 50 tys. zł. Muszą 
spłacać długi spółdzielni. Minister 
rolnictwa Jan Krzysztof Ardanow-
ski wspierał działania  Zarządu SM   
z Tadeuszem  Romańczukiem  na 
czele. Przyjeżdżał do Bielska Podla-
skiego  i zapewniał, że jest dobrze. 
Wkrótce bank zakręcił jednak  kurek 
z kredytami. 

„To europoseł Jurgiel, mimo że 
jest przedstawicielem Prawa i Spra-
wiedliwości, jako  pierwszy zdecy-
dowanie  stwierdził, że mamy do 
czynienia z działaniem grupy prze-
stępczej, a przynajmniej wszytko 

na to wskazuje. W dodatku słowa 
te potwierdził na piśmie.” 

- Źle się stało, że Romańczuk 
został wiceministrem rolnictwa, i że 
znalazł jeszcze wsparcie w osobie 
ministra rolnictwa  Ardanowskiego. 
Jego działania odbiegają od stan-
dardów Prawa i Sprawiedliwości – 
odparł Krzysztof Jurgiel. 

Dorotowo, woj. warmińsko-mazurskie, spotkanie z uczestnikami „Gali Mlecznej” - 27.05.2021

Cd. str. 7

Spotkanie w Bielsku Podlaskim (od lewej europoseł Krzysztof Jurgiel, poseł Aleksandra Szczudło, członek 
Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski, dyrektor Biura Administracyjnego w Urządzie 

Marszałkowskim Krzysztof Jaworowski
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Przysłowia  ludowe  na  czerwiec

W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze.
Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato.
Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące.
Nie trzeba w czerwcu deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić.
Gdy słońce w Raka z grzmotem wschodzi, to posuchę zwykle przynosi.
Przed świętym Janem najdłuższy dzień panem.
Już Jan ochrzcił wszystkie wody, myjcie się dla ochłody. .

 Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

Europoseł Krzysztof Jurgiel na spotkaniu  w Bielsku Podlaskim

     Nowe wyzwania, stare problemy  Unii Europejskiej

Jeden z rolników obecnych na 
sali wyraził uznanie, podziękował  
europosłowi za to, że jako pierwszy 
stanął po stronie rolników oraz  jaw-
nie skrytykował działania prezesa 
Bielmleku. Problem jest poważny 
ponieważ dotyczy niemal tysiąca 
rodzin. 

W  debacie wybrzmiały  głosy 
krytyczne wobec prokuratury:  or-
gany ścigania powinny być szybsze 
ponieważ ludzie  są zniecierpliwie-
ni, mają dość tej sytuacji. Krzysztof 
Jurgiel przypomniał swoje interwen-
cje odnośnie do przebiegu śledztwa. 

Krzysztof Jurgiel z wizytą w gospodarstwie rolnym w powiecie 
sejneńskim / od lewej red. Leszek Koleśnik, Krzysztof Jurgiel, radny 
wojewódzki PiS Paweł Wnukowski, poseł PiS Kazimierz Gwiazdowski, 

Stanisław Kwaterski - właściciel gospodarstwa/

Cd. ze str. 6 Warto je odnotować. 
Datą  22 marca 2021  było 

opatrzone pismo do I Zastępcy 
Prokuratora Generalnego,   Pro-
kuratora Krajowego – Bogdana 
Święczkowskiego. W załączonej 
skardze rolników wskazuje się  na   
duże nieprawidłowości  dotyczące 
wewnętrznych dokumentów  spół-
dzielni  oraz sposobu podejmowa-
nia uchwał przez  walne zebrania  
i zebrania grup członkowskich, do-
kumentów mających istotne znacze-
nie prawne  przy ocenie ważności 
uchwał, w tym także określającej 
udziały  rolników – spółdzielców. 

K. Jurgiel prosił o podjęcie czynno-
ści procesowych w odniesieniu do 
zasobu dokumentacji  spółdzielni, 
a także  prowadzenie nadzoru ju-
rysdykcyjnego nad działalnością 
syndyka  wyznaczonego do likwida-
cji Bielmleku. 

Wcześniej, bo 5 września 2001 
r.,  skierował pismo do Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Mo-
rawieckiego informując o nieprawi-
dłowościach w funkcjonowaniu  SM 
Bielmlek w Bielsku Podlaskim. Zwró-
cił się do premiera  o zajęcie stano-
wiska w sprawie rolników, którzy nie 
otrzymali wypłat  za dostarczone 
mleko,   choć  prezes spółdzielni 
Tadeusz Romańczuk  obiecywał na 
posiedzeniu  sejmowej Komisji Rol-
nictwa.  

Jak pisali skarżący się rolnicy: 
„…tak pięknie mówił, że do końca lu-
tego 2020 r.  wszelkie zaległości zo-
staną uregulowane, potwierdził  to 
sam Minister rolnictwa Pan Krzysz-
tof Ardanowski”. 

Kolejne pismo tej samej daty   
zostało   przekazane   do Ministra 
Sprawiedliwości – Zbigniewa 
Ziobry, aby ten objął nadzorem 
sprawy związane z procesem re-
strukturyzacji bielskiej spółdzielni. 

