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OPINIE...

Motto numeru:

„Każdy skarży się na swoją pamięć,
a nikt nie skarży się na swój rozum.”

François de La Rochefoucauld

Siemiatycze

Jesteśmy razem

Nie chodzi o to, że warto było bronić Izby Dyscyplinarnej, bo nie warto było, podobnie jak i nie warto
szczególnie bronić aktualnej postaci zmian w polskim sądownictwie, poczynając od Trybunału Konstytucyjnego.
Diagnoza PiS o patologiach systemu sądowniczego była w wielu aspektach słuszna i - tak naprawdę - przed
rokiem 2015 wyważana przez bardzo różnych przedstawicieli sceny politycznej w Polsce.
Partia Jarosława Kaczyńskiego zrobiła jednak z sądów rodzaj bębna sygnalizacyjnego, dzięki któremu
wzywała swoich wyborców do politycznej mobilizacji przeciwko Unii Europejskiej.”
–Tomasz Rowiński - 3 czerwca 2022 r.
Artykuł można przeczyta w całości korzystając z „DoRzeczy+”

CZY WIESZ ŻE ...
Najwyższa wieża telewizyjno-widokowa znajduje się w Japonii. Oddana do użytku w 2011 roku
Tokyo Skytree mierzy 634 metry i zapewnia piękną panoramę stolicy Japonii.

I Powiatowa Olimpiada Lekkoatletyczna

Pod takim hasłem odbyła
się w Siemiatyczach 10. Podlaska Spartakiada Dzieci i Młodzieży

Dopisały humory, pogoda, obyło się bez kontuzji. 8 czerwca 2022
r. odbyła się I Powiatowa Olimpiada Lekkoatletyczna. Na stadionie
BOSiR w Białymstoku rywalizowała
młodzież z osiemnastu szkół powiatu
białostockiego.
W sumie rywalizowało blisko 350 uczniów (roczniki 2007,

Niepełnosprawnej. Jej organizatorem byli: Zespól Szkół Specjalnych
w Siemiatyczach
Cd. str. 9

„Mażoretki SHOCK z Hajnówki
Wicemistrzami Polski!!!
Za nami XXIII Mistrzostwa
Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu. Mażoretki SHOCK z Hajnowskiego Domu Kultury wytańczył tytuł Wicemistrza Polski mix
kadetki i podwójnego II Wicemistrza Polski scena klasyczna ka-

konkurs 560 kilometrów i mimo
zmęczenia przygotowane choreografie, stroje oraz wygląd artystyczny wzbudziły zachwyt i gromkie brawa, wśród zebranej publiczności.
Tak dobre osiągnięcia dziewczyn to zasługa przede wszystkim

Cd. str. 4

Bielska Majówka Modelarska 2022
W dniach 13-15 maja w hali
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bielsku Podlaskim odbyła się Bielska
Majówka Modelarska 2022. Organizatorem konkursu modeli kartonowych „Bielska Majówka Modelarska”
jest Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku
Podlaskim, Pracownia Modelarska
„Kartonowy Tur”.
Każdy z uczestników otrzymał
Cd. str. 11

detki oraz mini formacja juniorki .
Powód do dumy jest ogromny, gdyż
w zawodach wzięło udział 1500 mażoretek z 55 zespołów z całej Polski.
Konkursowe zmagania rozpoczęły
się w piątkowy poranek i trwały, aż
do niedzieli. Pomimo dużej konkurencji Hajnowianki zostały docenione i wróciły z doskonałymi wynikami.
Mażoretki z Hajnówki pokonały na

ciężkiej pracy, determinacji oraz
oddanej instruktor Karoliny Gryciuk.
Ogromne gratulację.
Wyjazd na Mistrzostwa
wzmocnił grupę oraz dodał jej zapału do dalszej pracy.
Teraz czeka je wyjazd na Mistrzostwa Świata, które odbędą się
w Chorwacji! Trzymajcie kciuki!”
E.Masalska

GMINA BIELSK PODLASKI
Miłosz Kociukow laureatem
konkursu plastycznego

Zakończyła się rywalizacja
Kościelnym. Przyznano także trzy
w Wojewódzkim Konkursie Pla- dodatkowe wyróżnienia.
stycznym pn. „Rośliny miododajne
W kategorii wiekowej klas IV
upowszechniamy, Pszczołom byt – VIII jury wyróżniło Marcela Korzapewniamy”, który był kontynu- net z Zespołu Szkół w Szumowie,
acją cyklu konkursów „Na ratunek ostatnie miejsce zajął Łukasz Styginącym pszczołom” oraz „Choć
pułkowski ze Specjalnego Ośrodka
jeden dzień Pszczołą być”.
Szkolno-Wychowawczego w DługoW czwartej edycji konkursu
borzu, na II miejscu znalazła się Juuczestniczyło 59 szkół wiejskich lia Kurek z Zespołu Szkół w Szumoi miejsko-wiejskich, prace oceniano wie, a wygrała Anna Zambrzycka
w dwóch kategoriach wiekowych: ze Szkoły Podstawowej w Rutkach,
klasy I – III i IV – VIII. Komisja kon- która narysowała pszczołę i rośliny
kursowa miała ciężkie zadanie bo- miododajne.
wiem na konkurs wpłynęło ponad
Nagrody laureatom wręczono
650 prac plastycznych.
20 maja br. podczas zorganizowaW grupie wiekowej klas I-III
nej przez samorząd województwa
jury wyróżniło pracę Julii Bartosie- konferencji na Wydziale Biologii
wicz ze Szkoły Podstawowej w So- Uniwersytetu w Białymstoku.
bótce, III miejsce zajął Aleksander
Rozstrzygnięcie konkursu
Konopka ze Szkoły Podstawowej zwieńczyło zwiedzanie wystawy
w Srebrnej, zaraz za podium zna- pt.: „Pszczoły i ich rola w przyrolazła się Gabriela Malecka ze
dzie” w Uniwersyteckim Centrum
Szkoły Podstawowej w Poświęt- Przyrodniczym im. Andrzeja Myrchy.
nem, a wygrał Miłosz Kociukow
Paulina Tołcz
ze Szkoły Podstawowej w Łubinie
fot.: Mateusz Duchnowski

Najbardziej
cyfrowa gmina
Narodowego Spisu
Powszechnego
2021
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29 maja 2022 r. w Łomży odbyła się kolejna edycja Festiwalu
„Polska od Kuchni”. Na konkurs zorganizowany dla Kół Gospodyń Wiej-

