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Motto numeru:
Nie poznamy prawdy, nie zgłębiając przyczyn
Arystoteles
Po wyborach

Mamy Prezydenta
Przy nadzwyczajnej frekwencji zarówno w kraju jak i w naszym
województwie, dokonaliśmy wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na
nową, pięcioletnią kadencję. Ukazujące się dotąd publikacje medialne wskazywały na raczej niewielką
rolę prezydenta w strukturze władzy w Polsce. Pamiętamy przecież
historyczne już stwierdzenie o prezydenckim „pilnowaniu żyrandola
w pałacu” na Krakowskim Przedmieściu. Nieprawdopodobne, jak
dotąd, środki finansowe, kampania medialna, zaangażowanie premiera i rządu w kampanię reelekcji
Andrzeja Dudy wskazały na zgoła
inną rolę prezydenta w aktualnej
strukturze władzy PiS. Dostrzec
można było cień strachu i obaw –
co się stanie jeśli wygra konkurent,
jeśli będzie w konstytucyjnych terminach procedował projekty ustaw,
kwestionował kandydatury nowych
ministrów itd.? Jeszcze w czasie

powyborczych, pierwszych wieców
takie obawy istniały, entuzjazmu
widać nie było. A później już tylko
oddech ulgi – jestem, wygrałem.
Chociaż nie jest to wygrana przez
nokaut, to zaledwie liche punkty
w tak dramatycznym meczu. 10
milionów głosujących po jednej
i po drugiej stronie, prawie 10 milionów nie głosujących i w efekcie
naoczny widok Polski podzielonej
na połowę. Ten podział jest rzeczą tragiczną dla naszego kraju
w aktualnej sytuacji geopolitycznej. Zwycięzca deklaruje działania
scaląjące, zasypywanie rowu itp.
Ale na to potrzeba lat i woli, której na razie poza deklaracjami, nie
widać. W jakim kraju i w jakim klimacie będziemy żyli do wyborów
parlamentarnych – czas pokaże.
Przypomnijmy jak przed paru
dniami głosowaliśmy w „naszym”
regionie.
Wyniki głosowania na str. 7

ZAPRASZAMY
wszystkich uczniów
i ich rodziców
do księgarni
w Bielsku Podlaskim
przy ul. Mickiewicza 124
tel. 85 833 22 33

OFERUJEMY
w NAJLEPSZYCH
CENACH

- książki
- podręczniki
- artykuły
szkolne

Lotto Poland Bike Marathon w Perlejewie
Znawcy powiadają, że jest
to jedna z najpiękniejszych tras
rowerowych w Polsce, a na Podlasiu Nadbużańskim z pewnością.
Pagórkowata, z licznymi zakrętami
a przede wszystkim wśród pięknych
krajobrazów w okolicach Grannego.
Pod patronatem Wojewody Podlaskiego i Marszałka Województwa
odbył się z ogromną liczbą uczestników pierwszy wyścig amatorów
na rowerach górskich. Rywalizacja
odbyła się na trzech dystansach :
MAX – 58 km, MINI – 34 km i FAN –
10 km. Lotto Poland Bike Marathon,
organizowany przez byłego kolarza
zawodowego, Grzegorza
Wajsa, jest uznaną marką. To
doskonała rozrywka i sport dla całych rodzin. Organizatorzy dziękują
władzom gminy i sponsorom nagród za pomoc w realizacji imprezy.
Nagrody i statuetki wręczyli wicestarosta siemiatycki Marek
Bobel, wójt gminy Perlejewo, Jakub
Wierzbicki i Grzegorz Wajs, główny
organizator imprezy.
(wip), foto: Zbigniew Świderski

Gródek
12 lipca na rynku
w Gródku miał miejsce kulminacyjny punkt
wydarzenia pod nazwą
„Święto ulicy Chodkiewiczów”. Kulminacyjny,
bo towarzyszące działania odbyły się w tygodniu poprzedzającym. To
pierwsze w historii tego
rodzaju święto odbyło się
w ramach projektu „Aktywność siłą wspólnoty
gminy Gródek”, w którym
GCK pełni rolę Partnera.
Mając na uwadze obecną
sytuację epidemiologiczną, impreza miała nietypowy przebieg.
Od 6 do 12 lipca odbywał się Rodzinny bieg
uliczny. W tym terminie rodziny, grupy lub osoby indywidualne pokonywały trasę
(pieszo, biegnąc lub na rowerze) robiąc pętlę : GCK - ul.
Zamkowa - Góra Zamkowa
– Zarzeczany - ul. Zarzeczańska - ul. Chodkiewiczów
– GCK, mierząc czas i doku-

Święto ulicy Chodkiewiczów
mentując to na zdjęciach.
Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe medale. Zainteresowanie było
dość duże, posypały się
zdjęcia na facebooku.
Największą zorganizowaną grupą biorącą udział
były dziewczyny z Koła
Gospodyń Wiejskich
w Gródku objeżdżające
trasę na rowerach.
W piątek 10 lipca
na ogrodzeniu szkoły
podstawowej została
zaprezentowana wystawa starych zdjęć pokazujących ulicę A. i G.
Chodkiewiczów na przestrzeni lat. Zanim jeszcze
powieszono 45 tablic,
liczni gródeccy przechodnie zatrzymywali się
i komentowali fotografie. - Na tych zdjęciach
przedwojennego Gródka
ulica wygląda jak Lipowa w Białymstoku. Dużo
nam brakuje do tego wyCd. str. 5

GMINA HAJNÓWKA
Fundusz Inwestycji
Lokalnych z wsparciem
dla Gminy Hajnówka!
Skutki epidemii COVID-19 dotknęły każdą dziedzinę funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.
W ostatnich miesiącach wszyscy,
w mniej lub bardziej dotkliwy sposób, odczuliśmy negatywne efekty
izolacji społecznej. W przypadku
jednostki administracji samorządowej obostrzenia wywołały nie
tylko na ograniczeniu wizyt petentów w Urzędzie, ale i wymusiły
weryfikację planów inwestycyjnych
Gminy Hajnówka w obecnym 2020
i przyszłym roku budżetowym.
Z tym większym entuzjazmem odebrano wizytę Premiera
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej –
Mateusza Morawieckiego. Podczas
swojej wizyty w dniu 2 lipca 2020
r. Pan Premier uroczyście wręczył
samorządowcom promesy w ra-

Wspólna modlitwa za ofiary wojny

mach tzw. „Tarczy dla Samorządów”.
Pieniądze przekazywane w ramach
pomocy będzie można wykorzystać
na bliskie mieszkańcom inwestycje.
Takie jak szkoły, przedszkola, wodociągi i kanalizacje, domy pomocy
społecznej, chodniki czy remonty.
Jestem bardzo zadowolona
z otrzymanej promesy i słów Premiera – mówi nam Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka –
każda pomoc finansowa ze strony
rządowej na inwestycje jest przez
nas miło widziana. Deklaruję, iż ja
i mój zespół dołożymy wszelkich
starań aby spożytkować te środki
jak najefektywniej. Z niecierpliwością oczekujemy na wytyczne rządu w zakresie sposobu aplikowania
o obiecaną przez Pana Premiera
pomoc.
Uczczenie pamięci zamordowanych przez hitlerowców mieszkańców Starego Berezowa

Uroczyste przekazanie promesy pomocy finansowej
przez Premiera RP – Mateusza Morawieckiego

25 czerwca 1941 r. Niemcy
dokonali pacyfikacji. Pojawili się
we wsi Stare Berezowo w godzinach przedpołudniowych. Były to
pododdziały zmotoryzowanej piechoty, które zatrzymały się we wsi
na krótki postój. Około południa
wzdłuż linii kolejowej pojawili się
żołnierze radzieccy. Był to wycofujący się z okrążenia pododdział usiłujący się przebić do Puszczy Białowieskiej. Rozgorzała zacięta walka, której wyrok był dla żołnierzy
radzieckich niepomyślny. W walce
tej, straty ponieśli również Niemcy.
Bezpośrednio po walce, żołnierze
niemieccy zatrzymali we wsi 13
mężczyzn, których wyprowadzili za
wieś w kierunku Mochnatego i kazali im kopać dół oraz grzebać poległych w walce Niemców. Następnie
kazano mężczyznom powrócić do
wsi, gdzie ich rozstrzelano.
Przebieg tych wydarzeń
odtworzył Józef Kubajczyk we
fragmencie „Ziemi Hajnowskiej”
(1939-2003), który uratował się
przed śmiercią udając zabitego: „Po
zakopaniu zwłok jeden z oficerów
pozwolił nam odejść. Kiedy szliśmy
przez wieś, zatrzymała nas grupa
żołnierzy niemieckich. Mogło ich

być ponad dziesięciu. Byli ubrani z nazwiskami poległych.
w mundury koloru szarozielonego.
Pamięć o tych niezwykle
Zaprowadzili nas do ogrodu Grze- trudnych wydarzeniach jest wciąż
gorza Gruszewskiego i ustawili żywa wśród mieszkańców Starego
w szeregu. Sami stanęli z tyłu, po
Berezowa – mówi nam Wójt Gminy
czym niespodziewanie otworzyli do
Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz
nas ogień z broni ręcznej. Słysząc – w miarę możliwości finansowych
strzały, natychmiast upadłem. Ba- Gmina Hajnówka podejmuje działałem się, że Niemcy będą dobijali. nia mające na celu ochronę pamięci
Kiedy odeszli odpełzłem z tego o wydarzeniach kształtujących himiejsca i ukryłem się pod rosnącym storię lokalną.
w pobliżu krzakiem. Tam czekałem,
Na 2020 r. planowana jest reaż Niemcy odejdą z naszej wsi. Gdy alizacja przedsięwzięcia pod nazwą
byliśmy rozstrzeliwani, inna grupa „Budowa głównego ciągu komunikapodpalała zabudowania wsi. Moje
cyjnego miejsca pamięci narodowej
budynki też spłonęły. W tym cza- w Starym Berezowie” dofinansowasie Niemcy mordowali mieszkań- nego ze środków Ministra Kultury
ców w pojedynczych egzekucjach. i Dziedzictwa Narodowego pochoRozstrzeliwano napotkane osoby dzących z funduszu Ministerstwa
na ulicy lub w obrębie zabudowań”. Kultury.
Co roku w 3-cią niedzielę po
Wielkanocy, mieszkańcy wsi uczestniczą w procesji, która kończy się
wspólną modlitwą na cmentarzu
za wsią. W tym roku, ze względu
na COVID-19 uroczystość miała
nieco okrojony charakter, jednak
uczestnicy modlili się o zdrowie
wszystkich mieszkańców swojej wsi oraz o pamięć pomordowanych. Wójt Gminy Hajnówka
złożyła wiązankę przy pomniku

Jak głosowała Gmina Hajnówka? Wybory Prezydenta RP
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie
Hajnówka wystawiły bardzo pozytywne świadectwo dla naszych
mieszkańców jako aktywnych i zaangażowanych w sprawy publiczne
obywateli.
Pierwsza tura wyborów
prezydenckich przypadła na 28
czerwca 2020 r. (niedziela). Spośród uprawnionych do głosowania
3 312 mieszkańców naszej Gminy z czynnego prawa wyborczego
skorzystało 1 728 osób (głosów
ważnych 1722). Niekwestiono2

wanym zwycięzcą pierwszej tury
wyborów Prezydenta RP w Gminie
Hajnówka był Szymon Franciszek
Hołownia zdobywając 579 głosy
(33,62 % wszystkich oddanych
głosów). Dużą sympatią wyborców cieszył się również urzędujący
Prezydent RP – Andrzej Sebastian
Duda. Oddało na niego głos 542
mieszkańców co stanowiło 31,48
% wszystkich głosujących. Najmniej głosów zdobył Jan Paweł
Tanajno, na którego zagłosowały
jedynie 2 osoby. Żadnego głosu nie
zdobył natomiast Waldemar Wło-

dzimierz Witkowski. Pod względem
frekwencji najliczniej odwiedzaną
Obwodową Komisją Wyborczą
była komisja ulokowana w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach
w której oddano 324 głosy (w tym
ważnych 323). Kolejnymi komisjami obwodowymi pod względem
liczby odwiedzin była Szkoła Podstawowa w Dubinach, świetlica
wiejska w Mochnatem, cieszące się
odpowiednio frekwencją 55,09 %
i 54,98 %. Całkowita frekwencja na
terenie Gminy Hajnówka wyniosła
52, 17 % (krajowa 64,51 %).