Krzysztof Jurgiel zgo-
dził się   z opiniami, że śledz-
two trwa dość długo – około 
dwóch lat, ale należy  pozwolić   

śledczym na spokojne działania.  
W trakcie spotkania głos za-

brala poseł na Sejm Aleksandra 
Szczudło, która omówiła swoją  

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy z okazji rozpoczęcia budowy hali 
sportowej przy ZSzO w Sejnach  /od lewej starosta sejneński Maciej 

Tomasz Plesiewicz, radna powiatu Anna Siebert, eurodeputowany PiS/
EKR Krzysztof Jurgiel, poseł PiS Kazimierz Gwiazdowski/

Ireneusz Birycki z Zespołu Szkół nr 4 
im. Ziemi Podlaskiej najlepszy w kraju

28 maja br. w murach Uni-
wersytetu Technologiczno-Przy-
rodniczego im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy odbyły 
się eliminacje centralne XLIV edy-
cji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych.

W zmaganiach wystartowało 
ponad 200 uczniów ze szkół ponad-
podstawowych z całej Polski. Rywa-
lizacja odbywała się w 11 blokach 
tematycznych: produkcja roślinna, 
produkcja zwierzęca, mechanizacja 
rolnictwa, ogrodnictwo, gastrono-
mia, technologia żywności, agrobiz-
nes, leśnictwo, ochrona i inżynieria 
środowiska, architektura krajobrazu 
oraz weterynaria.

Ireneusz Birycki (pierwszy z lewej)  
zwycięzcą Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi 
Podlaskiej wzięło udział 2 uczniów: 
Ireneusz Birycki, uczeń IV klasy 
technikum rolniczego w bloku pro-
dukcja zwierzęca i Michał Andrzejuk, 
uczeń klasy II w bloku mechaniza-
cja rolnictwa.

Uczestnicy najpierw rozwią-
zywali test, a później przystąpili do 
części praktycznej.

Nasi uczniowie spisali się na 
medal. Ireneusz Birycki zajął I miej-
sce w bloku produkcja zwierzęca 
i został laureatem etapu central-
nego XLIV edycji Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych. Michał 
Andrzejuk został finalistą Olimpiady.

bh, ZS4

Po miesiącach bez 
imprez w końcu przyszedł 
czas na rozrywkę na świe-
żym powietrzu. Doskonałą 
okazją był Dzień Dziecka, 
więc niektóre samorządy 
wiejskie  skorzystały z okazji 
aby zorganizować wspólną 
zabawę dla najmłodszych. 
30 maja na imprezie ple-
nerowej przy świetlicy wiej-
skiej w Skiwach Małych ba-
wiły się dzieci ze Skiw i okolicznych 
miejscowości, tydzień później taką 
imprezę zorganizowała Rada So-
łecka Cecel.

Gry, zabawy, malowanie twa-
rzy, atrakcjom nie było końca. Jak 
zwykle u najmłodszych wielkie 
zainteresowanie wzbudzały służ-
by mundurowe. W Skiwach byli 

Dzień Dziecka w Skiwach i Cecelach
i nie tylko – budziły „stalo-
we rumaki” motocyklistów 
z siemiatyckiego „Motorbi-
ker’sa”.

Na obu imprezach 
zbierano datki na leczenie 
dla 2,5-letniego Mikoła-
ja (w Skiwach) i 4-let-
niego Jasia (w Cecelach). 
Oczywiście nigdzie nie 
zabrakło chętnie pałaszo-
wanych słodkości. Za po-

mysł i organizację wielkie brawa  
dla społeczności obu wsi.           

 (seb)
foto UG Siemiatycze

to strażacy z OSP w Słochach An-
nopolskich, w Cecelach policjanci. 
W tej ostatniej miejscowości duże 
zainteresowanie najmłodszych – 

Gmina Milejczyce pozyskała 
90 tysięcy zł z funduszy unijnych. 
Zostaną one przeznaczone na dzia-
łalność i wyposażenie świetlicy 
środowiskowej w Wałkach. Będzie 
to placówka wsparcia dziennego. 
W niej dzieci i młodzież z najuboż-
szych rodzin będą mogły spędzać 
czas i uczestniczyć w różnorodnych 
zajęciach. Otrzymają pomoc w na-
uce oraz sytuacjach kryzysowych 
szkolnych i rodzinnych. Pracownicy 
świetlicy zapewnią też indywidual-
ne programy korekcyjne.          (lik)

Milejczyce

W Wałkach  
będzie świetlica

2 letnią działalność w Sejmie i pod-
jęte inicjatywy na rzecz rozwoju 
Podlasia.                 Leszek Koleśnik

Waldemar Staszyński
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Powiat rozwija turystykę aktywną
Trwa realizacja projektu „Szlakiem 

bioróżnorodności Regionu Puszczy Bia-
łowieskiej i Doliny Narwi” – w efekcie na 
rowerowej mapie regionu pojawi nowy 
tematyczny szlak opowiadający o bioróż-
norodności Puszczy Białowieskiej i Doliny 
Górnej Narwi. 

Puszcza Białowieska stoi aktywnością – po-
nad 650 km szlaków rowerowych, 176 km tras 
nordic walking (pozostające pod opieką samo-
rządu Powiatu Hajnowskiego, Gminy Białowieża 
i Gminy Narewka), ścieżki piesze, edukacyjne i qu-
estowe (produkt turystyczny opracowany przez 
Powiat Hajnowski), warunki do pływania kaja-
kiem i windsurfingu (zalewy: Bachmaty i Repczyce 
oraz jezioro Siemianówka – jedno z największych 
sztucznych zbiorników w Polsce), kolejka wąsko-
torowa, kolej drezynowa – na skraju najstarszego 
lasu Europy jest co robić i co zwiedzać! Oferta 
turystyczna regionu jest stale uatrakcyjniana – za 
sprawą działań branży turystycznej, NGO oraz 
samorządów. Staraniem Powiatu Hajnowskiego 
jeszcze w sezonie turystycznym na rowerowej 
mapie regionu zadebiutuje tematyczny „Szlak 
bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej 
i Doliny Narwi”. Na ten cel samorząd Powiatu Haj-
nowskiego pozyskał 49 520,45 zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskie-
go na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwe-
stycji to 58 372,00 zł. W ramach realizacji za-
dania na bazie istniejących szlaków rowerowych 
wytyczono niebieski szlak rowerowy dotyczący 
bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej i Doliny 
Górnej Narwi. Szlak zostanie uzupełniony o małą 
infrastrukturę turystyczną: tablice informujące 
o bioróżnorodności, dwie wiaty i cztery stojaki na 
rowery. Pierwszy etap realizacji projektu już za 
nami: dokonano wytyczenia i oznakowania szlaku, 
kolejny etap to ustawienie drogowskazów a na-
stępnie – obiektów infrastruktury turystycznej. 