Do tego miały nawiązywać potra- ska - KGW w Hołodach „Hołodzianki”
wy, stroje kandydatek w wyborach,
III miejsce oraz nagroda pua także pieśni, scenki obrzędowe
bliczności - Agnieszka Konczerewicz
czy rękodzieło.
- KGW „Orzeszki for you” w Orzechowiczach
W kategorii: wybory miss wdzięku 45+
III miejsce - Irena Stasiuk
- KGW „Orzeszki for you” w Orzechowiczach
W kategorii: Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa
I miejsce - KGW „Orzeszki for
you” w Orzechowiczach
III miejsce - KGW w Hołodach
„Hołodzianki”
Zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursowych oraz laureaci

skich z województwa podlaskiego
przyjechało wiele kół zakwalifikowanych na podstawie wcześniejszych zgłoszeń. Gminę Bielsk Podlaski reprezentowały trzy koła, Koło
Gospodyń Wiejskich w Husakach,
Koło Gospodyń Wiejskich „Orzeszki for you” w Orzechowiczach oraz
Koło Gospodyń Wiejskich w Hołodach „Hołodzianki”. Wszystkie koła
wspierała Wójt Gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka.
Zadaniem każdego koła było
przygotowanie propozycji, które
zachwycą jurorów najważniejszego konkursu kulinarnego, ale także W kategorii: konkurs artystyczartystycznego konkursu „Kobie- ny
ta gospodarna i wyjątkowa” oraz
I miejsce - KGW w Hołodach
wyborów Miss Wdzięku do 45 lat „Hołodzianki”- ręcznik ludowy
i Miss Wdzięku 45+. Motywem W kategorii: wybory miss wdzięwiodącym całego festiwalu orga- ku do 45 lat
nizatorzy ustanowili ślub i wesele.
II miejsce - Justyna Godlew-

nagród publiczności reprezentować będą województwo podlaskie
w ogólnopolskim finale festiwalu,
1 października 2022 r.,na błoniach
Stadionu PGE Narodowego w Warszawie.
(materiał Gminy Bielsk Podlaski)

Droga Biała – Kotły wyremontowana
We wtorek, 31 maja, uroczyście odebrano wyremontowany
2,5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 684 Bielsk Podlaski
– Narew. Kosztem 2,4 mln zł nie tylko wykonano nową podbudowę oraz
położono nawierzchnię bitumiczną,
lecz także wyremontowano zjazdy i wykonano przepusty pod nimi,
wyrównano i uzupełniono pobocza i odtworzono przydrożne rowy.
W przyszłości wzdłuż wyremontowanego odcinka powstanie trasa dla
pieszych i ścieżka rowerowa. Droga
wojewódzka nr 684 przyszłościowo
ma łaczyć przejście graniczne w JaPrzybudki

Został rozstrzygnięty Konkurs Prezesa GUS na najbardziej
cyfrową gminę Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań. W konkursie uczestniczyło 700
gmin. 27 mają 2022 r. Wójt Gminy
Bielsk Podlaski Raisa Rajecka odebrała z rąk Prezesa GUS 6 laptopów
stanowiących nagrodę za zajęcie
V miejsca.

Festiwal Polska od Kuchni

łówce z droga krajową nr 19.
W uroczystości wzięli udział
m.in. członek zarządu województwa
Marek Malinowski, radny Sejmiku
Mikołaj Janowski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
Mariusz Nahajewski, Wójt Gminy
Bielsk Podlaski Raisa Rajecka, sołtys
wsi Biała – Kotły – Orlanka Tomasz
Gołebiecki oraz mieszkańcy.
Marek Malinowski poinformował o kontynuacji remontu
drogi Bielsk Podlaski – Topczewo,
w ramach którego w miejscowości
Augustowo zostaną wybudowane
chodniki.
(wss)

Majówka pod dębem
Leżąca na skraju dawnej Pusz- na. Wystapiły: Orkiestra Dęta OSP
czy Ladzkiej maleńka wieś Przybudki Hajnówka, Zespół Tańca Ludowego
w gminie Narew obchodziła święto „Przepiórka”, chór „Harmoń”. Była
”Strażnika Puszczy”. Takim tytułem
też potańcówka z zespołem „Seobdarzono prawie czterystuletni dąb
ven”. Imprezę zakończyła parada
szupułkowy, który wywalczył tytuł lampionów – spektakl „Słońce na
„Europejskie Drzewo 2022 Roku”.
wschodzie. Księżyc na zachodzie.
Dla uczczenia tego wydarze- Sen o nocy letniej” przygotowany
nia samorząd gminy wraz z miesz- przez Stowarzyszenie Kulturalne
kańcami Przybudek zorganizowali „Pocztówka”. Imprezie towarzyszyły
28 maja „Majówke pod dębem”. liczne stoiska z jedzeniem, upominW programie oprócz części oficjal- kami i rękodziełem ludowym.
nej w której m.in. przedstawiono
Odbyta w sąsiedztwie leciwehistorię dębu, znalazły się zabawy go drzewa uroczystość zgromadziła
dla najmłodszych i część artystyczCd. str. 4
Wieści Podlaskie