W drugiej turze wyborów wyborczymi ponownie były siedziby
(12 lipca) frekwencja również nie
komisji obwodowych w Dubinach –
zawiodła. Do urn ruszyło 1 846 Gminne Centrum Kultury i Szkoła
uprawnionych do głosowania (gło- Podstawowa (62, 11 %; 60,46 %).
sów ważnych 1 830 osób). Prefe- Następnie najwięcej głosów wzglęrencje wyborców w obliczu wyboru
dem liczby uprawnionych oddano
pomiędzy urzędującym Prezyden- w Nowoberezowie i Nowosadach
tem, a kandydatem Koalicji Oby- – odpowiednio 266 i 261.
watelskiej – wyraźnie wskazały na
Frekwencja wyborcza w obu
drugiego z nich, gdyż wyniosły od- turach wyborów prezydenckich
powiednio 40,33 % i 59,67 % gło- przerosła frekwencję w wybosów. Co ciekawe, w pierwszej turze rach samorządowych w 2018 r.
wyborów kandydat Koalicji Oby- (51, 3 %).
watelskiej zdobył 22,24 % głosów.
Źródło: opracowanie własne na
podstawie wybory.gov.pl
Najliczniej odwiedzanymi lokalami
Wieści Podlaskie
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Pamięć o zamordowanych bielszczanach

Delegacja władz Powiatu Bielskiego składa wiązankę przy
mauzoleum „Ofiarom Barbarzyństwa”

Mszy św. przewodził dziekan bielski ks. kanonik Ryszard Zalewski

nakazuje wybaczać winy, ale nie zwalnia nas
od obowiązku pamięci o tragicznych wydarzeniach.
Piętnastego lipca to także rocznica
innego ważnego wydarzenia w historii Polski i świata – 610 lat wcześniej na polach
Grunwaldu rycerstwo polskie i litewskie
rozgromiło armię krzyżacką, na setki lat
wstrzymując teutońską inwazję na wschód.
Te dwa wydarzenia połączył w swojej homilii
ks. dziekan Zalewski. – To wówczas Niemcy
– Krzyżacy ponieśli klęską zadaną im przez
wojska polskie i litewskie, tworzące jedną,
wielką Ojczyznę – mówił. – Były to narody
zbratane, bo Litwa przyjęła od Polski chrzest.
Data klęski pod Grunwaldem ciągle wywołuje

Rankiem 15 lipca 1943 roku na polanie Lasu Pilickiego rozległy się salwy z broni
maszynowej. W wykopany dół upadły ciała
50 mieszkańców Bielska Podlaskiego, w tym
piętnaściorga dzieci.
Tak niemieccy oprawcy likwidowali polską inteligencję – księży, nauczycieli, lekarzy,
urzędników, rzemieślników i ich rodziny. W 77.
rocznicę tej zbrodni uczczono pamięć pomordowanych, modląc się podczas mszy św.
i wspominając tamte tragiczne wydarzenia.
– To miejsce można nazwać bielską golgotą – mówił wicestarosta Piotr Bożko na
miejscu straceń – uroczysku Osuszek w Lesie
To miejsce można nazwać bielską golgotą
Miejsce straceń na uroczysku Osuszek
Pilickim. – Tu była kaźń, była śmierć, było
– mówił wicestarosta Piotr Bożko
cierpienie i przerażenie bielszczan i mieszkańców okolic naszego miasta. Popełnione
przestrogą dla nas, do czego może prowadzić proboszcz prawosławnej parafii Opieki Matki wśród Niemców złe emocje. A w czasie wojny
to zostało przez zbrodniarzy niemieckich, nienawiść…
Bożej ks. mitrat Jan Szmydki. Wśród zgro- starali się, aby właśnie pod tą datą upokorzyć,
którzy dali sobie do tego prawo. […] Stało
Uroczystości upamiętniające ofiary madzonych znaleźli się m.in. przedstawiciele zniszczyć nasz naród. I tak się stało w Bielsku
się to z nienawiści, z pogardy do drugiego zbrodni niemieckiej z lipca 1943 roku prze- władz Powiatu – wicestarosta Piotr Bożko 15 lipca 1943 roku.
pd
człowieka. Brało się to z wiary w fałszywą
biegały w dwóch miejscach. Na mogiłach za- i sekretarz powiatu Marek Martyniuk,
ideologię, z wiary w fałszywą naukę. Co cie- mordowanych bielszczan przy mauzoleum władze miasta Bielska Podlaskiego
kawe, jeszcze 20 lat wcześniej, kiedy podczas „Ofiarom Barbarzyństwa”, na których płonęły z burmistrzem Jarosławem BorowI wojny światowej Niemcy również byli w Biel- zapalone znicze, złożono wieńce i wiązanki skim i przewodniczącym Rady Miasta
sku, nikt ich w ten sposób nie wspominał. Do
kwiatów. Tutaj też została odprawiona w ich Andrzejem Roszczenko, komendanci postarszych kobiet mówili „mutter”, normalnie
intencji koncelebrowana msza, której prze- wiatowi policji i straży pożarnej, przedtraktowali ludzi. Co w ciągu 20 lat stało się wodził dziekan bielski ks. kanonik Ryszard stawiciele Wojska Polskiego i Wojsk
z tym narodem? Do czego był zdolny? To jest Zalewski. W modlitwie towarzyszył także Obrony Terytorialnej, delegacje szkół,
instytucji i zakładów pracy. Nie zabrakło także członków rodzin ofiar i mieszkańców miasta i powiatu bielskiego.
Podczas tej części uroczystości
kilkakrotnie wspominano imię śp. ks.
infułata Eugeniusza Beszty-Borowskiego, bratanka zamordowanego księdza
bł. Antoniego Beszty-Borowskiego. To
właśnie on zapoczątkował i utrwalił
wśród bielszczan tradycję oddawania
czci pomordowanym, czym zasłużył sobie na miano „strażnika pamięci ofiar
zbrodni pilickiej”.
Na miejscu straceń w Lesie Pilickim, przy krzyżu modlitewnej pamięci,
modlono się za poległych w tej i innych masowych mordach. W swoim
wystąpieniu wicestarosta Bożko dziękował zebranym za pamięć o ofiarach
Delegacja władz Powiatu Bielskiego złożyła wiązankę
i
przypominał, że wiara chrześcijańska
Krzyż modlitewnej pamięci
przy Krzyżu Modlitewnej Pamięci
Wieści Podlaskie
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Radni zaufali zarządowi powiatu
Radni rady powiatu podczas obrad XVII
sesji udzielili zarządowi powiatu absolutorium
i wotum zaufania. Na wystawienie dobrej oceny działań organu wykonawczego wpłynęły
wyniki finansowe i ogół dokonań przedstawionych w rozpatrywanych sprawozdaniach.
Procedura udzielenia absolutorium za-

dyskusją na temat raportu o stanie powiatu
bielskiego za 2019 rok. Radni po zapoznaniu
się z raportem, podsumowanym przez starostę bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego, jednogłośnie wyrazili swoje zaufanie dla
zarządu.
Kolejnym etapem oceny działań zarzą-

Wizyta premiera w stolicy powiatu bielskiego
Drugiego lipca premier Mateusz Morawiecki odwiedził Bielsk Podlaski. Do parku
Królowej Heleny w centrum miasta przybyło
wielu mieszkańców powiatu, gdzie na spotkanie oczekiwali również przedstawiciele
lokalnych władz samorządowych.

wniosku o udzielenie finansowego wsparcia
na budowę hali sportowej przy II Liceum
Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim.
Premier w swym krótkim wystąpieniu
skupił się na promowaniu dokonań obecnego
rządu. Wyraził nadzieję, że dzięki wsparciu

Zarząd powiatu podczas procedury udzielania absolutorium
rządowi powiatu rozpoczęła się już w miesiącu
marcu, z chwilą przekazania radzie sprawozdań - finansowego oraz z wykonania budżetu
powiatu bielskiego za 2019 rok. Sprawozdania te uzyskały pozytywną ocenę regionalnej
izby obrachunkowej. Na sesji w kwietniu br.
radni zapoznali się z informacją o stanie mienia powiatu bielskiego stanowiącej element
całej procedury. Następnie swoje działania
rozpoczęła komisja rewizyjna, która zbadała
przebieg wykonania budżetu za ubiegły rok
i wystąpiła do rady z wnioskiem o udzielenie
absolutorium.
Podczas czerwcowej sesji doszło do
dwóch kluczowych dla zarządu powiatu głosowań. Pierwsze z nich dotyczyło udzielenia
wotum zaufania, które poprzedzone zostało

du w ub. roku była kwestia udzielenia absolutorium. Po podjęciu uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu oraz zapoznaniu
się z wynikami kontroli komisji rewizyjnej
w tym zakresie, radni pozytywnie ocenili gospodarowanie finansami powiatu udzielając
13 głosami „za” (przy 1 wstrzymującym się)
absolutorium zarządowi powiatu.
Dobre oceny działalności zarządu powiatu przez radnych reprezentujących różne opcje
i środowiska nie pozostawiają żadnych wątpliwości, iż powiat bielski zarządzany jest w sposób wysoce skuteczny i efektywny. Doceniane
jest to zarówno przez lokalną społeczność, jak
i wiele instytucji zewnętrznych.
pd

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski wita premiera Mateusza Morawieckiego
Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski
po powitaniu gościa zaprezentował mu powiat bielski i miasto Bielsk Podlaski, podkreślając jego historyczne znaczenie, szczególnie
w kontekście możliwości zawarcia tutaj unii
litewskiej, gdyby nie pożar bielskiego zamku w 1564 roku. Jako przykład obecnego

ostatecznie uda się zminimalizować gospodarcze skutki epidemii. Wręczając symboliczne czeki zapewnił samorządowcom
dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, mające pomóc
w zwalczaniu skutków kryzysu. Do samorządów powiatu bielskiego ma trafić pra-