„Szlakiem bioróżnorodności Regionu Pusz-
czy Białowieskiej i Doliny Narwi” to kolejna trasa 
prezentująca bioróżnorodne bogactwo regionu 
– w wyniku realizacji projektu Szlakiem bioróż-
norodności Puszczy Białowieskiej (lata 2018 
– 2020) w ramach istniejącego Białowieskie-
go Szlaku Transgranicznego, na terenie dwóch 
gmin: Hajnówka i Białowieża powstała ścieżka 
edukacyjna opatrzona 12 tablicami informa-
cyjnymi o tematyce bioróżnorodności Puszczy 
Białowieskiej. Zagospodarowano także parking 
Zwierzyniec – obecnie siedziba Centrum Turysty-
ki i Promocji „Kraina Żubra”. Na ten cel samorząd 
Powiatu Hajnowskiego pozyskał 2 018 330,70 zł, 
całkowita wartość projektu to 2 921 006,27 zł. 

Kolejne działania
To nie koniec planów rozwoju infrastruktu-

ry turystycznej w najbliższym czasie – w wyniku 
realizacji projektu Transgraniczne Dziedzictwo 
Puszczy Białowieskiej, Powiat Hajnowski odnowi 

oznakowanie tras Nordic Walking (ok. 100 km) 
i zielonego szlaku rowerowego Dubicze Cerkiew-
ne - Białowieża (42 km). W ramach promocji tu-
rystyki aktywnej w projekcie zaplanowano także 
organizacje 3 rajdów rowerowych - jeden w Pol-
sce i dwa na Białorusi oraz dwa dwudniowe spa-
cery tematyczne – działania będą realizowane 
pod szyldem Akademii Dziedzictwa Puszczy Bia-
łowieskiej, dedykowane mieszkańcom regionów 
partnerskich (Powiat Hajnowski - Polska, Rejon 
Kamieniecki – Republika Białoruś). Projekt Tran-
sgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej 
(Cross-border heritage of the Bialowieza Forest) 
jest współfinansowany z Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-
2020. Całkowita wartość projektu:  66 190,00 
€, z czego na kwota dofinansowania przyznana 
dla Powiatu Hajnowskiego to 59 557,76 €. Wy-
mienione działania w projekcie to tylko fragment 
– więcej na ten temat wkrótce. Terminy poszcze-
gólnych wydarzeń również zostaną udostępnione 
w naszych mediach – pilnie śledźcie stronę www 
i Facebook – powiatowego Centrum Turystyki 
i Promocji Kraina Żubra oraz Powiatu Hajnow-
skiego. A już dziś rezerwujcie w kalendarzu ter-
min 11 września – zapraszamy na finał Pucharu 
Polski Nordic Walking!

Puchar Polski Nordic Walking – promo-
cja aktywnego wypoczynku 

Puchar Polski Nordic Walking w Polsce 
to międzynarodowa impreza promująca nordic 
walking,  liczy już ponad 10 lat, z czego spory 
kawałek jego historii związany jest z Hajnówką.  
Dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce i Nadleśnictwa Hajnówka w latach 
2012 - 2016 r. Powiat Hajnowski był jednym 
z przystanków maszerów (w ramach Pucharu 
Polski Nordic Walking odbywa się cykl zawodów 
w poszczególnych miejscowościach). Od 2016 
r. w naszym regionie rozstrzygany jest finał za-
wodów. Setki uczestników, duża dawka pozy-
tywnych emocji, wesoła zabawa z solidną porcją 
sportowej rywalizacji i ta piękna przyroda -  tak 
w skrócie można opisać Puchar Polski Nordic 
Walking, odbywający się w Hajnówce, w Puszczy 
Białowieskiej – obiekcie na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

Puchar Polski Nordic Walking  na stałe 
zagościł w kalendarzu imprez cyklicznych Wo-
jewództwa Podlaskiego.  Impreza jest dużym 
przedsięwzięciem medialnym i organizacyjnym, 
bowiem co roku przyciąga setki miłośników ak-
tywnego wypoczynku z całej Polski oraz zagra-
nicy. Gdy w 2012 r. roku zaczynaliśmy organi-
zować pierwszą edycję, nikt nie spodziewał się, 
że za kilka lat impreza o charakterze lokalnym 
przeobrazi się w ogólnopolskie wydarzenie z set-
kami uczestników z kraju i zagranicy. Zaprasza-
my 11 września!