Krzysztof Jurgiel

Unijne instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie
Red.: Pod koniec kwiet- łalności gospodarstw rolnych
W dużym skrócie cho- ności ubezpieczeń. Dotyczy wartością tucznika (jednostnia odbył się Kongres Pol- to, moim zdaniem, niepewność dzi o to, aby znaleźć sposoby to zwłaszcza ubezpieczeń od kowym przychodem) i kosztaska Wieś XXI, gdzie miał realizacji przedsięwzięcia albo zmniejszania prawdopodobień- skutków suszy, powodzi czy mi pasz. Jeśli chodzi o mleko
pan swoje wystąpienie działania produkcyjnego bądź stwa straty lub przeniesienia deszczu nawalnego. Koniecz- – różnica pomiędzy wartością
i uczestniczył w dyskusji. usługowego - scharakteryzo- ryzyka na inne podmioty. Wów- nością staje się u nas wdroże- 100 kg mleka (jednostkowym
Na jakie tematy zwrócił wanego jako rolne, lub moż- czas istnieje szansa w miarę nie szczególnie ubezpiecze- przychodem) i kosztami pasz.
pan szczególną uwagę?
liwość wystąpienia zdarzeń stabilnego funkcjonowania go- nia indeksowego upraw od Ustala się jednakową stawkę
Krzysztof Jurgiel: niepożądanych.
spodarstwa na rynku. Dlatego skutków suszy, które wyko- ubezpieczenia niezależną od
Wspomniałem m.in. - co jest
Red.: To dlatego ubez- tak bardzo jest potrzebna rzystuje dane pogodowe oraz położenia gospodarstwa, sysbardzo istotne - o zestawie pieczenia rolnicze są tak strategia zarządzania ryzy- rozwój technologiczny rolnic- temu żywienia i utrzymania
narzędzi w nowej Wspólnej ważne dla gospodarstw kiem w rolnictwie.
twa. Pozwoli to na obniżenie zwierząt, także z możliwą rePolityce Rolnej na lata 2021- rolnych...
ceny za ubezpieczenia. W prze- gulacją w zależności od skali
2027, które uwzględniają różK.J. Prowadzenie gosponoszeniu ryzyka coraz większe produkcji.
ne instrumenty zarządzania darstwa rolnego wiąże się nieznaczenie nabierają ubezpieRed.: Panie Pośle,
Ubezpieczenia rolnicze
ryzykiem mające na względzie odłącznie z niepewnością, z ryczenia „komercyjne” i ubezpie- przedstawił pan istotne
ograniczają straty
stabilizowanie sytuacji finan- zykiem produkcji rolnej wskuczenia „wzajemne”. Do wyceny zagadnienia, które mają
sowej gospodarstw. Wśród nich tek zjawisk przyrodniczych,
szkód w uprawach i stadach poprawić zarządzanie ryfinansowe gospodarstw
istotną pozycję może zajmo- takich jak susza,nadmierne
zwierząt można wykorzystać zykiem w rolnictwie. Ale ze
i powinny być jednym
wać instrument stabilizacji opady czy gradobicie.
drony i teledetekcję.
wdrażaniem tych rozwiązań
z głównych priorytetów
dochodów, bo są prawne inZagrożeń zewnętrznych
Konieczne jest wdroże- chyba nie idzie sprawnie?
polityki rolnej państwa
strumenty jak Traktat o Funk- jest znacznie więcej: mówimy
nie ubezpieczenia przychoK.J. Tak, ten problem docjonowaniu Unii Europejskiej więc o różnych kategoriach ryTaką strategią jest, przy- dów z działalności rolniczej, tyczy zarówno krajów UE, jak
– cele WPR, Pakiet legislacyjny zyk, które wywołują prawdopo- kładowo, przeniesienie ryzyka oparte na różnicy między gwa- i Polski. Przypomnę, że jako miWPR 2021-2027, art. 76 i Ko- dobieństwa strat.
na rynek, poprzez m.in. kon- rantowanymi a rzeczywistymi nister rolnictwa w rządzie PiS,
munikat Komisji Europejskiej
Red.: Jakie to są ryzy- traktacje, transakcje termino- przychodami całego gospo- spełniając obietnice wyborcze,
– wytyczne w sprawie pomocy ka?
we, a także integracja pozioma, darstwa lub części produkcji. doprowadziłem w 2016 r. do
państwa w sektorach rolnym
K.J. Należy wspomnieć co polega na zrzeszaniu się To narzędzie najlepiej pasuje uchwalenia przez Sejm ustai leśnym oraz na obszarach o ryzyku produkcyjnym, gdy rolników w grupy producenckie do ubezpieczenia upraw, które wy o ubezpieczeniach upraw
wiejskich. Ponadto Krajowy za szkody w procesie produk- czy integracja pionowa, gdzie mają znaczny udział w struktu- rolnych i zwierząt gospodarPlan Strategiczny przewiduje cji odpowiadają zmiany klima- producenci surowców rolnych rze nasadzeń lub znaczny plon. skich. Na mocy tej ustawy do
dwa narzędzia zarządzania tyczne i pojawienie się cho- tworzą trwałe łańcuchy dostaw
Na koniec wspomnę 65 % składki każdego ubezryzykiem, takie jak dopłaty rób epidemicznych zwierząt. z przetwórstwem, a następnie o ubezpieczeniu nadwyżek pieczenia miał pokrywać budo składek ubezpieczeń i dofi- Poważne znaczenie odgrywa z sieciami handlowymi.
bezpośrednich w chowie świń dżet państwa. Tym sposobem
składki stały się tańsze
nansowanie do kosztów
i dostępniejsze.
składek.
Nieodzowne jest
W strategii na
także subsydiowanie
rzecz Odpowiedzialneubezpieczeń. Potrzebgo Rozwoju zapisano
blisko 21 projektów.
ne na to fundusze są
Dodam, że ubezpiewydzielone z budżetu
czenia, potraktowane
krajowego i ustalone
w ramach PROW na lata
kompleksowo, zostały
2021-2027.
umieszczone w PakieMimo to Unia Eucie dla Obszarów Wiejropejska, w tym Polska,
skich 2020 (2030),
stoją przed wyzwaprzygotowanym, kiedy
niem reformy systemu
kierowałem Ministerubezpieczeń rolnych,
stwem Rolnictwa i Rozz uwzględnieniem wielu
woju Wsi. Niestety,
uwarunkowań prawnych,
mój następca w respołecznych i technolosorcie - Jan Krzyszgicznych. Nie można
tof Ardanowski, cały
dłużej trwać w niewydolszeroko konsultowaKrzysztof Jurgiel, poseł do PE, i Ryszard Zarudzki, b. wiceminister rolnictwa na Kongresie Polska Wieś XXI, 28.04.2022 r.
nym systemie i do tego
ny w każdym wojekrytykowanym przez
wództwie dokument
rolników.
ryzyko cenowe, wynikłe
Red: Stąd konieczność i produkcji mleka, które stano- odrzucił jako niepotrzebny.
Red: Panie pośle, z niepewności cen produktów wdrażania ubezpieczeń rol- wi dobrą ochronę przed ryzyKolejne propozycje rządu,
w literaturze naukowej jest rolnych w relacji do cen środ- nych...
kiem rynkowym wynikającym które mają poprawić zarządzaWażną kwestią, którą na- z niekorzystnych zdarzeń do- nie ryzykiem w rolnictwie, powiele definicji zarządzania ków produkcji. Szybujące od
ryzykiem w rolnictwie. Jaka niedawna ceny nawozów mi- leży rozważyć, jest określenie tykających całą branżę w kraju. winny być przedmiotem prac
jest pana?
neralnych trudno skompenso- limitu wartości odszkodowań
Red.: Na czym polega we współpracy z organizacjami
K.J. Ryzyko to niepewność wać z dochodami ze sprzedaży na gospodarstwo, co wiąże się to ostatnie ubezpieczenie? rolniczymi i samymi rolnikami.
w stosunku do podjętych dzia- artykułów rolnych. Wspomnieć z ustaleniem wysokości straty
K.J. Wprowadza się wiewww.facebook.com/krzysztof.jurgiel
łań, a każda działalność go- trzeba jeszcze o ryzyku in- oraz udziału rolnika w pokry- loletnie okresy obowiązywania
www.jurgiel.pl
spodarcza jest nierozerwalnie stytucjonalnym, które może waniu straty.
polisy, odpowiednio – co najwww.ecrgroup.euwww.ecrgroup.eu
związana ze źródłami ryzyka, niespodziewanie wystąpić,
Pomimo wprowadze- mniej 3-4 lata oraz 4-5 lat.
czyli zagrożeniami, które mogą gdy w polityce państwa zajdą nia dopłat w Polsce, jak też
Sposób ustalania nadwyżprowadzić do strat. Definicja zmiany dotyczące sektora rol- w innych krajach, wciąż istnie- ki sprowadza się w przypadryzyka w odniesieniu do dzia- nictwa.
je problem niskiej powszech- ku świń do różnicy pomiędzy

,,
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I Powiatowa Olimpiada Lekkoatletyczna
Cd. ze str. 1

2008, 2009, 2010). Kibicowali im:
wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele Powiatu Białostockiego na czele ze starostą Janem
Perkowskim, włodarze gmin Czarna
Białostocka, Gródek, Zabłudów, Zawady oraz trenerzy i nauczyciele.
Starostwo Powiatowe w Białymstoku wspólnie z BOSiRem przygotowali konkurencje: bieg na 60
metrów, bieg na 100 metrów, bieg
na 600 metrów i 1000 metrów, skok
w dal, rzut piłką lekarską w tył 2 kg
w kat. dziewcząt i chłopców, rzut piłeczką palantową w kat. dziewcząt
i chłopców, skok w dal, rzut oszczepem i pchnięcie kulą. Najwięcej emocji i najgłośniejszy doping był podczas biegów.
Drużynowo I miejsce zajął Zespół Szkół Sportowych w Supraślu,

Czeremecha

drugie SP w Kleosinie, trzecie SP nr
2 w Czarnej Białostockiej. Czwartą
lokatę zajęła SP w Choroszczy, piątą
ZSP w Dobrzyniewie Dużym.
- Chcemy promować sport
i zdrową konkurencję, choć uważam,
że niezależnie od wyniku wszyscy
są zwycięzcami, gdyż ćwiczą – mówił podczas zawodów starosta Jan
Bolesław Perkowski. Dodał, że to
pierwsza olimpiada ale na pewno
nie ostatnia.
Za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii indywidualnej wręczano medale i karty podarunkowe,
za zajęcie miejsc I-VI w punktacji
drużynowej szkół - puchary i karty
podarunkowe. W namiocie Powiatu
Białostockiego spragnieni mogli dostać butelkę wody, utratę kalorii po
wysiłku rekompensowały batoniki.