XVII sesja Rady Powiatu
Czerwcowa sesja Rady Powiatu zdominowana została przez tematy związane
z oceną działalności Zarządu Powiatu w ubiegłym roku i prowadzoną przez ten organ wykonawczy gospodarką finansową.
Wiodącym tematem podczas sesji była
sprawozdawczość. Zarząd przedstawił Radzie
szereg sprawozdań z działalności jednostek
organizacyjnych powiatu i innych instytucji.
Radni mieli zatem możliwość zapoznania się
z pracą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim
(dawniej Rodzinny Dom Dziecka) i Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. Dwie rozpatrywane informacje dotyczyły
bielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Jedną z nich było
sprawozdanie z działalności Rady Społecznej
SPZOZ, natomiast sprawozdanie finansowe
zakładu za ubiegły rok zostało zatwierdzone przez radę poprzez podjęcie stosownej
uchwały.
Inną kategorią spraw rozstrzyganych

w formie uchwał było wyrażenie przez Radę
zgody na podjęcie przez zarząd i jednostki
organizacyjne Powiatu określonych działań.
Udzielono zatem zgody na przystąpienie powiatu do realizacji projektu „Kompleksowy
system rozwijania kompetencji i umiejętności
osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki (3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO – II
edycja)”. Projekt obejmuje przyznawanie bonów edukacyjnych dla mieszkańców subregionu łomżyńskiego, którzy chcą podnieść
swoje kwalifikacje zawodowe. Wyrażono także zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu
zawieranych z podmiotami zewnętrznymi –
na wynajem sali gimnastycznej w budynku
przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim
oraz pomieszczenia przeznaczonego na sklepik w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bielsku
Podlaskim przy ul. Szkolnej 12.
Ponadto Rada podjęła uchwały dotyczące spraw finansowych, tj. zmian w budżecie
Powiatu na bieżący rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
pd

XVII sesja Rady Powiatu odbyła się w zdalnym trybie obradowania
4

Premier wręcza staroście czek
znacznego potencjału społecznego i gospo- wie 12,5 milionów złotych, z czego Powiat
darczego podał m.in. fabrykę koncernu Ikea, Bielski otrzyma 2 499 469 zł, miasto Bielsk
przetwórnię Suempol i firmy budowlane, dzia- Podlaski – 5 178 858 zł, miasto Brańsk –
łające skutecznie na rynkach zagranicznych. 500 000 zł, gmina wiejskie: Bielsk Podlaski
Starosta podkreślił rosnące przywiązanie wie- – 1 011 436 zł, Brańsk – 500 000 zł, Boćki
lu młodych ludzi do powiatu z uwagi na dość – 500 000 zł, Rudka – 500 000 zł, Wyszki –
dobre perspektywy życia i dalszego rozwoju. 840 042 zł, Orla – 918 893 zł.
Zwrócił się przy tym do premiera z prośbą
o spowodowanie pozytywnego rozpatrzenie
bk, fot. kj, UMBP

Samorządowcy z czekami
Wieści Podlaskie

Gmina Wyszki otrzymała czek
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2 lipca 2020 r. w Bielsku Podlaskim Wójt Mariusz Korzeniewski
odebrał z rąk Premiera Mateusza
Morawieckiego czek na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Gmina
Wyszki otrzymała 840 042,00 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. W skali całego kraju
to 6 miliardów złotych (5 mld dla
gmin i miast na prawach powiatu
i 1 mld dla powiatów ziemskich).
Kwoty dotacji dla poszczególnych
samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności
gmin i powiatów.
Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.
(ug wyszki)

Biblioteka w Narewce w nowej siedzibie
Biblioteka została przeniesiona z ośrodka kultury na ulicę
Nową 3, do budynku świetlicy samorządowej. Z pewnością jest to
ułatwienie dla starszych czytelników, którzy już nie muszą poruszać
się po schodach. Do nowej siedziby zakupiono nowe, pojemniejsze
regały, a z początkiem sierpnia ,
przy pomocy Książnicy Podlaskiej
rozpocznie się komputeryzacja
i inwentaryzacja księgozbioru oraz
wprowadzanie nowych kart bibliotecznych. Do księgozbioru będzie
dostęp on-line, czyli możliwe bę-

dzie zamawianie książek przez internet. Zobaczymy czy sprawdzi się
usytuowanie księgozbioru dla dorosłych i dzieci w jednym, wspólnym
pomieszczeniu ? To już dwa inne
światy. Ale najważniejsze jest aby
księgozbiór był stale rozbudowywany, by były nowe, solidne zakupy
książek, bowiem przy ich obecnych
cenach, korzystanie z biblioteki jest
dla wielu osób jedyną alternatywą poznawania nowości krajowej
i światowej literatury. Zapraszamy
na Nową 3 w Narewce.
( wip )
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Święto ulicy Chodkiewiczów
Cd. ze str. 1
i druhowie zorganizowali kiermasz
glądu przedwojennego – powiedział charytatywny na rzecz pozyskania
pan Mikołaj. I dodał, że ulica ciągle funduszy na nowy wóz ratowniczo
się zmienia się, uświadamia mu – gaśniczy. Ciasta i inne słodkości –
to jego córka, która przyjeżdża co zrobione przez nich i podarowane
jakiś czas. Obok wystawy miejsce
przez chętne osoby, które przyłąznalazły stronice ze starych szkol- czyły się do akcji, zostały rozkupionych kronik.
ne błyskawicznie.

W ogłoszonym dla mieszkańców ul. Chodkiewiczów, znajdujących się tam instytucji i firm konkursie na najciekawsze kwiatowe
ozdobienie płotu lub bramy nie
było chętnych, dlatego w niedzielę
rano ekipa z GCK sama przystroiła
papierowymi makami, rumiankami,
malwami, chabrami oraz balonikami niektóre miejsca w centrum.
Ogrodzenie przy remizie również zyskało świąteczny wygląd.
W dniu święta, w niedzielę druhny

W niedzielę na gminnej targowicy wszyscy zebrani, oczywiście
przy zachowaniu wszelkich obowiązujących środków ostrożności
(mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk, maseczki) mogli przenieść
się na dawną ulicę Chodkiewiczów.
Najpierw na telebimie został wyświetlony film- „Wirtualny spacer
ulicą Chodkiewiczów”, który został
przygotowany specjalnie na potrzeby święta. Stroną merytoryczną
zajęła się pani Wiera Tarasewicz –

miłośniczka lokalnej historii, przygotowująca monografię o Gródku,
zdjęciami i montażem – Radosław
Kulesza, dźwiękiem- Grzegorz
Karpowicz. Pani Wiera podzieliła
się również swoją wiedzą podczas
oglądania na dużym ekranie starych zdjęć, już nie tylko z głównej
ulicy Gródka. Barwnie komentowała
każdą fotografię.
Fajnie, że wśród obecnych nie
zabrakło tych najstarszych, którzy
komentowali film, zdjęcia, wracali
do dawnych wspomnień, ale też
i najmłodszych, którzy od małego
będą nasiąkać historią swego miasteczka. - Gdyby nie obecna sytuacja, to Święto Ulicy Chodkiewiczów
wyglądałoby na pewno inaczej, ale
mamy nadzieję, że w następnym
roku nadrobimy – powiedziała Dyrektor GCK Magdalena Łotysz.
Projekt pt.: „Aktywność siłą
wspólnoty Gminy Gródek” dofinansowany w ramach RPO WP na lata
2014-2020.
Fotografie wykorzystane na
wystawie zdjęć Ulicy Chodkiewiczów pochodzą z albumu „Gródek
w starej fotografii”, zbiorów Elżbiety
Greś, Ireny Matysiuk i Sylwestra Jarockiego.
Dorota Sulżyk,
Wiadomości Gródeckie –
Haradockija Nawiny nr -8 (283)
l lipiec - sierpień 2020

Międzynarodowy Festiwal Teatralny

WERTEP po raz 12
W dniach 24 -26 lipca br.
i 30 lipca – 2 sierpnia br. odbędzie
się 12 edycja teatru wędrownego
WERTEP. Start jak zwykle , 24 lipca
w Starym Dworze nad Zalewem
Siemianówka, a potem kolejno, 25
lipca Orla, 26 lipca Narew, 30 lipca
Dubiny i Gródek, 31 lipca Białowieża, 1 sierpnia Bielsk Podlaski, 2
sierpnia Hajnówka.
Ze względu na obowiązujące
ograniczenia w spektaklach może
uczestniczyć 120 widzów. Widzowie
proszeni są o przyniesienie chust,
szali, które położone na ziemi stworzą bariery bezpieczeństwa ( + maseczki ) między widzami.
Wieści Podlaskie

Organizator : Stowarzyszenie
Kulturalne „Pocztówka”.

foto archiwum
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

lach GOK od godz. 10.00 warsztaSzkoda, że ta znakomita
impreza, obchodząca w tym roku ty rękodzielnicze, a o godz. 16.15
jubileusz ćwierćwiecza, odbywa w sali widowiskowej GOK, wernisię w istniejących nadal ogranicze- saż wystawy fotograficznej „15 lat
niach, wynikających z pandemii. Or- OrthPhoto. Prawosławie w obiekganizatorzy (GOK Czeremcha, Gmi- tywie”, o godz. 17.00 pokaz filmu
na Czeremcha, LOT „Region Puszczy „Ginące rzemiosła”, a od 17.45 konBiałowieskiej” ) podjęli jednak decy- cert (z ograniczoną publicznością)
zję o realizacji Festiwalu z uwzględ- zespołów „Czeremszyna” , Kapela
nieniem wymaganych ograniczeń Fedaków, VOO VOO!
(mała ilość miejsc, maseczki). A oto
W niedzielę, 26 lipca br. od
co w tym roku zobaczymy, usłyszy- godz. 10.00 warsztaty w salach
my i posmakujemy.
GOK, o 15.00 pokaz obrzędu KoroPiątek, 24 lipca br., godz. waja – Hiłoczka, koncert zespołów
12.00, konferencja „Kultura ludo- śpiewaczych, od godz. 16.30 w plewa – tradycje i współczesność”, nerze konkurs kuchnia regionalna
GOK godz. 18.00 plenerowy kon- podlaska „Smaki Regionu” z udziacert w wykonaniu polskich zespo- łem Anety i Jana Kuroniów.
łów „Tęgie Chłopy” , Masala SoundZapraszamy, ale czy starczy
system, Kapela ze Wsi Warszawa.
miejsc ?
W sobotę, 25 lipca br., w sa(vip) foto archiwum
Michałowo