Katarzyna Miszczuk

W Hajnówce zatrzymuje się pociąg  
Gdynia - Warszawa

13 czerwca pociąg Gdynia - Warszawa 
po raz pierwszy zatrzymał się w Hajnówce. 
Powitali go m.in. przedstawiciele PKP Intercity, 
podlascy parlamentarzyści, wojewoda, przed-
stawiciele Województwa Podlaskiego, branży 

turystycznej  oraz lokalni samorządowcy.
„TLK Biebrza” będzie kursować  na tra-

sie Gdynia – Warszawa przez Olsztyn, Biały-
stok, Bielsk Podlaski, Hajnówkę, Czeremchę 

Cd. str. 2

Gdynia - Warszawa        Przyjazd   Odjazd

• Gdynia Główna   7.12 
• Sopot - przyjazd  7.19 7.21 
• Gdańsk Oliwa  7.25 7.26 
• Gdańsk Wrzeszcz  7.30 7.31 
• Gdańsk Główny  7.35 7.40 
• Tczew  7.59 8.00 
• Malbork  8.12 8.13 
• Elbląg  8.32 8.33 
• Pasłęk  8.51 8.52 
• Morąg  9.21 9.22 
• Olsztyn Zachodni  9.57 9.58 
• Olsztyn Główny  10.02 10.37
• Barczewo  10.49 10.50 
• Korsze  11.29 11.30 
• Kętrzyn  11.49 12.05
• Giżycko  12.29 12.30 
• Ełk  13.09 13.21
• Grajewo  13.35 13.36 
• Osowiec  13.53 13.54 
• Mońki  14.04 14.09 
• Białystok Starosielce  14.34 14.35 
• Białystok  14.42 15.10
• Bielsk Podlaski  15.48 15.49 
• Hajnówka  16.10 16.11 
• Czeremcha  16.36 16.37 
• Siemiatycze  17.05 17.06 
• Sarnaki  17.13 17.14 
• Niemojki  17.25 17.26 
• Mordy Miasto 17.35 17.36 
• Siedlce  17.51  18.16
• Siedlce Zachodnie  18.20 18.21 
• Mrozy  18.38  18.39 
• Mińsk Mazowiecki  18.51 18.52 
• Warszawa Wschodnia  19.18

Warszawa - Gdynia        Przyjazd   Odjazd

• Warszawa Wschodnia   8.52 
• Mińsk Mazowiecki  9.18 9.19 
• Mrozy  9.29 9.30 
• Siedlce Zachodnie  9.48 9.49 
• Siedlce  9.52 10.15
• Mordy Miasto  10.30 10.32 
• Niemojki  10.41 10.43 
• Sarnaki  10.54 10.56 
• Siemiatycze  11.04 11.06 
• Czeremcha  11.33 11.35 
• Hajnówka  12.00 12.01 
• Bielsk Podlaski  12.23 12.24 
• Białystok  13.06 13.31
• Białystok Starosielce  13.38 13.39 
• Mońki 14.06 14.07 
• Osowiec  14.17 14.18 
• Grajewo  14.35 14.36 
• Ełk  14.50 15.00
• Giżycko  15.38 15.44
• Kętrzyn  16.16 16.17 
• Korsze  16.37 16.43
• Barczewo  17.29 17.30 
• Olsztyn Główny  17.42 18.14
• Olsztyn Zachodni  18.17 18.18 
• Morąg  18.55 18.56 
• Pasłęk  19.18 19.19 
• Elbląg  19.38 19.39 
• Malbork 19.58 19.59 
• Tczew  20.11 20.12 
• Gdańsk Główny  20.31 20.34 
• Gdańsk Wrzeszcz  20.38 20.39 
• Gdańsk Oliwa  20.43 20.44 
• Sopot  20.47 20.49 
• Gdynia Główna  20.58 

ROZKŁAD JAZDY:



Adopcja

2  Gazeta Hajnowska

Z cyklu... „70 lat praw miejskich - 70 ciekawostek o Hajnówce” - Dzień Dziecka 

Jak przed kiedyś świętowano Dzień Dziecka w Hajnówce? Jakie atrakcje były przygotowywane 
na ten dzień dla najmłodszych mieszkańców miasta? Dowiecie się z poniższych archiwalnych 

artykułów z Gazety Białostockiej oraz wpisów z kroniki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce. 

Imię: Silver. Rasa: mieszaniec. Wiek: 10 lat
Silver... Na co może liczyć dziesięcioletni pies, 
który od 6 lat jest w schronisku? Silver jeszcze 
liczy na wiele od życia, jest pewnym siebie, 
bystrym i energicznym psem, który uwielbia 
ludzi, spacery i zabawę. Mimo upływu lat i samotności, która go dotknęła  
jest wciąż radosny, a czas jakby się dla niego zatrzymał. Pomóż temu wspa-
niałemu psu, niech jego czekanie na cud w końcu się ziści. Silver czeka 
w Schronisku Ciapek w Hajnówce tel 606-573-616

W Hajnówce zatrzymuje się pociąg  
Gdynia - Warszawa

i Siemiatycze. Pokonanie nim trasy 
z Gdyni do Warszawy zajmuje bo-
wiem nieco ponad 12 godzin. 

Tę samą trasę przez południo-
we Podlasie pokonywać będzie nowe 
połączenie TLK Żubr relacji Białystok 
– Warszawa. Dzięki ofercie Bilet Ta-
niomiastowy ceny przejazdów na 
nowych trasach na Podlasie Połu-
dniowe będą zaczynać się w prze-
dziale 19-28 zł.

Linie te mają bardzo duże 
znaczenie turystyczne, gdyż stały 
się cennym narzędziem promocji 
całego Regionu Puszczy Białowie-

Cd. ze str. 1 skiej. Dzięki współpracy PKP Intercity 
z Lokalną Organizacją Turystyczną 
„Region Puszczy Białowieskiej” po-
dróżni mogą liczyć na bonusy. Oso-
by, które od 13 czerwca kupią bilet, 
otrzymają darmową usługę lub posi-
łek. Jest to  mały bonus u partnerów 
Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Region Puszczy Białowieskiej, biorą-
cych udział w akcji. Swój udział za-
deklarowały 22 podmioty z branży 
turystycznej – gastronomia, obiekty 
noclegowe, biura turystyczne. Mia-
sto Hajnówka dzięki temu zyska na 
wzmocnieniu wizerunku jako miej-
sca, w którym warto się zatrzymać, 

spędzić w nim czas wolny, a co za 
tym idzie zwiększy się liczba tury-
stów. 