Uzależnienie od internetu

Koło Gospodyń Wiejskich
w Czeremsze zorganizowało spotkanie z młodzieżą Szkoły Podstawowej poświęcone wpływie gier
komputerowych na zdrowie psychiczne młodzieży. O uzależnieniu
(Materiał SP Białystok)
od komputerów i internetu mówiła
Halina Wasiluk, specjalistka z Poradni Psychologiczno-PedagogiczWieś i folwark Przybudki po- nej w Hajnówce. Uczniowie klas 5
wstały w latach 1775 – 1785. Pod- – 7 opowiadali, że grają do późnych
czas II wojny światowej Niemcy godzin nocnych. Jeden z nich poosiedlili tu niektóre rodziny z pa- wiedział, iż grał do godz.1-wszej
cyfikowanych wsi. W 1939 r. wieś w nocy. Następnego dnia miał
liczyła 24 domy zamieszkałe przez sprawdzian, którego oczywiście nie
152 mieszkańców.
zdał. - Trudno, nie udało mi się, nie
(wikipedia) zdałem - stwierdził.
Pedagog z Poradni zwróciła
dużą uwagę na brak nadzoru, ze
strony dorosłych - rodzice często

nie kontrolują gier, w które grają
ich dzieci, nie uczą jak w rozsądny
sposób korzystać z technologii internetowej. Eksperci alarmują, iż
w czasie pandemii i nauki zdalnej,
jest to bardzo poważny problem.
Wyniki badań przeprowadzonych

Majówka pod dębem
Cd. ze str. 2

liczne grono zainteresowanych.. Stali
się oni jurorami w konkursie zorganizowanym przez Narwiański Ośrodek
Kultury pt. „Uświetnij moje święto,
narysuj mój portret – Dąb Dunin”,
bowiem imprezie towarzyszyła też
wystawa prac konkursowych. (sok)

Perlejewo

przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii są przerażające.
Nastolatkowie na przełomie roku
2021/2022 w Polsce w tygodniu
spędzali średnio 9 godz. dziennie
przed komputerem. Objawami uzależnień od gier komputerowych jest

zaniedbanie obowiązków szkolnych
i kontaktów z rówieśnikami.
Motorem do zorganizowania
w/w spotkania było to, iż członkinie KGW podczas swoich spotkań
w kole, dyskutowały o problemach
z jakimi borykają się ich wnukowie.
Jako babcie zaobserwowaliśmy, iż nasi wnukowie oddawani
nam pod opiekę, są bardziej rozdrażnieni, nerwowi, nadpobudliwi
w przypadku braku możliwości zagrania w grę.
Spotkanie zakończone zostało
słodkim poczęstunkiem w postaci
ciast, przygotowanych przez nasze
Panie, członkinie KGW na warsztatach kulinarnych.
Przewodnicząca KGW
Maria Kuczyńska

Piknik rodzinny

3 czerwca 2022 r. w Szkole
Podstawowej w Perlejewie miało
miejsce wydarzenie pod nazwą
„Piknik Rodzinny w Gminie Perlejewo”. Celem pikniku była integracja
foto: Agata Smoktunowicz
społeczności szkolnej oraz rodzin
przybyłych z Ukrainy.  
Pogoda, publiczność i goście
dopisali. Piknik oficjalnie rozpoczęła
przyrodą, ludźmi i całą mozaiką
pełniąca obowiązki dyrektora pani
kulturową. Prace konkursowe moż- Bożena Bujno, powitała przybyłych
na nadsyłać do 16 października gości. W ramach imprezy można
2022 r.
było obejrzeć występy najmłodWięcej informacji na
szych uczniów oraz wysłuchać

Podlasie w Obiektywie
Muzeum i Ośrodek Kultury
Białoruskiej w Hajnówce zaprasza
do udziału w 18. ogólnopolskim
konkursie fotograficznym „Podlasie
w obiektywie”. Tematem konkursu
jest PODLASIE z jego architekturą,

www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl.

Niepaństwowa Wyższa
Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku

Cd. str. 11

UNIWERSY TET
W BIAŁYMSTOKU

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna
studia jednolite magisterskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne
I i II stopnia

Psychologia

studia jednolite magisterskie

Administracja

I i II stopnia (NOWOŚĆ!)

StudiujwNWSP
4

Dołącz do
Nas!

www.uwb.edu.pl
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Piąte miejsce w rankingu gmin i powiatów 2021
Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski
odebrał nagrodę za zajęcie zaszczytnego piątego miejsca w ogólnopolskim rankingu gmin
i powiatów 2021 w kategorii powiatów do 60
tys. mieszkańców. Uroczystość wręczenia statuetek miała miejsce podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich,
które obraduje w dniach 8-9 czerwca w Mikołajkach.
Powiat bielski utrzymał się w ścisłej
krajowej czołówce najlepszych, najaktywniej
działających powiatów. Aktualnie zajmuje piąte
miejsce, awansując tym samym z dziewiątego miejsca, które uzyskaliśmy w poprzedniej
edycji.
Wysoka lokata w kolejnym rankingu
świadczy o dużym zaangażowaniu władz samorządowych w rozwój powiatu i poprawę
jakości życia mieszkańców. Potwierdza ona
również efektywne wdrażanie rozwiązań ko8

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski (piąty z lewej) wśród zwycięzców rankingu

rzystnie wpływających na wiele obszarów życia
mieszkańców.
Przypomnijmy, że celem rankingu jest
w szczególności wyłonienie i nagrodzenie najlepszych powiatów w kraju, promowanie ich
jakości, skuteczności, efektywności i atrakcyjności, a także integracja mieszkańców i środowisk samorządowych.
W 2021 r. ocenie ekspertów ZPP podlegały osiągnięcia w dziesięciu dziedzinach, przede
wszystkim w zakresie polityki proinwestycyjnej, poprawy jakości obsługi mieszkańców oraz
usprawnienia funkcjonowania jednostki samorządu. Wpływ na wysoką lokatę miały również
działania na rzecz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego i obywatelskiego, doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem informacji,
rozwój ochrony zdrowia i pomocy społecznej
oraz realizacja licznych programów i projektów
z udziałem środków zewnętrznych. js, fot. ZPP
Wieści Podlaskie

Siemiatycze

Cd. ze str. 1

i siemiatycki oddział terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Zmagania sportowe rozpoczął
tradycyjny Marsz Godności Osób
Niepełnosprawnych, w którym
wzięło udział kilkaset osób.
Organizatorzy do udziału
w imprezie zaprosili niepełnosprawnych podopiecznych z 12 placówek
oświatowych z województwa lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Przygotowano 12 stoisk, na każdym z nich czekało do pokonania
Narew

Demografia gminy Hajnówka

Jesteśmy razem

inne zadanie: m.in. z piłką, strzelanie z łuku, jazda trzykołowcem.
Trzeba też było rozwiązać rebus
dotyczący historii spartakiady.
Ale spartakiada to nie tylko
rywalizacja sportowa. Pozwala ona
na integracje, poczucie swojej ważności, ale także uświadamia uczestnikom, że niepełnosprawność nie
uniemożliwia osiągania sukcesów.
Pokazuje, ze wystarczy przezwyciężyć strach, uwierzyć w siebie
i można pokonywać bariery.
W trakcie imprezy niepełnosprawnych wspierali wolontariu-

sze ze Szkolnego Koła Caritas przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach.
Organizacja kolejnej spartakiady to głównie zasługa oddanej
całym sercem sprawie osób niepełnosprawnych Urszuli Obryckiej – dyrektor siemiatyckiej szkoły
specjalnej, ale też kadry tej szkoły
i ogromnego grona ludzi dobrego
serca zaangażowanego w jej przygotowanie i przeprowadzenie.