Siemiatycka
licealistka
laureatem

Inwestycja
30-lecia

W tym roku mija 30 lat istUczennica siemiatyckiego
nienia samorządu terytorialnego. LO wygrała konkurs na logo wojePierwsze wybory do nowego sa- wódzkiego programu edukacyjnomorządu odbyły się 27 maja 1990 -informatycznego „Cyberświadomi,
roku. Z tej okazji władze Michało- Cyberbezpieczni”. Konkurs został
wa ogłosiły konkurs na inwestycję zorganizowany przez Wydział Presamorządową 30-lecia. Nominację wencji Komendy Wojewódzkiej Pootrzymały inwestycje:
licji w Białymstoku wspólnie m.in.
- budowa szkoły podstawowej w Mi- z Wojewodą Podlaskim i Marszałchałowie
kiem Województwa Podlaskiego.
- zalew, amfiteatr i scena w MichaNa konkurs wpłynęło 105 prołowie,
jektów. Najwyżej oceniono propozy- ratusz miejski w Michałowie,
cję 17-letniej Klaudii Oleksiuk.
- miejska pływalnia Na Fali w MiNagrodę laureatce wręczyła
chałowie,
Joanna Mocarska – z-ca Naczelnika
- remont i przebudowa drogi woje- Wydziału Prewencji KWP w Białymwódzkiej 686: Widły – Michałowo stoku w towarzystwie siemiatyc– Juszkowy Gród.
kiego komendanta mł. inspektora
Głosować można do 20 lipca br. Tomasza Wyszkowskiego.
(s)

(s)
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Pociągiem do Hajnówki

Od kilku lat trwa odbudowa
linii kolejowej nr 52 z Lewek do
Hajnówki. Inicjatorem był ówczesny wicemarszałek Walenty Korycki. Po kilku latach - już za kadencji
kolejnego Zarządu Województwa
- rozpoczętą prace modernizacyjne,
a w lipcu br. władze wojewódzkie
odbyły pierwsza przejażdżkę zmodernizowaną trasą,
Odcinek Lewki – Hajnówka oddano do użytku w roku 1894, trzy
lata później – w 1887 – linie przedłużono do Białowieży. Po stu latach
– w 1994 roku – trasą przejechał
ostatni pociąg. Od 2007 roku odcinek Nieznany Bór – Białowieża jest
własnością powiatu hajnowskiego,
który planował reaktywacje linii, do
czego nie doszło na skutek sporów
z gminami Białowieża i Hajnówka z powodu (należnych zdaniem
gmin) podatków gruntowych.
28 sierpnia 2017 r PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach realizacji Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia podpisały z firmą
Terpol umowę na remont linii. Zakończenie prac obejmujących m.in.
przebudowę przystanków osobowych oraz budowę nowego w Mikłaszach miało się zakończyć do
2019 r, tak się jednak nie stało. Od
Perlejewo

2018 r prowadzony był tylko niewielki ruch towarowy. W trakcie prac
modernizacyjnych wybudowano 27
km nowych torów, 12 obiektów inżynieryjnych, 22 przejazdy, w tym
13 z nowoczesnymi urządzeniami
zabezpieczenia ruchu kolejowego
oraz siedem przystanków wyposażonych w nowoczesne perony.
10 lipca br na konferencji prasowej wicemarszałek województwa
podlaskiego Marek Olbryś poinformował o zakończeniu prac i podpisaniu umowy pomiędzy Województwem Podlaskim i spółką Polregio
o przywróceniu ruchu osobowego
na wspomnianej trasie.
Od stycznia 2021 r pomiędzy Białymstokiem a Hajnówką
ma kursować 6 – 8 par pociągów
dziennie. Trasa będzie obsługiwana
przez spalinowe zespoły trakcyjne
poruszające się z szybkością do
100 km/ha.
Po zakończonej konferencji jej
uczestnicy wsiedli do pociągu, który
przejechał zmodernizowaną trasę
z Białegostoku do Hajnówki. Szkoda,
że przy tej okazji zapomniano o hajnowskich władzach samorządowych,
które od lat walczyły o reaktywację
linii.

Nowa wystawa w Muzeum BPN

BARWY KRAJOBRAZU
- fotografia przyrodnicza Katarzyny Gubrynowicz –
Od 17 lipca 2020 r. w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego
w Białowieży można obejrzeć
wystawę fotograficzną pt. „Barwy krajobrazu”. Wystawa składa
się z 46 fotografii prezentujących piękno krajobrazu polskich
gór (Bieszczady, Tatry, Pieniny,
Beskid Żywiecki, Karkonosze),
krajobrazów leśnych nizinnych
Parków Narodowych (Kampinoski PN, Wigierski PN, Białowieski
PN, Ojcowski PN) oraz krajobrazy
Islandii. Wystawa ma ogromny
walor edukacyjny, bowiem każde
zdjęcie zostało opatrzone autorskim komentarzem, który składa
się z dwóch aspektów: kontekstu
przyrodniczego oraz fotograficznego. Wystawę można oglądać
codziennie, do końca września
2020 r. w godzinach:poniedziałek – piątek 9.00 – 16.30, sobota
– niedziela 9.00 – 17.00,
O Autorce:
Autorką zdjęć jest Katarzyna
Gubrynowicz - fotograf przyrody,
artysta grafik po warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych, członek
Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Fotografów Przyrody. W latach 20132016 – prezes stowarzyszenia,
w 2019 - inicjatorka utworzenia
Podlaskiego Okręgu ZPFP. Autorka
Siemiatycze

nagradzanych pokazów multimedialnych, diaporam oraz wielu interesujących prelekcji o fotografii
przyrody czy wyjątkowo cennych
przyrodniczo miejscach w Polsce
i w Europie.
Więcej informacji na stronie
Autorki: https://gubrynowicz.pl/

z wyprawy wracam tylko z kilkoma ujęciami lub pustą kartą. Bywa,
że poszukuję jakiegoś widoku, czy
gatunku przez parę sezonów. Tym
większa jednak radość, kiedy to,
o czym tak marzyłam i na co tyle
czekałam, w końcu uda się uwiecznić. Bywa też, że to, co dane jest

mi przeżyć, przerasta moje wszelAutorka o sobie:
Fascynacja pięknem oraz kie marzenia. Przyroda jest nieradość z przebywania w świecie
przewidywalna i to jest wspaniałe.
przyrody wypędziła mnie z miasta
Już dzisiaj zapraszamy Pańw poszukiwaniu ciekawych kadrów, stwa na finisaż połączony z premotywów, światła. Wynikiem tych
lekcją Katarzyny Gubrynowicz pt.
poszukiwań są przede wszystkim „Aparat w lesie. Sukcesy i porażki
liczne zdjęcia. (..) Fotografia przy- puszczańskiej fotografii” na sali
rody, jeśli nie jest pasją – umiera. konferencyjnej BPN w drugiej połoTo coś więcej niż praca, czy hob- wie września 2020. Dokładną datę
by… to po prostu sposób na życie. zostanie podana wkrótce.
Przyroda uczy pokory. Bywa, że
Ewa Moroz-Keczyńska

Wyborcze prezenty

Fot. Anna Augustynowicz – PUW

Klub Seniora +

1 lipca w Perlejewie otwarto
pierwszy w gminie Klub Seniora+.
Na potrzeby Klubu wyremontowano część pomieszczeń na parterze
budynku byłego gimnazjum. Zakupiono niezbędne wyposażenie.
Inwestycja umożliwi seniorom
z Perlejewa nie tylko atrakcyjne
ale i aktywne spędzanie wolnego czasu. Będzie można pograć
w różne gry, rozwijać swoje pasje
czy też korzystać z porad różnych
specjalistów. Dobrze wyposażona
kuchnia umożliwi prowadzenie
warsztatów kulinarnych. Klub jest

przystosowany do korzystania
przez osoby niepełnosprawne. Na
jego stworzenie Gmina uzyskała
dofinansowanie w kwocie 149 498,
84 zł z Programu Senior + na lata
2015 – 2020. Wkład własny gminy
wyniósł 81 005, 22 zł.
(cec)
foto: UG Perlejewo

Przed drugą turą wyborów
prezydenckich w kilku powiatach naszego województwa gościł premier
Morawiecki. Przybył z wyborczymi
prezentami. Na spotkaniach z samorządowcami, wręczał im promesy na
inwestycje lokalne. Pieniądze mają
pochodzić z nieistniejącego jeszcze
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, a ten z kolei ma być sfi-

nansowany z funduszy na Covid 19. Grodzisk – 676 384 zł, gmina MielSamorządy z powiatu sie- nik – 500 000 zł, gmina Milejczyce
miatyckiego mają otrzymać ponad – 500 000 zł, gmina Nurzec Stacja
12 milionów złotych. Największą pro- – 500 000 zł, gmina Perlejewo –
mesę – na 4 480 438 zł otrzymało 1 136 003 zł, gmina Siemiatycze –
miasto Siemiatycze. Do pozostałych 1 546 717 zł. i powiat siemiatycki
gmin mogą trafić mniejsze kwoty. – 1 746 000 zł
I tak miasto Drohiczyn otrzymało
Inwestycje na jakie zostaną
promesę na 1 345 617 zł, gmina
przeznaczone fundusze określą obDziadkowice – 500 000 zł, gmina
darowane samorządy.
(cec)

Drohiczyn stolicą kajakarstwa
15 lipca oficjalnie otwarto
w Drohiczynie Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej. Centrum
jest kontynuatorem Muzeum Kajakarstwa, które powstało 1 maja
2013 roku i było jedynym tego typu
w Polsce. Przez siedem lat istnienia odwiedziło go ponad 50 tysięcy
zwiedzających.
NCTK zostało zlokalizowane
w miejscu po byłym sklepie „Gro6

szek” przy ulicy Kraszewskiego.
2018 r. przez gminę Drohiczyn wraz
Drohiczyn jest niekwestiono- z partnerami z Białorusi i Ukrainy
wanym liderem kajakarstwa, od lat oraz samorządami, przez których
organizuje największy spływ kaja- teren przepływa Bug.
kowy w Polsce pod nazwą „500
W budynku Centrum oprócz
kajaków”. Rosnące zainteresowa- muzeum z bogata kolekcją skłanie kajakarstwem było impulsem
dającą się m.in. z 40 zabytkowych
do realizacji projektu „Łączy nas – nawet – 100 letnich – kajaków
Bug – utworzenie dwóch transgra- została zlokalizowana także Infornicznych kajakowych szlaków tury- macja Turystyczna.
stycznych”. Był on realizowany od
(sok)
Wieści Podlaskie

Po wyborach

Mamy Prezydenta
Duda Andrzej Sebastian

Powiat/gmina
Polska
województwo

głosów

Cd. ze str. 1

Trzaskowski Rafał Kazimierz

procent

głosów

procent

10 440 648

51,03

10 018 263

48,97

352 489

60,14

233 621

39,86

Białystok miasto

70 236

47,80

76 702

52,20

Powiat białostocki

47 121

60,78

30 407

39,22

876

34,19

1 686

65,81

Juchnowiec Kość.