Więcej informacji o akcji na 
„Weekend w sercu Podlasiu. Połącze-
nia do Hajnówki z Twojego miasta!!” 
na stronie https://www.intercity.pl/
hajnowka. 

Zapraszamy do Hajnówki. 
Mamy nadzieję, że nowe połączenie 
ułatwi podróż mieszkańców i tury-
stów, którzy z wielką chęcią odwie-
dzają nasz region. 

Emilia Rynkowska
Fot. Artur Smykla  

/www.wspolczesna.pl



Projekty profilaktyczne w SP ZOZ w Hajnówce
W SP ZOZ w Hajnówce 

trwają przygotowania do reali-
zacji projektów profilaktycznych, 
których realizacja została odło-
żona w czasie przez pandemię 
koronawirusa. 

Choć profilaktyka i promocja 
zdrowia w zabieganej codzienności 
każdego z nas traktowane są po 
macoszemu, świadomość i wiedza 
potrafią uratować zdrowie i życie. 
Dieta, ruch i regularne badania – 
niewiele trzeba, by zadbać o swój 
organizm. Ideę promocji zdrowia 
realizuje SP ZOZ. Placówka we 
współpracy z Białostockim Centrum 
Onkologii przystępuje do realizacji 
dwóch projektów: „Zrób mammo-
grafię w trosce o siebie i bliskich. 
Wsparcie krajowego programu pro-
filaktyki raka piersi w województwie 
podlaskim„ oraz „Zrób kolonoskopię 
w trosce o siebie i bliskich. Wspar-
cie krajowego programu profilaktyki 
raka jelita grubego w Wojewódz-
twie Podlaskim”, współfinansowane 
z Unii Europejskiej ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2014-2020.

Bezpłatna mammografia
Projekt dotyczący badań 

mammograficznych skierowany 

jest do kobiet w wieku od 50 do 
69 lat, które w ciągu ostatnich 
2 lat nie wykonywały badania 
mammograficznego w ramach kra-
jowego programu profilaktycznego 
finansowanego przez NFZ bądź też 
kobiet, których matki siostry lub cór-
ki miały zdiagnozowany nowotwór 
piersi i które nie wykonywały ba-
dania mammograficznego w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy. W ramach 
realizacji programu profilaktycznego 
zakwalifikowane do projektu kobie-
ty otrzymają możliwość uzyskania 
porad informacyjno-edukacyjnych 
dotyczących profilaktyki raka pier-
si oraz skierowanie na wykonanie 
mammografii (ośrodek wykonujący 
– Białostockie Centrum Onkologii, 
ul. Ogrodowa 12) – badanie będzie 
bezpłatne. Kwalifikacja do projektu 
zostanie przeprowadzona przez po-
łożne POZ wśród pacjentek na ob-
szarze gminy Czeremcha, Narewka 
oraz Narew – bo te placówki POZ 
wyraziły zainteresowanie w pro-
jekcie i zostały zakwalifikowane do 
udziału. Projekt realizowany będzie 
w okresie od V.2021 – XII.2022 r. 
Szkolenie kadry medycznej zostało 
zorganizowane w kwietniu br. 

Osobami do kontaktu w spra-
wach realizacji Projektu są: 
• w przypadku obszaru gminy Na-

rewka oraz Narew Pani Mał-
gorzata Nowicka, tel. kont. 
720 852 999

• w przypadku obszaru gminy Cze-
remcha Pani Jolanta Trusie-
wicz, tel. kont. 720 872 999
Bezpłatna kolonoskopia

Z kolei badania kolonoskopowe 
wykonywane w ramach kolejnego 
projektu dedykowane są: osobom 
w wieku 50-65 lat; w wieku 40-49 
lat, ale mających krewnego pierw-
szego stopnia, u którego rozpoznano 
raka jelita grubego; w wieku 25-49 
lat z rodziny z zespołem Lyncha. 
Kwalifikacja do projektu zostanie 
przeprowadzona analogicznie jak 
w przypadku badań mammogra-
ficznych – przez pielęgniarki POZ 
wśród pacjentów z gminy Narew 
i Narewka (te placówki POZ wyrazi-
ły zainteresowanie w projekcie i zo-
stały zakwalifikowane do udziału). 
Aktualnie trwają przygotowania do 
szkolenia kadry.

Profilaktyka chorób 
odkleszczowych

Na tym nie koniec profilaktycz-
nych nowości – w ramach „Projektu 
profilaktyki chorób odkleszczowych 
i eliminowania skutków ich wystę-
powania w najbardziej zagrożonych 
grupach ryzyka województwa podla-
skiego”, określone grupy zawodowe 

będą miały możliwość otrzymania 
bezpłatnego pakietu szczepion-
ki przeciwko KZM a także wezmą 
udział w bezpłatnych szkoleniach 
nt. profilaktyki od-kleszczowej.  
Działania w projekcie adresowane 
są do pracujących w sekcjach naj-
bardziej narażonych na ukąszenie 
przez kleszcza – tj. rolnictwo, ry-
bactwo i łowiectwo w wieku 18-64 
lata (osób fizycznych i podmiotów 
gospodarczych), a także pracow-
ników sektora podstawowej opieki 
zdrowotnej – lekarzy POZ  i lekarzy 
medycyny pracy.