Obecnie gmina Hajnówka liczy 3788 mieszkańców (w 2018
roku było 3972 mieszkańców). Teraz do największych wsi w gminie
należą Dubiny - 769 mieszkańców,
Orzeszkowo - 347, Lipiny - 335,
Stare Berezowo - 254, Nowosady
- 253, Nowoberezowo - 238, Mochnate - 178 , Nowokornino - 154
i Borysówka - 104.
Około 100 i mniej mieszkańców liczą Pasieczniki Duże - 98,
Trywieża - 94, Chytra - 81, Czyżyki - 79, Postołowo - 77, Rzepiska
- 69, Dubicze Osoczne - 68, KotówNurzec Stacja

ka - 56, Puciska - 55, Bielszczyzna
i Sowiny Hrud - po 44, Borek - 38,
Postołowo i Sorocza Nóżka - po
37, Zwodzieckie - 33, Wygoda - 31,
Olchowa Kładka i Progale - po 26,
Smolany Sadek - 25, Czerlonka Leśna - 24, Topiło - 22, Łozice - 19
oraz Przechody i Skryplewo - po 16.
W tych wsiach zaszły duże zmiany
demograficzne.
Teraz najmniej mieszkańców w hajnowskiej gminie liczą
Sacharewo - 9 osób, Dubińska
Ferma - 5, Golakowa Szyja - 4
i Budy Leśne - 3.
(JC)

Noc Muzeów w wieży ciśnień

(cec)
źródło Starostwo Powiatowe
w Siemiatyczach

Moje zdrowie, mieszka w głowie

To hasło przewodnie spo- nawadnianie organizmu, dbanie
tkania autorskiego Marzeny Żurek o higienę, praktykowanie aktywnoz czytelnikami w Narwi. Pani Marze- ści fizycznej, nauka, zabawa, sen
na, autorka książki „10 czynności oraz dobroczynne funkcje czytania
dla zdrowotności, według Tobie- książek. Część warsztatowa pt.:
go, kotka psotliwego” odwiedziła „Moje zdrowie, mieszka w głowie!”,
7 czerwca 2022r. Gminną Biblio- polegało na wspólnym przygotowatekę Publiczną w Narwi. Podczas niu szybkich i smacznych przekąspotkania autorskiego, poruszała sek tj.: OWOCOWEJ TACY ZDROWIA,
z uczniami klasy V zagadnienia do- KOLOROWEJ TACY SMAKU oraz
tyczące: znaczenia tolerancji i ak- sosu czosnkowego i czekoladoweceptacji siebie oraz innych, a tak- go, a także orzeźwiającej lemoniaże codziennego praktykowania
dy. Finałem spotkania we wspólnej
zdrowego stylu życia na podstawie rywalizacji uczestników był zestaw
fragmentów wspomnianej książki.
pytań i zagadek w multimedialnej
Uczestnicy dyskutowali rów- „GRZE O ZDROWIE”. Uczestnicy lonież o tym, jaki wpływ ma na nas: sowali numer pytania/zadania do
prawidłowe odżywianie, właściwe wykonania ze specjalnego Koła

Zdrowia za pomocą specjalnego
dużego Entera, a następnie starali
się odpowiedzieć na pytanie, bądź
wykonać przedstawione zadanie
np. wypicie lemoniady, zjedzenie
marchewki, zjedzenie jabłka, zrobienie pajacyków itp. Do gry wykorzystano przekąski, które wspólnie
przygotowali uczestnicy na warsztatach.
W zbiorach naszej Biblioteki
posiadamy również inne książki autorstwa Pani Marzeny Żurek: „Żywieniowe przygody Tobiego, kotka
psotliwego” oraz „Dieta dorosłego
człowieka”. Zapraszamy do wypożyczenia i zapoznania się z ich treścią.
Anna Andrzejuk-Sawicka

Historia miejscowości Nurzec biblioteka gminna, a w roku 2021
Stacja jest nierozerwalnie związana zakończono remont wieży ciśnień.
z budową szlaku kolejowego Połock
W tym roku po raz drugi zwie– Wołkowysk – Siedlce będącego
dzanie wieży ciśnień i dawnego
jednym z odcinków strategicznej dworca było możliwe w ramach
linii kolejowej Bołogoje – Połock – Nocy Muzeów. Z tej możliwości skoSiedlce. Powstała jako zaplecze ro- rzystało ok. 100 osób, w większości
botników budujących trasę kolejową. – jak podają organizatorzy – spoza
W internecie można znaleźć różne terenu gminy. To chyba jednak nie
daty jej powstania. Całą 1000-kilo- powinno dziwić – chociaż takie kometrową linię zbudowano w latach
mentarze pojawiły się na fb - bo
1903 – 1906. Wtedy też powstał w tak małej miejscowości, dla miejzespół dworcowy z wieżą ciśnień scowych nie są to atrakcje, wzbuw Nurcu Stacji. Budynek dworca ko- dzające duże zainteresowanie.
lejowego i wieża ciśnień to najstar(sok)
sze budynki w tej miejscowości. DeŁapy
cyzją wojewódzkiego konserwatora
zabytków w Białymstoku z 27 sierpnia 2003 r. zespół dworcowy został
wpisany do rejestru zabytków.
To hasło I Podlaskiego PrzeZaniedbane przez wiele lat gladu Piosenki zorganizowanego
budynki zostały wyremontowane. przez Dom Kultury w Łapach. WzięNajpierw prace konserwatorskie ło w nim udział 45 solistów oraz 10
i remontowe przeprowadzono w bu- zespołów muzycznych wyłonionych
dynku dworca i dziś mieści się tam we wstępnych kwalifikacjach. Konkurs zorganizowano w pięciu kategoriach wiekowych. Wśród laureatów nie zabrakło reprezentantów
cji Strategicznych Polski Ład Gmina
naszego regionu.
Wyszki pozyskała 6 810 600 zł, na - w kategorii uczniowie klas V – VIII
3 inwestycje tj.: przebudowę dróg
szkoły podstawowe II miejsce
na terenie gminy , budowę budynzajęła Aleksandra Wołczyk a III
ku aktywności lokalnej w Niewinie
Hanna Wołczyk reprezentujące
Borowym oraz na poprawę efekHajnowski Dom Kultury.
tywności energetycznej w budyn- - w kategorii uczniowie szkół średkach użyteczności publicznej. Wójt
nich i dorośli I miejsce jury przyMariusz Korzeniewski otrzymał
znało Zofii Filipiuk (HDK)
symboliczny czek z przyznanymi - w kategorii zespoły I miejsce zafunduszami. W sumie do samojął zespół „Cykada” a III zespół
rządów powiatowych i gminnych
„Kwarta” reprezentujące HDK.
w ramach Programu Inwestycji
Wszystkim zwycięzcom gratuStrategicznych Polski Ład trafi po- lujemy, a pełne wyniki znajdziecie na
nad 98 mln zł.
naszej stronie internetowej. (cz)