Gródek

5 176

59,76

3 486

40,24

Michałowo

1 510

48,68

1 592

51,32

921

75,43

300

24,57

Suraż
Zabłudów

2 764

61,18

1 754

38,82

Powiat bielski

16 604

60,19

10 984

39,81

Bielsk Podl. miasto

5 285

43,37

6 901

56 63

Bielsk Podl. gmina

1 562

51,10

1 495

48,90

Boćki

1 625

74,34

561

25,66

Brańsk miasto

1 640

83,21

331

16,79

Brańsk gmina

2 957

90,07

326

9,93

525

39,65

799

60,35

Orla
Rudka

971

80,92

229

19,08

Wyszki

2 039

85,64

342

14,36

Powiat hajnowski

8 284

38,89

13 019

61,11

516

31,35

1 130

68,65

Białowieża
Czeremcha

703

49,13

728

50,87

Czyże

305

35,97

543

64,03

Dubicze Cerk.
Hajnówka miasto

372

44,02

473

55,98

3 668

36,66

6 337

63,34

Hajnówka gmina

738

40,33

1 092

59,67

Kleszczele

560

47,70

614

52,30

Narew

701

43,84

898

56,16

Narewka

721

37,45

1 204

62,55

Powiat siemiatycki

13 511

62,55

8 088

37,45

Drohiczyn

2 322

73,30

846

26,70

Dziadkowice

1 106

80,20

273

19,80

Grodzisk

1 546

75,38

505

24,62

Mielnik

690

50,00

690

50,00

Milejczyce

460

51,05

441

48,95

Nurzec Stacja
Siemiatycze miasto

893

56,02

701

43,98

3 688

52,97

3 274

47,03

Siemiatycze gmina

1 637

59,88

1 097

40,12

Perlejewo

1 169

81,75

261

18,25

Polska smakuje
Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa organizuje trzeci Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
„Polska smakuje”.
Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Ma on charakter otwarty,
warunkiem jest ukończenie 16 lat.
Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny produkt rolny
lub rolno-spożywczy posiadający
certyfikat lub oznaczenie z listy
znajdującej się na stronie: www.
polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac. Więcej informacji na
stronie: www.kowr.gov.pl/konkurs.
Termin nadsyłania prac upływa 31
sierpnia 2020 r.
(ws)

Wieści Podlaskie

Siemiatycze

Koronowirus
nie przeszkodził
Trzy drużyny wzięły udział w Mistrzostwach Siemiatycz w siatkówce
plażowej mężczyzn 2020 odbytych
5 lipca na plaży miejskiej. Tytuł mistrzowski wywalczyła para: Piotr Andraka i Adrian Zajkowski z Białegostoku, drugie miejsce zajęła para Krzysztof Janowicz i Maciej Lubczyk także
z Białegostoku, a trzecia była para
Adam Laskowski i Seweryn Kalinowski
z Wysokiego Mazowieckiego.
(c)

E – skierowania

Nowy system skierowań lekarskich

W Polsce, a również w naszym
województwie, trwa wdrażanie systemu skierowań lekarskich w formie
elektronicznej (e-skierowania). W całym kraju wystawiono już blisko 300
tysięcy e-skierowań.
Od 1 lipca br. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dodatkowe
finansowanie dla lekarzy rodzinnych,
którzy będą wystawiać e-skierowania oraz lekarzy ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, którzy będą
przyjmować i wystawiać niezbędne
w procesie leczenia e-skierowania.
Już się możemy z tym systemem
spotkać.
Zmiany wprowadzone zarządzeniami NFZ mają zachęcić lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej do wystawiania e-skierowań
do poradni w ramach ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, na leczenie
szpitalne lub ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne.
Od 8 stycznia 2021 roku wystawianie skierowań w postaci elektronicznej będzie obowiązkowe dla
większości usług medycznych w Pol-

sce. Ale już teraz obserwujemy, że
ta e-usługa staje się coraz bardziej
popularna. Tylko w ubiegłym miesiącu lekarze wystawili ponad dwa
razy e-skierowań więcej niż w maju
br. W maju 24 tysiące skierowań,
a w czerwcu już 64 tysiące skierowań. Dziennie wystawianych jest
już ponad 10 tysięcy e-skierowań.
Zaletą e-skierowania jest możliwość
uzyskania go w trakcie e-wizyty,
a następnie zapisania się na świadczenie bez wychodzenia z domu.
Wystarczy skontaktować się
z poradnią telefonicznie i podać
4-cyfrowy kod i swój nr PESEL.
Jak działa e-skierowanie?
Lekarz wystawia e-skierowanie
w swoim systemie informatycznym.
Informację o wystawionym e-skierowaniu otrzymasz na wskazany
nr telefonu SMS-em z 4-cyfrowym
kodem, albo na e-maila. Jeżeli nie
korzystasz z Internetowego Konta
Pacjenta (dostępnego w serwisie
pacjent.gov.pl) to otrzymasz od lekarza wydruk informacyjny.
Na świadczenie medyczne, na
podstawie e-skierowania zapiszesz

się przez telefon podając 4-cyfrowy
kod i swój nr PESEL lub osobiście
przekazując 4-cyfrowy kod wraz
z nr PESEL wraz z wydrukiem informacyjnym lub przedstawiając
informację o e-skierowaniu na
ekranie swojego telefonu. Placówce
medycznej wyposażonej w czytnik
wystarczy kod kreskowy, aby pobrać
e-skierowanie.
Jak wspomnieliśmy, do 8
stycznia przyszłego roku trwa okres
przejściowy, gdzie funkcjonują zarówno skierowania tradycyjne (papierowe) jak i elektroniczne. Jest
możliwość wystawienia pacjentowi
elektronicznego skierowania i wydania go w postaci wydruku informacyjnego, podpisanego przez lekarza wystawiającego skierowanie.
Taki wydruk, może być realizowany
jako e-skierowanie w placówkach
już obsługujących e-skierowania
lub jako zwykłe skierowanie na dotychczasowych zasadach skierowań
w postaci papierowej ( w placówkach, które jeszcze nie obsługują
e-skierowań.
(oprac.wip)

VI Olimpiada Aktywności Wiejskiej
Regionalna Krajowa Sieć Ob- wziąć udział w konkursie, pod waszarów Wiejskich (KSOW) w woje- runkiem zgłoszenia innej inicjatywy
wództwie podlaskim zaprasza do
niż w latach poprzednich.
udziału w VI edycji Olimpiady AkFormularz zgłoszeniowy statywności Wiejskiej. Celem konkursu
nowiący załącznik nr 1a do Regulajest pobudzenie aktywności miesz- minu Konkursu wraz z niezbędnymi
kańców obszarów wiejskich oraz ich załącznikami należy złożyć w jedzaangażowanie na rzecz podejmo- nym egzemplarzu w formie papierowania wspólnych inicjatyw w woje- wej oraz elektronicznej - w terminie
wództwie podlaskim. Konkurs ma od 22.06.2020 r. do 14.09.2020 r.
charakter otwarty i obejmuje ini- - na adres:
cjatywy przeprowadzone w okresie Urząd Marszałkowski Województwa
od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Podlaskiego
Laureaci poprzednich edycji mogą Sekretariat Regionalny Krajowej
powiat białostocki

30 milionów na inwestycje

2 lipca br premier Mateusz Morawiecki spotkał się także
z mieszkańcami Supraśla. W spotkaniu uczestniczyli oczywiście
samorządowcy z podbiałostockich

PRZECZYTANE

Sieci Obszarów Wiejskich
Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl
Z dopiskiem: Konkurs „Olimpiada
Aktywności Wiejskiej”
Osobami do kontaktu są pracownicy
Sekretariatu Regionalnego KSOW
e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl
tel. : 85 66 54 613 lub 207
Regulamin konkursu, niezbędne formularze i więcej informacji
znajduje się na stronie podlaskie.
ksow.pl
Aneta Kursa - UMWP

„Czy musimy teraz jako społeczeństwo zapłacić gorzki rachunek,
za to, że w ostatnich dekadach Kaczyński nie odgrywał roli, jaką dla
siebie wymarzył, wyśnił, jakiej oczekiwał? Czy to także cena za osobisty
dramat po śmierci brata i bratowej w katastrofie smoleńskiej urosłej do
mitycznego zamachu?”
Roman Kurkiewicz – publicysta

gmin, którym premier wręczał
promesy na dotacje z Funduszu
Inicjatyw Lokalnych. Samorządy
powiatu białostockiego otrzymają
łącznie ponad 30 milionów złotych.
11 305 331 zł otrzyma samorząd
powiatowy. Pozostała kwota powinna trafić do gmin. I tak m.in.
• Wójt Gminy Gródek odebrał promesę na kwotę 622 005 zł,
• gmina Juchnowiec Kościelny
otrzyma 3 161 996 zł,

• gmina Michałowo – 1 236 105 zł,
• gmina Suraż – 500 000 zł,
• gmina Zabłudów – 2 571 429 zł.
Łącznie, w trakcie lipcowej
peregrynacji po województwie
podlaskim premier odwiedził 10
miejscowości i wręczył promesy
na kwotę 230 mln zł. Ponad 43
mln z tej kwoty ma trafić do samorządów powiatowych a pozostała
część – 183 mln zł - do gmin.
(seb)
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dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok,
ul. Fabryczna 27
tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria
UROgowscy
gabinet urologiczny
Białystok, ul. Młynowa 38
rejestracja, tel: 668 555 707
Wtorek:
Bielsk Podlaski,
ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

PrywatnyGabinet
Ortopedyczny
drn.med.MariuszTomaszuk
Hajnówka,ul.Zielona5

terminprzyjęć-poniedziałki
Siemiatycze,ul.11Listopada45
terminprzyjęć-piątki

**************
-diagnostykaileczenie
choróbnarząduruchu
-badanieUSGstawów
-kwalifikacja
dozabiegów
operacyjnych
**************

rejestracjatel.882710395
www.mariusztomaszuk.pl

Dr n. med. Krzysztof Rogowski
Specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok, ul. Fabryczna 27
Tel. kom. 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria
Poniedziałek:
Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED"
Białystok, ul. Ogrodowa 19
Tel. 85 732 75 15
Wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31
tel. 85 730 71 38

ORTOPEDIA DZIECI
i DOROSŁYCH

badanie USG BIODEREK
u dzieci

l

diagnostyka i leczenie
chorób narzadu ruchu
,

dzieci i dorosłych
Centrum MedycznoStomatologiczne
ul. Zielona 5
17-200 Hajnówka

rejestracja:
882 710 395

leczenie kanałowe
pod mikroskopem
l implanty zębowe
l periodontologia
l

l

protetyka

l

skaner 3D

lek.stom. Andrzej Tomaszuk
specjalista endodoncji
lek.dent Jagoda Tomaszuk
periodontolog
Rejestracja:
kom. 539 326 163
Centrum
Medyczno-Stomatologiczne
www.tomdental.pl

MARIUSZ MURAWSKI
ul. Pogodna 29 C m.1
15-365 Białystok
tel. 663 369 341

prof. dr hab. Janusz Popko
l

ponad 10 lat doświadczenia pracy
w Sztokholmie

murawskimariusz@gazeta.pl

Poszukujemy gruntów
do dzierżawy na 25 lat
pod farmy słoneczne
» powierzchnia minimium 2 ha
» grunty niskiej klasy (IV i niższe)
» dostęp do drogi
» linia średniego napięcia (15kV)
w promieniu 1 km

tel. 737-455-229
www.GreenPV.pl
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„NATURAlnie HAJNÓWKA”
- aktywizuje lokalną społeczność