Udział w projekcie ma zwięk-
szyć świadomość nt. negatywnych 
skutków występowania chorób od-
kleszczowych – za sprawą szkoleń 
adresowanych do kadry medycznej 
POZ oraz spotkań szkoleniowych 
(odbywających się woj. w trakcie 
eventów) dla pracujących w sekto-
rach łowiectwo, rybactwo i rolnictwo. 
Ponadto wśród osób z wytypowa-
nych sektorów będą przeprowadza-
ne porady profilaktyczne połączone 
z ankietami mających na celu ocenę 
zagrożenia pokłucia przez kleszcze. 
Ankieta będzie przeprowadzana 
w POZ, tak aby w przypadku rozpo-
znania osoby z grupy ryzyka możli-
we było natychmiastowe skierowa-
nie uczestnika na wizytę lekarską 

i ewentualne poddanie szczepieniu 
ochronnemu przeciwko KZM. Miesz-
kańcy powiatu hajnowskiego speł-
niający kryteria  włączenia do pro-
jektu – a więc rolnik, myśliwy, rybak 
w wieku 18-64 lata, po uzupełnieniu 
ankiety w POZ, zostaną zakwalifiko-
wani do bezpłatnego szczepienia 
przeciwko KZM. Udział w projekcie 
kwalifikuje do bezpłatnego otrzy-
mania trzech dawek szczepienia, 
gdzie cena rynkowa jednej dawki 
waha się od 110 do 130 zł. Moż-
liwość otrzymania bezpłatnego 
pakietu szczepionki przeciwko 
KZM przyczyni się do poprawy stanu 
zdrowia populacji woj. podlaskiego, 
zmniejszając zagrożenie choroby. 
Brak odpłatności za szczepienia to 
istotna zmiana – w poprzedniej od-
słonie projektu uczestnik miał po-
nieść koszt w wysokości 30 zł (10 
zł za jedną dawkę). 

Liderem projektu jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Pod-
laskiego, partnerem – SP ZOZ w Haj-
nówce przy współpracy z Powiatem 
Hajnowskim. Realizacja projektu 
– pierwotnie zaplanowana na rok 
2020 r., ze względu na sytuację epi-
demiologiczną została przesunięta 
w czasie. O terminie realizacji i roz-
poczęciu działań poinformujemy. 
 Katarzyna Miszczuk

Obwieszczenie 
Starosty Hajnowskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko ( Dz.U. z 2021 roku, poz. 247 ze zm.),w związku z art. 
21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 
z 2020 roku poz. 1463 ze zm.) Starosta Hajnowski zawiadamia 
o przystąpieniu do sporządzania uproszczonych planów urzą-
dzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 
należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko dla obrębów ewiden-
cyjnych:

Gmina Dubicze Cerkiewne: Czechy Orlańskie, Długi Bród, Gra-
bowiec, Górny Gród, Jakubowo, Jelonka, Klakowo, Kraśkowszczyzna, 
Krugłe, Piaski, Starzyna, Witowo, Wiluki, Wojnówka, Wygon;

Gmina Narew: Waniewo.
1. Głównym celem opracowania uproszczonych planów urzą-

dzenia lasów jest umożliwienie prowadzenia trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej. Pod względem prawnym oznacza to, że gospo-
darowanie lasem i jego zasobami może odbywać się tylko według 
ważnego uproszczonego planu urządzenia lasu, który sporządza się 
na okres 10 lat.

2. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż lasy nie stanowiące 
własności Skarbu Państwa położone w wyżej wymienionych obrębach 
ewidencyjnych położone są  w granicach obszarów Natura 2000, 
a projektowane zadania mogą oddziaływać na obszar Natura 2000.

3. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko ( Dz.U. z 2021 roku, poz. 247 ze zm.) Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodnił zakres i stopień szcze-
gółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzania lasów, 
należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewi-
dencyjnych j.w.

4.  Z niezbędną dokumentacją w sprawie można zapoznać się 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce , ul. Aleksego Zina 1, 
17-200 Hajnówka, pokój nr 10, w godzinach, 8.00-15.00, złożyć uwagi 
i wnioski w formie pisemnej lub ustnej w terminie 21 dni od daty 
umieszczenia przedmiotowego Obwieszczenia. Organem właściwym 
do rozpatrywania uwag i wniosków jest Starosta Hajnowski. 

STAROSTA HAJNOWSKI
     Andrzej Skiepko

Powiat Hajnowski członkiem Partnerstwa  
Południowo – Wschodniego Podlasia

W Województwie Podlaskim 
powstanie Centrum Doradcze Part-
nerstwa Południowo-Wschodniego 
Podlasia, którego członkiem a jed-
nocześnie współinicjatorem jest Po-
wiat Hajnowski. W ramach szerokiej 
współpracy obejmującej samorząd 
województwa podlaskiego (w roli 
koordynatora) oraz gminy i samo-
rządy powiatowe: bielski, siemiatyc-
ki i hajnowski, powstanie wspólna 
Strategia Terytorialna wraz z pakie-
tem projektów kluczowych dla 
rozwoju obszaru Partnerstwa 
Południowo – Wschodniego 
Podlasia.   