Krok do kariery

Podsumowanie II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
W dniu 2.06.2022 w Bielsku
Podlaskim w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja podsumowująca wyniki II edycji Programu Inwestycji Strategicznych
Polski Ład. W spotkaniu wzięli
udział: starosta bielski Sławomir
Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr
Bożko, senator RP Jacek Bogucki,
wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz przedstawiciele samorządów gminnych
z terenu powiatu bielskiego.
W ramach Programu InwestyWieści Podlaskie
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Konkurs plastyczny „Pocztówka
z gminy Dziadkowice”
Gmina Dziadkowice zapra- popularyzacja wiedzy o gm. Dziadkowice, promocja walorów przysza uczniów Szkoły Podstawowej
rodniczych
i krajobrazowych gminy,
w Dziadkowicach, i nie tylko, do
wzbudzenie
zainteresowania najudziału w konkursie plastycznym
bliższym
otoczeniem.
pod hasłem “Pocztówka z gminy
Dziadkowice”.
Format prac – A4. Technika
Tematyką prac powinny być – np. ołówek, akwarela, kredka, flacharakterystyczne miejsca gminy
master itp. Termin składania prac
Dziadkowice, np. zabytki, elemen- upływa 24 czerwca.
ty pejzażu przyrodniczego, inne
Więcej o konkursie w regulaobiekty.
minie na stronie gminy.
Celem konkursu jest m.in.:
(materiał UGm w Dziadkowicach)

Festiwal Anny German
Podlaski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
we współpracy z Ligą Kobiet Polskich i Podlaskim Instytutem Kultury organizuje eliminacje regionalne
IX Międzynarodowego Festiwalu
Piosenki „Anna German”. Eliminacje odbędą się 24 września br.,
udział w eliminacjach można zgłosić do 5 września br.
Festiwal jest organizowany
w dwóch kategoriach:
- kategoria konkursowa jest

adresowana do osób w wieku 18 –
28 lat zamieszkujących województwo podlaskie,
- w kategorii pozakonkursowej
mogą uczestniczyć osoby nie odpowiadające kryteriom określonym
wyżej.
Więcej informacji można
otrzymać pisząc na adres:anna
germanfestiwal@gmail.com, swpw.
bialystok@wp.pl, lub dzwoniąć
pod nr telefonu: 660 290 633,
505 171 688.
(w)

„Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Białoruskiej – eliminacje rejonowe

Wyjazd członków hajnowskiego koła niewidomych
na „Cyganerię” Giacomo Pucciniego
W niedzielny wieczór, 22 maja
2022 roku, członkowie Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce wraz z opiekunami udali się do Opery i Filharmonii
Podlaskiej Europejskiego Centrum
Sztuki imienia Stanisława Moniuszki
w Białymstoku, aby obejrzeć jedną
z najczęściej grywanych oper na
świecie Giacomo Pucciniego pod tytułem „Cyganeria”. Zagłębiliśmy się
w losy głównych bohaterów: Mimi,
Rodolfa oraz grupy znajomych artystów. W sztuce włoskiego kompozytora, ukazującej egzystencję paryskiej cyganerii na początku XX wieku
nie zabrakło obrazów beztroskiego
i szampańskiego humoru, nędzy czy
przejmującego tragizmu. Przeplatały
się ze sobą uczucia radości, miłości
i cierpienia, a wszystko współgrało
oczywiście z nietuzinkową muzyką.
Byliśmy pod wrażeniem umiejętności

aktorów, pięknych arii, czy zgranych
chórków. Spędziliśmy niezapomniany
wieczór, który zapewnił nam wiele
emocji. Czekamy więc na kolejne
takie doznania, mając jednocześnie
nadzieję że oferty instytucji kultury,
takich jak teatr czy opera, zostaną
wzbogacone o spektakle z audiodyskrypcją, umożliwiające osobom

z dysfunkcją wzroku pełniejszy odbiór sztuk wizualnych. Wszak tak
wiele mówi się teraz o dostępności…
Wyjazd do Opery Podlaskiej został zorganizowany w ramach zadania publicznego „Niewidomi w kręgu
sztuki” współfinansowanego przez
Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
Tekst: Alicja Plis

Finansowe wsparcie powiatu bielskiego
500 tys. zł otrzymał powiat
bielski z Funduszu Wsparcia Gmin
i Powiatów na przebudowę i rozbudowę budynku internatu Zespołu Szkół
nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku
Podlaskim.
– Dofinansowanie tej inwestycji to
niewątpliwie krok w dobrym kierunku.
Realizacja tej inwestycji przyczyni się
do wyrównania szans edukacyjnych
młodzieży z terenów wiejskich oraz
przystosowania tego obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
– mówił Marek Martyniuk, sekretarz powiatu bielskiego odbierając symboliczny czek w trakcie konferencji odbytej
17 maja w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. (zeb) fot.: Paulina Dulewicz

Tomasz Maksimiuk najlepszym znawcą ekologii w rolnictwie

15 maja 2022r. w Hajnowskim
Domu Kultury odbyły się eliminacje
rejonowe 29. Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2022”,
jednej z największych i najbardziej znanych imprez kulturalnych
w środowisku mniejszości białoruskiej w Polsce. Tegoroczna edycja
festiwalu odbywa się pod hasłem
„Solidarni z Ukrainą”. Podczas przesłuchań mieliśmy okazję wysłuchać
wspaniałych aranżacji najbardziej
znanych pieśni białoruskich w wykonaniu solistów, zespołów oraz
chórów z powiatu hajnowskiego.

Wśród wykonawców Hajnowskiego Domu Kultury miejsce
na podium zajęli:
• I miejsce - Zofia Filipiuk
• I miejsce - zespół Studia Piosenki
HDK
• I miejsce - Chór Miasta Hajnówka
• I miejsce- Zespół Pieśni HDK
„Echo Puszczy”
Organizator: Zarząd Główny
Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku.
Współorganizator: Hajnowski Dom
Kultury.”

18 maja w Urzędzie Marszałkowskim odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Zakresu
Rolnictwa Ekologicznego. Konkurs
został zorganizowany z inicjatywy
samorządu województwa podlaskiego a sfinansowany z funduszy
europejskich. W finale konkursu
wzięło udział 31 uczniów z 12 szkół
o profilu rolniczym. Jego uczestnicy musieli rozwiązać test z wiedzy
o rolnictwie ekologicznym. Pytania jak podkreśla współautor zagadnień

egzaminacyjnych dr Krzysztof Jończyk - „były trudne i szczegółowe”.
Jak się okazało nie aż tak
trudne dla Tomasza Maksimiuka
z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Zdobywając 44 punkty na 50 możliwych
zajął pierwsze miejsce i zdobył nagrode w wysokości 700 zł.
„Rolnictwem interesuje się od
zawsze, a od pewnego czasu także
uprawami ekologicznymi. I chcę je
stosować w przyszłości w swoim

gospodarstwie” - mówił.
Drugie miejsce z wynikiem 40
pkt zajęła Karolina Andrzejewska
z Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.
Trzecia była Karolina Skiepko z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce,
która zdobyła 38 pkt.
Komisja konkursowa przyznała także dwa wyróżnienia. Otrzymali
je: Magdalena Rybałtowska z ZSR
w Ostrożanach i Grzegorz Bakun
z ZSR w Sokółce.
(sok)