„NATURAlnie
Hajnówka” to projekt
realizowany przez
konsporcjum czterech
organizacji: Stowarzyszenie Metamorphosis,
Fundacja ONI -TO MY, Fundacja Akademia
Piłkarska Pasja oraz Stowarzyszenie Szczyty
– Związek na rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej. Zadanie publiczne pn. „NATURAlnie HAJNÓWKA ” jest współfinansowane
z dotacji Burmistrza Miasta Hajnówka, realizowane w ramach projektu „Hajnówka OdNowa.
Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia
z Reggio Emilia”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Programu Wiedza
Edukacja Rozwój.
Celem projektu jest zaproponowanie
działań na terenach rewitalizacji (HDK, OSiR),
ale też ogólnie w przestrzeni miejskiej. Jesteśmy organizacjami o różnym profilu działania,
a to, co nas łączy to pasja i chęć działania na

rzez rozwoju Hajnówki. Działania, które do tej
pory się odbyły to m.in. Sport łączy pokolenia
(Zabierz dziadka/ babcię na orlik, Międzypokoleniowy spływ kajakowy), Nowa energia dla
skateparku, Podchody w puszczy czy Warsztaty filmowania telefonem komórkowym.
Prowadzona jest również świetlica podwórkowa o czterech profilach: sportowym,
teatralnym, tradycyjnym i filmowym, a także
Centrum Organizacji Pozarządowych, które
udziela porad z zakresu działalności organizacji pozarządowych.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia
działań projektu, facebook: Naturalnie Hajnówka oraz COP NATURAlnie Hajnówka, a także do
aktywnego uczestnictwa w naszych działaniach. Zapraszamy do współpracy organizacje
pozarządowe! Podzielcie się nami swoją historią i zaproście nas do swojej bajki!
Katarzyna Czurak
Stowarzyszenie Metamorphosis

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium
i wotum zaufania
25 projektów o całkowitej wartości
95 mln zł, promocja technologii OZE, uruchomienie kolejnego programu stypendialnego, inwestycje drogowe – tak w skrócie
prezentuje się 2019 rok. Radni udzielili
Zarządowi Powiatu absolutorium i wotum
zaufania, pozytywnie oceniając tym samym wykonanie budżetu za 2019 r.
To była najważniejsza sesja w roku – po
debacie nad „Raportem o stanie Powiatu za
2019 r.”, Rada Powiatu podjęła decyzję o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania, zaś
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu za 2019 – udzieliła Zarządowi
absolutorium Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
Wykonanie budżetu na koniec grudnia 2019 roku po stronie dochodów wynosi
55.365.796,93 zł, co stanowi 96% zaplanowanych dochodów na ten rok, a po stronie
wydatków 53.695.647,12 zł, co stanowi 91%
planowanych wydatków.
Największą część budżetu, bo

niepełnosprawnym ze środków PFRON oraz
142 826,00 zł w ramach programu Aktywny
Samorząd.
Również powiat inwestuje w kapitał społeczny - 2, 8 mln zł wydatkowano na realizację projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych
zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki
3.2.1 i 3.2.2 RPO”, dzięki któremu mieszkańcy regionu mogli podnieść swoje kwalifikacje.
Z szansy skorzystało wiele osób – 2019 r. został
zakończony wynikiem 685 umów na realizację
bonów szkoleniowych. Mamy dobrą wiadomość
dla mieszkańców - projekt będzie kontynuowany w 2020 r.
Niemałą sumę stanowią wydatki inwestycyjne. Ponad 2,8 mln zł wydatkowano w 2019r.
na cztery projekty scaleniowe: „Dubicze i Istok”
(gmina Dubicze Cerkiewne), „Eliaszuki i inne”,
„Tarnopol” (gmina Narewka), „Kotłówka i inne”
(gmina Narew). Przypomnijmy, pod względem
ilościowym w zakresie rozpoczętych inwesty-

15.185.450,51 zł, tj. 28 % ogółu wydatków,
pochłonęły wydatki na zadania z zakresu
oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.
Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów bieżącej działalności
edukacyjnej oraz projekty dla uczniów i nauczycieli. A tych hajnowskie szkoły w 2019 r.
realizowały łącznie 6. Liderem pozostaje Zespół
Szkół Zawodowych, który w ramach projektów
(a w 2019 r. realizował ich 4) wysyłał swoich
uczniów za zagraniczne praktyki, płatne staże
do podlaskich przedsiębiorców oraz dodatkowe
kursy zawodowe i językowo – przedmiotowe.
I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w 2019 r.
rozpoczęło realizację Programu Erasmus +, zaś
II LO kontynuowało projekt polsko – litewski. Na
realizację wszystkich projektów w hajnowskich
szkołach z udziałem środków zewnętrznych wydatkowano 868 606,75 zł!
Kolejny spory kawałek z budżetowego
tortu to pomoc społeczna – wydatki na ten cel
zamknęły się w kwocie 10.342.234,78 zł. Wśród
nich - ponad pół miliona na pomoc osobom

cji scaleniowych, Powiat Hajnowski pozostaje
liderem w Województwie Podlaskim. Docelowo, w wyniku realizacji prac scaleniowych, do
powiatu hajnowskiego trafi ponad 51 mln zł
środków zewnętrznych!
2019 r. to także czas inwestycji na drogach powiatowych. 2,4 mln zł kosztowały
przedsięwzięcia drogowe, z czego blisko 1,5 mln
zł to wartość środków zewnętrznych (z Funduszu Dróg Samorządowych i budżetów gmin).
Najważniejsze inwestycje drogowe to:
• Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr
1602B ulicy w miejscowości Czyże,
• Remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa, gmina Narew,
• Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej ul. Olgi
Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr
1649B.
Kolejne 2,9 mln zł samorząd Powiatu
Hajnowskiego wydatkował na budowę i modernizację bazy turystycznej a także tworzenie nowych produktów turystycznych. W ramach realiCd. str. 3

Rozwój terenów zrewitalizowanych

Wielu z nas cieszy oko widok
nowego zmodernizowanego stadionu i przestrzeni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce, a także
placu wokół budynku Hajnowskiego
Domu Kultury. Dorośli jak też dzieci
zyskały przestrzeń do aktywnego
spędzania czasu wolnego, rozwoju
swoich pasji sportowych czy beztroskiej zabawy w Rodzinnej Strefie
Zabaw. Zaistniałe zmiany nastąpiły w ramach realizacji projektu pn.
„Hajnówka OdNowa” - rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka.
Przedsięwzięcie realizowane było
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartości inwestycji to 13 877
459,01 zł., dofinansowanie z RPO 9
372 619,16 zł. Dzięki nim możemy
śmiało powiedzieć, że atrakcyjność
naszego miasta znacznie wzrasta.
Aby to utrzymać, rozwijać należy
zaadoptować część powstałej infrastruktury pod działalność gospodarczą, sprawiając żeby przestrzeń była
w nieustannym „ruchu”.
W tym celu Ośrodek Sportu
i Rekreacji zaprasza do współpracy
podmioty osoby fizyczne, podmioty
gospodarcze, organizacje pozarządowe, które podejmą się m.in.:
- wypożyczania i serwisu rowerów,
- prowadzenia małej gastronomii,

- prowadzenia kąpieliska otwartego,
- prowadzenia zajęć na stadionie piłka nożna, tenis, piłka siatkowa
plażowa, lekkoatletyka,
- organizacji zajęć w wodzie – aerobik, rehabilitacja,
- prowadzenia zajęć na przyległych
terenach zielonych,
- organizacji imprez z wykorzystaniem placu zabaw.
Warunkiem współpracy jest
założenie nowej działalności gospodarczej ze wskazaniem miejsca
prowadzenia na terenie Ośrodka
bądź wskazanie Ośrodka jako miejsca prowadzenia dotychczasowej
działalności.
Szczegółowe informacje
w Biurze OSiR lub pod numerem:
+ 48 604 153 073 oraz na stronie
www.osir.hajnowka.pl
Hajnowski Dom Kultury natomiast zaprasza do składania propozycji na prowadzenie działalności
gospodarczej związanej z kulturą,
rozrywką, rekreacją, małą gastronomią itp. na zrewitalizowanym terenie
przy HDK.
Do współpracy zapraszamy
osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe.
Warunkiem współpracy jest
założenie nowej działalności gospodarczej ze wskazaniem miejsca
jej prowadzenia – HDK i przyległy
zrewitalizowany teren lub wskazanie
terenu HDK jako miejsca prowadzenia dotychczasowej działalności.
Szczegółowe informacje pod
numerem: +48 606 850 839, (85)
682 3203 oraz na stronie www.hdk.
hajnowka.pl.
Emilia Korolczuk
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Hajnowski Dom Kultury

Wizyta Prezesa Rady Ministrów, Premiera Rzeczypospolitej Polskiej w Hajnówce
2 lipca w godzinach przedpołudniowych w mieście Hajnówka miała
miejsce wizyta szefa rządu naszego
kraju Mateusza Morawieckiego. Była
ona ważna przede wszystkim z punktu widzenia lokalnych samorządów
i rozwoju lokalnego w tych trudnych
czasach epidemii. Samorządy w dobie
epidemii koronawirusa i związanego
z tym spowolnienia gospodarczego,
pozbawione zostały wielu źródeł dochodów m.in. wpływów do budżetów
z podatków, zahamowania inwestycji
lokalnych. Zmagają się one w związku
z tym z trudnościami finansowymi,
które uniemożliwiają, utrudniają realizację zadań własnych, zleconych,
rozpoczętych inwestycji.