Centrum Doradcze po-
wstało na kanwie projektu 
Pilotaż-Centrum Wsparcia Do-
radczego, realizowanego przez 
Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej (MFiPR). W pilota-
żu Centrum Wsparcia MFiPR, do tej 
pory uczestniczyły trzy partnerstwa 
z Podlaskiego: „Ziemia Wysokoma-
zowiecka”, „Wiele gmin – jeden cel” 
i Porozumienie Terytorialne „Augu-
stowsko-Biebrzański Park Turystycz-
ny”. Dla czwartego, z zawiązanych 
w regionie partnerstw, czyli Part-
nerstwa Południowo-Wschod-
niego Podlasia, samorząd woje-
wództwa utworzy teraz oddzielne 
centrum doradcze, które pomoże 
przygotować mu strategię teryto-
rialną wraz z pakietem projektów 
kluczowych.

Doradztwo w zakresie przygo-
towania Strategii Terytorialnej wraz 
pakietem projektów kluczowych 
dla obszaru „Partnerstwa Południo-
wo-Wschodniego Podlasia” finanso-
wane będzie z budżetu wojewódz-
twa podlaskiego. Koszt to około 

140 tys. zł. Dzięki otrzymanemu 
wsparciu Powiat Hajnowski w po-
rozumieniu z samorządami powia-
tów: bielskiego, siemiatyckiego oraz 
z gminami z obszarów z południowo 
– wschodniego obszaru wojewódz-
twa podlaskiego, opracują Strategię 
Terytorialną oraz pakiet projektów 
kluczowych dla rozwoju lokalne-
go. Dokument umożliwi skuteczne 
aplikowanie po kolejne fundusze 
zewnętrzne.

- Partnerstwo Południowo-
-Wschodnie Podlasia powstało z ini-
cjatywy samorządów, które podpisa-
ły list intencyjny – było to aż 31 sa-
morządów. Intencją jest pobudzenie 
rozwoju społeczno – gospodarczego 
regionu w oparciu o innowacje oraz 
istniejące zasoby. Współpraca oraz 
wypracowane rozwiązania na forum 
między samorządowym z pewnością 
wpłyną na stabilny i równoczesny 
rozwój każdego z partnerujących 
samorządów, m.in. poprzez uwspól-
nianie organizacji świadczenia usług 
publicznych na obszarze partnerstwa 
– wyjaśnia Starosta Hajnowski An-
drzej Skiepko, a jednocześnie Prze-
wodniczący Partnerstwa, zawiązane-
go na mocy listu intencyjnego pod-
pisanego w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Celem przedsięwzięcia jest 
wzmocnienie współpracy pomię-

dzy gminami i powiatami, a także 
wzmocnienie kompetencji samorzą-
dów  do zarządzania strategicznego 
i kreowania rozwoju lokalnego.

Członkami partnerstwa są: 
Powiat Hajnowski, Gmina Miejska 
Hajnówka, Gmina Hajnówka, Gmina 
Kleszczele, Gmina Białowieża, Gmi-
na Dubicze Cerkiewne, Gmina Czy-
że, Gmina Czeremcha, Gmina Narew, 
Gmina Narewka, Gmina Michałowo, 
Gmina Gródek, Powiat Bielski, Gmina 

Bielsk Podlaski, Gmina Brańsk, 
Miasto Bielsk Podlaski, Miasto 
Brańsk, Gmina Boćki, Gmina 
Orla, Gmina Wyszki, Gmina 
Rudka, Gmina Drohiczyn, Gmina 
Perlejewo, Powiat Siemiatycki, 
Miasto Siemiatycze, Gmina Sie-
miatycze, Gmina Mielnik, Gmina 
Nurzec-Stacja, Gmina Dziadko-
wice, Gmina Milejczyce, Gmina 

Grodzisk.
Prace administracyjne w spra-

wie przygotowania Strategii Tery-
torialnej Partnerstwa Południowo 
– Wschodniego Podlasia we współ-
pracy z Urzędem Marszałkowskim, 
Partnerami i Wykonawcą będzie 
wypełniał Wydział Promocji i Roz-
woju Starostwa Powiatowego w Haj-
nówce.

 Składam podziękowania Za-
rządowi Województwa Podlaskiego 
- za dotychczasowe  wsparcie na-
szego regionu i sprzyjanie wszelkim 
inicjatywom służącym dobru spo-
łeczności lokalnych. Podziękowania 
kieruję także do kolegów - samo-
rządowców z partnerskich powiatów 
i gmin za współpracę i chęć uczest-
nictwa w projekcie - mówi Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko. 

Katarzyna Miszczuk
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D E C Y Z J A
Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku  

o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703 ) oraz art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - ( tekst jednolity Dz. U.  z 2021 roku poz. 
735 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka
 

p o s t a n a w i a m
1. uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Postołowo, gmina Hajnów-

ka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 14 o powierzchni 0,11 ha, numer 28  
o powierzchni 0,03 ha, 50 o powierzchni 0,12 ha, 63/2 o powierzchni 0,30 ha, 73 o powierzchni 0,11 ha. 

2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Postołowo, gmi-
na Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 49 o powierzchni 0,28 ha, 122  
o powierzchni 0,46 ha, 123 o powierzchni 0,70 ha, 124 o powierzchni 0,14 ha..  

U z a s a d n i e n i e
Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 19 marca 2021 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskie-

go o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów  
i budynków obrębu Postołowo, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 14, 28, 49, 50, 63/2, 
73, 122, 123, 124 stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku  
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 roku poz. 703).

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zezna-
nia dwóch świadków, którzy zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia  
w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami 14, 28, 49, 50, 63/2, 73, 
122, 123, 124 położone we wsi Postołowo, gmina Hajnówka wykorzystywane były przez mieszkańców wsi oraz 
okolic jako drogi dojazdowe do pól, lasów i siedlisk i do chwili obecnej sposób wykorzystania przedmiotowych 
nieruchomości pozostał niezmieniony. 