E. Masalska

By czas nie zaćmił i niepamięć
Pod takim hasłem od dziesięciu lat jest organizowany przez posła Jarosława Zielińskiego konkurs
historyczno-literacki.
Podsumowanie tegorocznej edycji konkursu odbyło się 23
maja br. w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku. W konkursie wzięło udział 26 uczniów ze
szkół podstawowych i 14 ze szkół
ponadpodstawowych z terenu
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województwa podlaskiego.
W pierwszej kategorii zwyciężył Henryk Góralczyk uczeń kl.
VIII SP w Stawiskach, w kategorii
drugiej pierwsze miejsce komisja
przyznała Mateuszowi Hermanowskiemu-Baranowskiemu uczniowi
II LO w Augustowie. W gronie wyróżnionych znalazła się także Aniela Wojciechowska z II LO w Bielsku
Podlaskim.
(czar)

Wsparcie dla przygranicznych samorządów
Samorząd województwa dofinansował remonty dróg zniszczonych przez ciężkie pojazdy wojskowe i sprzęt budowlany wykorzystywany na budowę granicznej zapory. Każda z 28 granicznych gmin
otrzyma wsparcie w wysokości

62 tysięcy złotych, a sześć przygranicznych powiatów po 44 tys. zł.
Dotacje mogą by wykorzystane na
remont lokalnych dróg, naprawę
ubytków, zakup żwiru i kruszywa
czy bieżące utrzymanie dróg w pasie przygranicznym. Symboliczne

czeki przedstawicielom samorządów wręczali przedstawiciele
Zarządu Województwa podczas
spotkania, które miało miejsce
2 czerwca br. w Ośrodku Dziejów
Ziemi Mielnickiej w Mielniku.
(cec)
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Bielska Majówka Modelarska 2022
Cd. ze str. 1

pamiątkowy kubek, ufundowany
przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski.
Pasjonaci modelarstwa otrzymali
nagrody.
Zwiedzający mieli co oglądać
i podziwiać, albowiem sala wypełniła się ręcznie wykonanymi modelami statków, okrętów, czołgów,
pojazdów, budynków, w tym także
bielskich zabytków, figurki żołnierzy,
ludzi, zwierząt, bohaterów kreskówek.
W konkursie organizatorzy wystawili 274 modele zgłoszone przez
82 modelarzy z 3 krajów: z Polski
62, Litwy 19 i Rosji 1. Młodzicy
zaprezentowali 84 modele w 8 kategoriach, juniorzy 38 modeli w 7
kategoriach, a seniorzy 152 modele
w 22 kategoriach, które były łączone.
Wielką niespodzianką dla zwiedzających było miasteczko kolejowe:
budynki stacji, byłego już dworca
PKP i PKS w Bielsku Podlaskim, kursujące pociągi, a także makiety małych pasażerów. To wspaniały efekt
wspólnej pięcioletniej pracy Dariusza
Horodeckiego z Orli i dwóch białostoczan.
Większość budynków stacyjnych, na czele z makietą dworca
to dzieło bielskiego plastyka Piotra
Kozłowskiego, który jest również
autorem modelu budynku stacji
PKP w Bielsku Podlaskim z czasów
carskich i z okresu międzywojennego oraz makiety rekwizytów z filmu
„Gwiezdne Wojny”.
Perlejewo

Majówka, po przerwie pandemicznej, cieszyła się dużym zainteresowaniem, gdyż nie tylko było
można podziwiać wspaniałe modele,
ale także uczestniczyć w warsztatach
modelarskich, dokonać zakupu fachowej lektury i zakupu modeli do
sklejenia oraz uczestniczyć w aukcji
charytatywnej na rzecz modelarzy
z Ukrainy.
Nagrody i wyróżnienia
W niedzielę modele oceniała
czteroosobowa Komisja sędziowska
w składzie: Krzysztof Gliwa, sędzia
główny, oraz sędziowie oceny: Łukasz
Ołdakowski, Radek Kozłowski i Robert
Kołodziejski.
Wręczenie nagród poprzedziła
aukcja charytatywna na rzecz modelarzy prowadzona przez Krzysztofa Gliwę i Andrzeja Dłużewskiego.
Nagrody wręczyli Jan Kondratiuk,
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielsku Podlaskim i Burmistrz Miasta Jarosław Borowski oraz sponsorzy. Laureaci otrzymali cenne nagrody. Ich sponsorami byli Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim,
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
Kartonowy Tur, producent zabawek
firma Cobi, twórca gier komputerowych  World of Tanks, Wydawnictwo
Fly Model / Gomix. Sponsorem imprezy była także: sieć sklepów Arhelan.
Komisja postanawiła jednomyślnie przyznać nagrodę główną
za model „Mała stocznia” Tomaszowi
Szkwarkowi. Aukcja charytatywna na

rzecz modelarzy z Ukrainy przyniosła
1090 pln. Na ten cel połowę swojej
głównej nagrody przekazał Tomasz
Szkwarek, co dało łączną kwotę
1590 pln.
Nagrody w grupie wiekowej
młodzik fundowała firma Cobi, znany
producent zabawek. Za każde zdobyte miejsce mali modelarze otrzymali
m. in. zestaw klocków i medal od
World of Tanks. Juniorzy otrzymali
m.in. zestawy marki Revell i medale
World of Tanks. Seniorzy w kategoriach pancernych otrzymali sprzęt
elektroniczny marki Konix.
Sponsorem nagród w grupie
junior jak i senior był World of Tanks.
Juniorzy otrzymali min. zestawy
marki Revell i medale WoT. Seniorzy
w kategoriach pancernych otrzymali
sprzęt elektroniczny marki Konix.
Przesłanie do wystawców
skierowali Prezes J. Kondratiuk
i burmistrz J. Borowski życząc rozwijania wspaniałej pasji, wystaw i nagród w następnych wystawach, także
w Bielsku Podlaskim.
Lista nagrodzonych w kategoriach podstawowych na stronie www.
wiescipodlaskie.eu.
Tekst, foto Tadeusz Szereszewski

Zawodnicy KS PARKIET HAJNÓWKA
na Mistrzostwach Polski Krajowego
Zrzeszenia LZS
Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS odbyły się w pierwszy
czerwcowy weekend na stadionie „ZWIERZYNIECKIM” w Białymstoku. Już
w pierwszym dniu zawodów na dystansie 1500 m w kategorii U20 wystartował Łukasz Klimiuk, który zajął 8 miejsce z wynikiem 4:07,21, i jest
to jego nowym rekord życiowy. Na 2000 m z przeszkodami na 8 pozycji
linie mety minął Mateusz Biedrycki z wynikiem 7:26.78. Na dystansie 800
m w kategorii U20, w drugim dniu zawodów Łukasz Klimiuk przybiegł na
linię mety na 7 pozycji z wynikiem 1:58.51.
Udział w zawodach odbył się w ramach zadania publicznego pt.
wspierania i upowszechniania sportu w dyscyplinie lekka atletyka współfinansowanego z budżetu miasta Hajnówka. PG.526.16.2022
Roman Sacharczuk

Srebrny medalista z Narwi
Na
Mistrzostwach Zrzeszenia LZS
w Białymstoku Mateusz
Chodakowski z Narwi
zdobył w świetnym
stylu srebrny medal
w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. Mateusz
trenuje pod okiem
Danuty Stojak, wielokrotnej medalistki mistrzostw Polski w rzucie
dyskiem.