2

Hajnówka była jednym z wielu
punktów na mapie Podlasia, które
odwiedził i jeszcze odwiedzi Premier
w najbliższych dniach. Planowane
miejsca to m.in. Bielsk Podlaski, Wysokie Mazowieckie, Mońki, Zambrów, Supraśl, Sokółka, Białystok. Premier został przywitany przez przedstawicieli
samorządów Powiatu Hajnowskiego,
służby mundurowe, przedsiębiorców
oraz mieszkańców. Na spotkaniu
obecny był także Bohdan Paszkowski
Wojewoda Podlaski.
Kluczowym momentem było
wręczenie samorządowcom bonów
inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- zwany Tarczą dla samorządów. Są

to środki przeznaczone na dotacje
dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł, do ponad 93
mln. Łącznie w skali całego kraju aż
6 miliardów złotych (5 mld dla gmin
i miast na prawach powiatu i 1 mld
dla powiatów ziemskich). Kryterium
wysokości przyznanego wsparcia są
wynikiem relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.
Jest ono bezzwrotne. Środki zostaną
przeznaczone na inwestycje lokalne
tj. inwestycje drogowe, komunalne itp.
Więcej o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych można przeczytać na:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/inwestycjelokalne.
Gmina Miejska Hajnówka otrzymała bon inwestycyjny na kwotę
2 077 382, 00 zł.
Powiat hajnowski - 2 148 823,00
zł,
Gmina Kleszczele - 500 000,00 zł,
Gmina Białowieża - 500 000,00 zł,
Gmina Czeremcha - 607 297,00 zł,
Gmina Czyże - 500 000,00 zł,
Gmina Dubicze Cerkiewne 500 000,00 zł,
Gmina Hajnówka - 500 000,00 zł,
Gmina Narew - 786 054,00 zł,
Gmina Narewka - 644 442,00 zł.
Na zakończenie wizyty Bur-

mistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak
przekazał na pamiątkę Premierowi
nasz lokalny symbol - statuetkę żubra,
stanowiącą symbol siły i wolności.
Uzyskane wsparcie zostanie efektyw-

nie wykorzystane, przyczyniając się,
choć w niewielkim stopniu do wzmocnienia wspólnot lokalnych w wymiarze
gospodarczym oraz społecznym.
Emilia Korolczuk

Wybierasz się do Białowieży?
Odwiedź nowo otwarte Centrum Promocji Kraina Żubra!
Trasa Hajnówka - Białowieża - pamiętacie zaniedbany parking na Zwierzyńcu? Po zaroślach i krzaczorach nie
ma już śladu! 2,9 mln zł - to wartość
projektu „Szlakiem bioróżnorodności
Puszczy Białowieskiej”, w ramach którego samorząd zagospodarował Parking
Zwierzyniec.
Aktualnie w Centrum działa Punkt
Informacji Turystycznej, prowadzony
przez pracowników Wydziału Promocji

i Rozwoju Starostwa Powiatowego.
Kontakt:
Centrum Turystyki iPromocji „Kraina
Żubra”
Budy Leśne 1, 17-230 Białowieża
tel. 85 682 30 46, 500 266 346
e-mail krainazubra@powiat.hajnowka.pl
godz. otwarcia: w sezonie (26.0430.09) poniedziałek-piątek 7:30-15:30;
sobota 9-17; niedziela 9-15; poza sezonem poniedziałek-piątek 7:30-15:30
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Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium i wotum zaufania
Cd. ze str. 1

zacji projektu Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej, w 2019
r. utworzono szlak bioróżnorodności,
który łączy parking Zwierzyniec
z Białowieskim Szlakiem Transgranicznym – produktem turystycznym,
utworzonym przez Powiat Hajnowski
w 2008 r. Integralną częścią szlaku
jest nowo wybudowany budynek.
Od czerwca mieści się tu Centrum
Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”.
(Zobacz więcej: Parking Zwierzyniec
zagospodarowany). Projekt został
zakończony w 2019 r.
Natomiast 21 mln zł wydatkował na inwestycje hajnowski SP
ZOZ, z czego 14,6 mln zł to fundusze
zewnętrzne.
Najważniejsze przedsięwzięcia
to:
• Przebudowa z rozbudową Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ
w Hajnówce;
• poprawa jakości, efektywności
i dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej w zakresie: chirurgii
ortopedyczno-urazowej, laparoskopowej i klasycznej oraz intensywnej terapii poprzez modernizację, przebudowa i doposażenie
Bloku Operacyjnego i Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
SPZOZ w Hajnówce;
• „Godna jesień życia” – poprawa

jakości opieki długoterminowej
świadczonej na bazie ZOL Szpitala
w Hajnówce oraz w środowisku życia pacjentów poprzez inwestycje
w specjalistyczny sprzęt medyczny
i wyposażenie;
• wyposażenie Pracowni Rentgenodiagnostyki w nowoczesną aparaturę medyczną w celu poprawy
jakości badań diagnostycznych
oraz zwiększenia wykrywalności
chorób nowotworowych we wczesnym stadium rozwoju.
Przedsięwzięcia realizowane
w 2019 r. wpisują się w bogaty wachlarz projektów, jakie zostały zrealizowane w SP ZOZ na przestrzeni
ostatnich kilku lat. SP ZOZ w Hajnówce aktywnie pozyskując fundusze,
sukcesywnie poszerza swoją ofertę medyczną oraz podnosi jakość
świadczeń, co znajduje odzwierciedlenie w przyznanych wyróżnieniach.
W 2019 r. po raz kolejny hajnowski
SP ZOZ zakwalifikował się do „złotej
setki” najlepszych szpitali w Polsce,
wg rankingu „Bezpieczny szpital”
przygotowanego przez Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia i firmę doradczą Idea Trade.
Hajnowski szpital zajął 25 miejsce
w Polsce i drugie w województwie
podlaskim. Ponadto, szpital może pochwalić się Certyfikatem Zarządzania
Jakością ISO, certyfikatem akredyta-

cyjnym przyznanym jest przez Ministra Zdrowia oraz tytułem „Szpitala
Przyjaznego Dziecku”.
Wszelkie inicjatywy - od wielkich inwestycyjnych projektów po
administracyjną codzienność i zadania z nią związane, zostały przedstawione w Raporcie o stanie Powiatu
za 2019 r., którego podsumowania
podczas XII sesji dokonał Starosta
Hajnowski Andrzej Skiepko. Starosta
podkreślił, iż realizacja dochodów
i wydatków przebiegała zgodnie
z uchwalonym budżetem, a Zarząd
Powiatu na bieżąco monitorował
ewentualne zagrożenia i dokonywał
stosownych korekt zgodnie z obowiązującym prawem finansowym.
Zadaniem każdego samorządu
jest realizacja potrzeb jego mieszkańców – fakt, że suma wartości
projektów – zwłaszcza tych wieloletnich docelowo dwukrotnie przewyższa wartość budżetu powiatu,
stanowi potwierdzenie, że założenia,
jakie przyjęliśmy przy projektowaniu
budżetu w 2019 r., są słuszne. Koncentracja tak dużych środków inwestycyjnych sprzyja rozwojowi regionu,
buduje jego potencjał gospodarczy,
społeczny i promocyjny na lata. Projekty, które zainicjowaliśmy dziś i których ponosimy koszty, będą służyć
społeczności lokalnej w przyszłości.
Chcemy realizować działania służą-

ce nie tyleż na promocyjne potrzeby
chwili, co o długofalowemu oddziaływaniu na gospodarkę regionu.
Stąd więc inicjatywy promujące OZE,
projekty budujące kapitał społeczny
– zarówno edukacyjne, realizowane przez powiatowe szkoły, jak też
z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałaniu bezrobocia, realizowane
przez Powiat Hajnowski oraz jednostki podległe – Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd
Pracy, czy decyzja o uruchomieniu
kolejnego programu stypendialnego
wspierającego studentów pielęgniarstwa. Stąd również wysiłek finansowy
w zakresie przebudowy dróg, intensywne zabiegi o kolejne działania inwestycyjne i modernizacyjne – także
w 2020 r. Pamiętać należy, że każdy projekt, każda inwestycja, każda
wydana decyzja to nie tylko liczby
i finansowa statystyka – każde, nawet najmniejsze działanie, ma przede
wszystkim służyć dobru społeczności
lokalnej – mówił Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. - Jednocześnie
chciałbym podziękować Radzie Powiatu, Członkom Zarządu, wszystkim
pracownikom Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych za wspólny wysiłek na rzecz
rozwoju Powiatu Hajnowskiego.
Podczas wystąpienia Starosta
podkreślił wagę wysiłku finanso-

wego, jaki ponosi samorząd, by jak
najskuteczniej zaspokajać potrzeby
lokalnej wspólnoty: Pamiętajmy, że
na samorządową rzeczywistość składają się nie tylko pasma sukcesów.
Ze względu na brak systemowych
rozwiązań w aspekcie finansowania
powiatów m.in.: niemożność prowadzenia działalności gospodarczej,
rosnące dysproporcje pomiędzy
wartością subwencji a potrzebami,
konieczność doinwestowania zadań
zleconych, sprawiają, że samorządy powiatowe - zwłaszcza te małe,
o małym odsetku populacji, by inwestować, muszą się zadłużać. Brak
operatywnych ekonomicznie rozwiązań może w przyszłości skutkować
koniecznością wypracowania zmian
w strukturze wydatków budżetowych
– tj. konieczność podjęcia i wypracowania nowych rozwiązań w zakresie
koncentracji nakładów finansowych
w poszczególne rozdziałach i paragrafach, uwzględniając realne finansowe możliwości powiatu. Pomimo
dużego sukcesu, przed nami – samorządowcami z regionu powiatu hajnowskiego, jeszcze dużo pracy. Nie
chcemy osiadać na laurach, będzie
kontynuować współpracę z naszymi
partnerami, pukać do każdych drzwi,
by jak najskuteczniej pozyskiwać kolejne fundusze.
Katarzyna Miszczuk

Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Hajnowskim
Powiat Hajnowski aktywnie
pozyskuje kolejne środki na realizację inwestycji na drogach powiatowych. Przypomnijmy – w 2019 r.
zrealizowano przedsięwzięcia drogowe o wartości 2,4 mln zł, z czego 1,6 mln to fundusze zewnętrzne
(środki z rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych i budżetów gmin).
Staraniem samorządu powiatu dokonano:
• przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1602B ulicy w miejscowości Czyże;
• remontu drogi powiatowej nr
1628B w miejscowości Kutowa,
gmina Narew;
(obie inwestycje realizowane
z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych);
• opracowania zamiennej dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Poddolnej
w Hajnówce oraz opracowania
projektu kanału deszczowego
spinającego kanał w ul. Targowej

z kanałem w ul. Poddolnej;
2020 r. to czas kolejnych inicjatyw. Kontynuowana jest przebudowa ul. Pałacowej, na którą
samorząd pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych jeszcze
w ubiegłym roku. Do konieczności
realizacji tej inwestycji nie trzeba
nikogo specjalnie przekonywać – to
główna droga w najpopularniejszej
miejscowości turystycznej w regionie. Całkowita wartość przebudowy
to 6.365.892,29 zł, z czego:
• dofinansowanie na poziomie
50%: ponad 3, 1 mln zł
• wkład własny Powiatu Hajnowskiego: ok. 1,6 mln zł
• środki z budżetu gminy Białowieża: ok. 1,6 mln zł
Prace na drodze prowadzone
są etapowo, by nie utrudniać codziennej komunikacji. Dotąd przeprowadzono roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne i sanitarne, odcinkowo wykonano chodniki i podbudowę nawierzchni drogi. Również

w 2020 r. samorząd wykorzystał
szansę, jaką stwarza rządowy Fundusz Dróg Samorządowych: Powiat
Hajnowski pozyskał kolejne fundusze na zadanie pn. rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B na terenie
gminy Czeremcha. W ramach zadania dokona się zmiany nawierzchni
drogi oraz profilu poboczy. Droga
powiatowa nr 1774B usprawni
komunikację pomiędzy sąsiednimi
powiatami siemiatyckim i hajnowskim, ponadto łączy nasz region
z drogą krajową nr 66. Cieszę się,
że w kolejnej edycji część środków
z Funduszu Dróg Samorządowych
ponownie zostanie w naszym regionie – mówi Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe.
Środki z rządowego programu nie są jedynym instrumentem
finansowym, z którego skorzysta
region. W związku z przebudową
drogi wojewódzkiej nr 685, Sejmik
Województwa Podlaskiego podjął