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustale-
nia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charak-
ter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień  
5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gro-
madzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to,  
czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących  w okresie od 1933 do 1954 roku gro-
mad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw  
i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez 
mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi 
i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw ma-
jątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak 
wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady 
nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie 
nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie 
gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że w rejestrze gruntów  
wsi Postołowo, gmina Hajnówka, założonym w 1960 roku figurowały działki nr 14, 28, 50, 63/2, 73  
i zapisane były jako władanie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydział Komunikacji w Hajnówce. Działki 
te stanowiły drogi.   

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 49, 122, 123 ( drogi ) powstały podczas scalenia gruntów obiektu 
Dubiny w 1985 roku, zaś działka numer 124 jako droga dojazdowa, powstała podczas wymiany gruntów w 1979 
roku.   

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 14, 28, 50, 63/2  
i 73 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmio-
towe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał  
z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, 
ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami 49, 122, 123 i 124 nie można uznać za mienie gromadzkie  
na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone  
po wejściu w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych w 1979 i w 1985 roku w wyniku wymiany 
i scalenia gruntów. 

Pismem z dnia 13 kwietnia 2021 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Po-
stołowo o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.  

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 

P o u c z e n i e
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  

za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  

w sołectwie Postołowo oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka 
oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  
i prawomocna.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  
w sołectwie Opaka Duża oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czeremcha 
oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Czeremcha i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:
1.  Wójt Gminy Hajnówka
2. Sołtys wsi Postołowo Agnieszka Daniluk
3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni 
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni 
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka  
7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska 
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko

Dwa medale złoty i brązowy Łukasza Klimiuk  
na Mistrzostwach Polski  

Krajowego Zrzeszenia LZS w Słubicach

Piękny stadion Słubickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w dnia 4-6 czerwiec 2021 
r. gościł najlepszych lekkoatletów z kraju, 
spośród klubów zrzeszonych w Krajowym 
Zrzeszeniu LZS. Już w drugim dniu, 5 czerwca 
2021 r. zawodnik Klubu Sportowego PARKIET 
HAJNÓWKA Łukasz Klimiuk zwyciężył na dy-
stansie 1500 m, z wynikiem 4:10,10. Kolejny 
medal, tym razem brązowy zdobył w trzecim 
dniu Mistrzostw na dystansie 800 m, pomi-
mo zwycięstwa w swojej serii z wynikiem 
2:00,37. Niestety dwa czasy, uzyskane przez 
zawodników w pozostałych seriach, okazały 

się być lepsze od wyniku Łukasza, 
który musiał zadowolić się trzecim 
miejscem. Indywidualny sukces 
Łukasza Klimiuk znalazł odzwier-
ciedlenie w klasyfikacji medalowej 
i punktacji klubowej mistrzostw. 
Medal złoty zdobyty na dystansie 
1500 m i brązowy na 800 m Łuka-
sza pozwolił na zajęcie przez nasz 
klub bardzo wysokiej 31 pozycji 
w klasyfikacji medalowej. Wywal-
czone miejsca przyniosły Łukaszowi  
15 punktów, dzięki czemu zna-
leźliśmy się na 57 pozycji spo-
śród rywalizujących ze sobą  
104 Klubów Krajowego Zrzeszenia 
LZS w punktacji Klubowej. Tak dobre 
wyniki Łukasza były możliwe dzięki 
życzliwemu podejściu Władz Miasta 

Hajnówka, Firmy PARKIET HAJNÓWKA, Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Hajnówce, Dyrekcji Li-
ceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Hajnówce, 
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji 
oraz doskonałej współpracy z Podlaskim Okrę-
gowym Związkiem Lekkiej Atletyki i Klubem 
Sportowym Podlasie Białystok, a szczególnie 
przy bardzo dobrej współpracy merytorycznej 
z Trenerką Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Białymstoku Pauliną Mikiewicz – Łapińską.               

 Prezes
KS PARKIET HAJNÓWKA

Roman Sacharczuk

NABÓR do Społecznej Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Hajnówce

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do 
Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Haj-
nówce w cyklu 6-letnim bądź 4-letnim na na-
ukę gry na: fortepianie, skrzypcach, gitarze 

Aleksander Prokopiuk zaliczył bieg dla uczczenia 
bitwy o masyw Monte Cassino Piedimonte

Aleksander Prokopiuk zaliczył bieg kore-
spondencyjny 10 km po Puszczy Białowieskiej 
dla uczczenia bitwy o masyw Monte Cassino 
Piedimonte. 

Z Monte Cassino na wzgórze jest 10 km. 
Tam znajduje się Polski Cmentarz Wojenny, 
gdzie jest 1052 zidentyfikowanych żołnierzy 
2 Korpusu Polskiego. Walki polskich żołnierzy 
trwały 13 dni i 20 godzin (od 12 do 25 maja 
1944 roku). Dlatego bieg odbywa się w tych 
dniach, w których trwały krwawe walki. Treść 
piosenki Czerwone Maki na Monte Cassino 
oddaje całą historię polskich żołnierzy pole-
głych w walce.

Uczestniczyłem w intencji poległe-
go żołnierza. Na koszulce miałem nu-
mer startowy z napisem - „Młodzianowski 
Henryk - Pułk Ułanów Karpackich (Star-
szy Ułan) biegnie ze mną”.  Na trasie to-
warzyszył mi wnuk Andrzej Gawryluk, 
który jadąc na rowerze wspierał mnie  
jako serwis.                      Aleksander Prokopiuk

oraz saksofonie. W tym roku oferujemy po 
raz pierwszy nowy instrument: klarnet.

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca 
sierpnia pod nr tel. 509-366-707.
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