decyzję o przekazaniu samorządowi
Powiatu Hajnowskiego dotacji celowej na remont dróg powiatowych:
1628B Chrabostówka – Łosinka,
1619B Łosinka – Trywieża, 1622B
Kotówka – Dubiny. Umowa w tej
sprawie pomiędzy samorządem
Województwa Podlaskiego a Powiatem Hajnowskim została podpisana
17 czerwca br. Powiat Hajnowski
jest zobowiązany wykonać zadania
do 30 listopada br. Cieszę się, że
Zarząd Województwa Podlaskiego
przychylił się do naszych argumentów i finalnie mieszkańcy miejscowości, przez które przebiega trasa
objazdu, będą mogli korzystać z poprawionej infrastruktury. Dziękuję
Panu Marszałkowi oraz wszystkim
Członkom Zarządu za wolę współpracy, przychylność i chęć pomocy
dla mieszkańców naszego regionu
– mówi Starosta Andrzej Skiepko.
Kolejne umowy na realizację
prac inwestycyjnych na drogach
powiatowych zostały podpisane

z gminami. Urząd Gminy Hajnówka
przekaże do budżetu powiatu 40
tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji na
przebudowę drogi powiatowej nr
1621B Kuraszewo – Nowokornino,
w części położonej w granicach administracyjnych gminy Hajnówka.
Prace wykona Zarząd Dróg Powiatowych. Natomiast Urząd Gminy
Narewka przekaże do budżetu powiatu 30 tys. zł na remont drogi
powiatowej 1635B Lewkowo Nowe
– Suszcza. Zakres prac obejmuje
podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową.
Prace również wykona Zarząd Dróg
Powiatowych. Z kolei w wyniku porozumienia oba samorządy podejmą wspólny wysiłek finansowy dot.
opracowania dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1640B
na odcinku Narewka – stacja paliw
PERN (Zabłotczyzna). Inwestycja
ma kosztować 70 tys. zł.
Katarzyna Miszczuk

Sprzęt komputerowy przekazany do szkół
Starostwo Powiatowe zostało
beneficjentem programu „Zdalna
szkoła”. W ramach rządowego programu Powiat Hajnowski pozyskał
70 tys. zł na zakup sprzętu. Zakupione komputery
z pełnym oprogramowaniem
i sprzętem umożliwiającym
zdalną naukę zostały przekazane dyrektorom hajnowskich
szkół 24 czerwca br. Do I LO
im. Marii Skłodowskiej - Curie przekazano 3 laptopy, II
LO z DNJB – 7, do Zespołu
Szkół Zawodowych w Haj-

Gazeta Hajnowska

nówce – 10, zaś do Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 2.
Program „Zdalna Szkoła –

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego”, współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, umożliwił
jednostkom samorządu terytorialnego ubieganie się
o dofinansowanie na zakup
laptopów, komputerów, tabletów oraz oprogramowania i Internetu do realizacji
zdalnego kształcenia. Mini-

sterstwo Cyfryzacji na ten cel przeznaczyło w całym kraju 186 mln zł.
Staraniem starostwa, 70 tys. zł trafi
do powiatu hajnowskiego. Z końcem
kwietnia br. pomiędzy Starostwem
Powiatowym w Hajnówce a Centrum
Projektów Polska Cyfrowa została
podpisana umowa o realizacji projektu.
Gdy tylko poznaliśmy zasady
naboru do Programu, niezwłocznie
przystąpiliśmy do przygotowywania
wniosku. Jako samorząd staramy się

wykorzystywać każdą możliwość na
pozyskanie środków, pukamy do każdych drzwi. Sprzęt został przekazany
na ręce Dyrekcji wszystkich placówek
oświatowych, dla których Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym,
chcąc wesprzeć tym sposobem naszych uczniów i nauczycieli. Laptopy
będą wykorzystywane jako pomoc
dydaktyczna w szkołach, cieszę się,
że będą służyć szkolnym społecznościom – mówi Starosta Andrzej
Skiepko.
Katarzyna Miszczuk
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Ruszyła budowa PSZOK w Hajnówce

Rozpoczęto prace związane z realizacją
projektu pn.: „Budowa Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie
Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”
współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr POIS.02.02.00-000008/17-00.
Budowa tzw. PSZOK w Hajnówce właśnie
się rozpoczęła. Obecnie trwają roboty ziemne
i fundamentowe. Nowy punkt zlokalizowany
będzie przy ul. Szosa Kleszczelowska, tuż obok

Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
W wyniku realizacji inwestycji powstanie
nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wyposażony miedzy innymi
w kontenery obsługi, magazyny na odpady problemowe, magazyny na surowce i sprzęt, waga
samochodowa, ścieżka edukacyjna, chodniki,
place na kontenery oraz miejsca parkingowe.
Zostanie zakupiony również niezbędny do funkcjonowania punktu sprzęt mechaniczny oraz
wyposażenie.
Prace związane z realizacją projektu potrwają do końca 2020 roku.
Urząd Miasta Hajnówka

XII Międzynarodowy Festiwal Teatralny
WERTEP 2020 - już wkrótce!
Od 24 lipca do 2 sierpnia nasz region opanują aktorzy, kuglarze, sztukmistrze, performerzy
i muzycy. A wszystko za sprawą XII Międzynarodowego Festiwalu WERTEP 2020.
Tegoroczna edycja, jeszcze bardziej niż
poprzednie, zespoli się z otaczającą nas naturą
i otrzyma podtytuł „NATURALNIE WERTEPOWE
STRONY ŚWIATA”. W towarzystwie magicznych
paproci zaklinamy rzeczywistość i udajemy się
w podróż poprzez wsie i miasta Podlasia, by
wspólnie celebrować ciepłe letnie dni i spokoje
wieczory.
Dodatkowo, ze względu na epidemię, tegoroczna edycja będzie jeszcze bardziej kameralna,
ale równie kolorowa, ekscytująca i pełna energii!
Teatralne grupy m.in. z Polski, Estonii, Francji
odwiedzą takie miejscowości jak: Stary Dwór,
Orla, Narew, Dubiny, Gródek, a także Białowieżę,
Bielsk Podlaski i oczywiście Hajnówkę. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie
www.wertepfesival.pl.
Festiwal będzie wyjątkowy z jeszcze jednego względu. Część spektakli zostanie wzbogacona o usprawnienia dla osób z dysfunkcji wzroku,
słuchu. Służyć temu będą „spektakle szeptane”,
podczas których tzw. „szeptacze” dyskretnie opo-

wiedzą, co dzieje się w spektaklu „Bałwanki”,
„Szafa Show”, a nawet „Jemioła&Szwed”.
Dostępność festiwalu zostanie zapewniona
poprzez realizację:
- mobilnych punktów informacji (w widocznym z daleka namiocie zasięgnąć można informacji na temat bieżących wydarzeń festiwalowych oraz festiwalowych propozycji związanych
z dostępnością),
- festiwal on-line (ponieważ liczba widzów
oglądających spektakle w realu będzie mniejsza
niż liczba sympatyków Wertepu, udostępnimy
wybrane wydarzenia festiwalowe w transmisjach
internetowych. Aktualności na FB festiwalu),
- spacery performatywne (dlatego spektakle poprzedzone będą wprowadzeniem, a widzowie poinformowani o przebiegu działań festiwalowych).
Powyższe działania związane z dostępnością realizowane będą w ramach projektu
„Hajnówka Dostępna – program dostępności
miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”,
którego Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”
jest partnerem.
Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej
przyjmują interesantów
Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, iż z dniem 06.07.2020 przywrócona zostaje
działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
– porady udzielane są w formie bezpośredniej
obsługi interesantów, z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązek zakrycia nosa i ust, dezynfekcji dłoni przy jednoczesnym zachowaniu dystansu
społecznego).
Otrzymanie porady w punkcie jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu:
telefonicznie: 85 682 48 36 lub elektronicznie,
za pośrednictwem systemu zapisów on-line uruchomionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zachęcamy do skorzystania z internetowych
zapisów, link: . https://np.ms.gov.pl/podlaskie/
hajnowski.
Nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa
się w punkcie.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Hajnowskim:
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej,
w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielają
adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku,
na podstawie umów zawartych z Powiatem Hajnowskim – w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul.
Piłsudskiego 7, 17-200 Hajnówka, pokój 134:
• poniedziałek – środa w godz. od 8.00 do
12.00 – porad prawnych udzielają radcowie
prawni,
• czwartek – piątek w godz. od 8.00 do 12.00
– porad prawnych udzielają adwokaci,
2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
którego prowadzenie Powiat Hajnowski powierzył Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z siedzibą
w Nowym Sączu ul. Lwowska 11, wyłonionemu
w otwartym konkursie ofert – w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie, 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7, pokój nr 134:
• poniedziałek – czwartek w godz. od 12.00
do 16.00 – porad udzielają radcowie prawni
• piątek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad
udziela doradca obywatelski.
Zakres świadczonych usług:
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących

jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w związku z toczącym
się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
• sporządzenie projektu pisma w sprawach,
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
3a) nieodpłatną mediację,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
oraz poinformowanie o kosztach postępowania
i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje
spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania
do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych
oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji
oraz korzyściach z tego wynikających,
• przygotowanie projektu umowy o mediację lub
wniosku o przeprowadzenie mediacji,
• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie
karnej,
• przeprowadzenie mediacji,
• udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu
wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje
spraw, w których:
• sąd lub inny organ wydały postanowienie
o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji
stron występuje przemoc.
Więcej na stronach:
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/
bezplatna_pomoc_prawna/
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Katarzyna Miszczuk

Od stycznia 2021 roku rusza bezpośrednie pasażerskie
połączenie kolejowe Białystok-Hajnówka
Po blisko 30 latach zostanie przywrócony
kolejowy transport pasażerski z Białegostoku do
Hajnówki na linii nr 52. Było to możliwe dzięki modernizacji odcinka Hajnówka - Lewki oraz umowie
między Województwem Podlaskim, a spółką Polregio zawartą na okres 10 lat (2021-2023). O szczegółach poinformowali podczas piątkowej (10.07)
konferencji prasowej: wicemarszałek Marek Olbryś
wraz z Markiem Malinowskim, członkiem zarządu,
oraz przedstawicielami przewoźnika.
Na początek ma ruszyć 6-8 połączeń
dziennie. Pociągi będą obsługiwane przez spalinowe zespoły trakcyjne (autobusy szynowe)
poruszające się z prędkością do 100 km/ha.

W celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu modernizacji została poddana
trasa nr 52 na 27-kilometrowym odcinku na trasie
Hajnówka-Lewki. Wybudowano na nim nowe tory,
12 obiektów inżynieryjnych, 22 przejazdy, w tym
13 z nowoczesnymi urządzeniami zabezpieczenia
ruchu kolejowego oraz siedem przystanków wyposażonych w nowoczesne perony.
W ramach wspomnianej powyżej umowy
zakłada się stopniową reaktywację ruchu pasażerskiego również na innych odcinkach, a także
wzrost liczby połączeń na liniach, po których już
Emilia Korolczuk
kursują połączenia.
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