Piknik rodzinny
Cd. ze str. 4

wierszy i piosenek dedykowanych
rodzicom. Nagrodą za te starania
były zabawy na dmuchawcach,
trampoliny, malowanie twarzy i inne
atrakcje. Dużym zainteresowaniem
cieszył się słodki stół przygotowany przez rodziców. Była możliwość
skosztowania smakołyków typowych dla kuchni polskiej jak również
ukraińskiej.
Uczniowie wraz z rodzicami
chętnie wzięli udział w konkursach
plastycznych na wykonanie makiety
„Mój dom” – klasy IV-VIII oraz plakatu „Moja rodzina”- klasy „0 – III”.
Najlepsze prace wykonali uczniowie
z klasy VI i VIII zajmując ex aequo
pierwsze miejsce, zaś wyróżnienie
otrzymała klasa V. Najciekawsze
plakaty zostały wykonane przez
dzieci i rodziców z klasy „0”. Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!
Ogromnym zainteresowaniem,

zwłaszcza wśród chłopców cieszył
się turniej piłki nożnej oraz inne
konkurencje sportowe.
Impreza przebiegała w bardzo
radosnej atmosferze, klimatu dopełniała wesoła muzyka urozmaicona o ukraińskie utwory. Miłym
zakończeniem była pyszna kiełbaska z grilla.
Piknik okazał się świetną inicjatywą, integrującą społeczność
Szkoły Podstawowej, Klubu Malucha,
Przedszkola, Biblioteki Publicznej,
Świetlicy Środowiskowej i innych
mieszkańców Gminy Perlejewo jak
również nowo przybyłych rodzin
z Ukrainy.
Inicjatywa dofinansowana
w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie NOWEFIO 2021-2023” ze
środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na
lata 2021-2030.
tekst i foto SP w Pobikrach

Więcej tekstów na www.wiescipodlaskie.eu
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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
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Hajnowski marcinek Podlaską Marką Roku!
I udało się… Podlaska Marka Roku
w końcu trafiła do hajnowskiego marcinka,
potwierdzając tym samym renomę tego wypieku i znaczenie w skali województwa podlaskiego. Zaszczytny tytuł Podlaskiej Marki
Roku to także potwierdzenie, że kierunek rozwoju Hajnówki nastawiony na promocję produktu lokalnego w tym mieście, jako stolicy
Regionu Puszczy Białowieskiej, to właściwie
obrana strategia, która może przynieść wiele
korzyści producentom zarówno hajnowskiego
marcinka, jak i innym miejscowym wytwórcom produktów lokalnych.
Osiem lat temu ze strony pracowników
urzędu miasta wyszła inicjatywa promocji
tego znamienitego produktu podczas lipcowego Jarmarku Żubra, kiedy po raz pierwszy
utworzono Strefę Marcinka. Od samego początku i przez wiele lat w jej organizację byli
zaangażowani hajnowscy przedsiębiorcy. Jo-

anna Bińczycka z Pracowni Tortów „Cukrowe
Fantazje” prowadziła warsztaty wytwarzania
i jego dekoracji. Na co dzień, w swoich punktach marcinka oferują: Andrzej Borowik właściciel „Emma” s.j., Daniel Podolszyński z Piekarni Podolszyńscy i PSS Społem Hajnówka.
W 2016 r. staraniem pracowników Urzędu Miasta Hajnówka i przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – w szczególności Marcina Muszyca,
hajnowski marcinek został wpisany na Listę
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najstarszą i najbardziej
obszerną tradycję rodzinną wypieku marcinka
przekazała nam śp. Irena Poskrobko z Hajnówki.
Nasz marcinek to także częsty upominek wręczany przez przedstawicieli samorządu także przy okazji reprezentowania Hajnówki w innych miastach, a żadna delegacja
nie wyjeżdża z Hajnówki nie poznawszy smaku tego ciasta. Warsztaty hajnowskiego marcinka są bardzo często realizowane w ramach
działań promocyjnych miasta podczas wizyt

osób z zewnątrz – jako forma doświadczania
Hajnówki poprzez wyjątkowy smak i kunszt
wykonania.
Marcinek jest obecny w mieście także
na ulotkach, magnesach, w folderach, na banerach, roll-upach itp.
W promocji tego produktu pomaga system identyfikacji produktu lokalnego z Hajnówki autorstwa hajnowianki – Agaty Łukszy,
który powstał w ramach projektu z dziedziny
rewitalizacji, realizowanemu z Włochami.
System identyfikacji wykorzystano m.in. projektując opakowanie marcinka.
O hajnowskim marcinku pisano m.in.
w magazynie „Wprost”, „All inclusive”, zaś
teledysk o Hajnówce do piosenki „Hajnówka
– moje miasto” zawiera kadry z przygotowania tego ciasta, ba – powstał nawet spektakl
muzyczny o marcinku w wykonaniu Studia
Piosenki Estradowej przy HDK.
Warto podkreślić zaangażowanie w promocję hajnowskiego marcinka lokalnych mediów, animatorów
życia społecznego miasta, czy nauczycieli-pasjonatów – niewiele osób
wie, że Anna Bowtruczuk, nauczycielka z SP nr 2 prowadzi cykl ogólnopolskich lekcji, gdzie opowiada o marcinku, jego pochodzeniu, recepturze
i wyjątkowym smaku, promując tym
samym i produkt, i Hajnówkę.
Obecnie trwają starania o unijną
ochronę marcinka. W lutym 2021 r.
zawiązano konsorcjum producentów
marcinka, przy udziale Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej z Hajnówki
i Miasta Hajnówka, którego celem jest
współpraca przy promocji produktów
lokalnych i marcinka oraz współpraca
na rzecz jeszcze lepszej promocji i ochrony
tego wypieku poprzez rejestrację w unijnym
systemie ochrony (Chronione Oznaczenie
Geograficzne). Uzgodniony komplet dokumentów jest obecnie weryfikowany przez
ministerstwo. Należy wspomnieć, iż przy tej
okazji została opracowana analiza etnograficzno-kulturowa dotycząca hajnowskiego
marcinka(...)
Niech ta nagroda jeszcze bardziej dopinguje do troski o znakomitą jakość hajnowskiego marcinka. Bądźmy dumni z naszych
lokalnych produktów. Oprócz marcinka jeszcze szereg innych lokalnych produktów i dań
oczekuje na swój czas, zainteresowanie i promocję. Tym stworzymy wizerunek Hajnówki
jako miasta-specjalisty oferującego wysokiej
jakości, tradycyjne i zdrowe produkty lokalne, w czym niewątpliwie pomoże Hajnowskie
Centrum Produktu Lokalnego, które niebawem powstanie w Hajnówce w ramach funduszy norweskich. więcej na www.hajnowka.pl
Magdalena Chirko,
Referat Rozwoju UM Hajnówka

Ponad 96 mln mln zł dla samorządów
Powiatu Hajnowskiego w ramach drugiej edycji
Programu Inwestycji Strategicznych

Rozwój infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej, inwestycje na rzecz rozwoju oświaty, kultury oraz turystyki – tak
w wielkim skrócie przedstawia się przekrój działań, które zostaną zrealizowane
w regionie. Samorządy Powiatu Hajnowskiego otrzymały łącznie ponad 89, 6 mln
zł w ramach II naboru Polskiego Ładu.
Wczoraj (02.06.) samorządowcom zostały
wręczone symboliczne promesy.
02 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce Starosta Hajnowski Andrzej
Skiepko oraz Wicestarosta Joanna Kojło podejmowali ważnych gości – do powiatu przybyli
senator RP Jacek Bogucki, wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski i wojewoda
podlaski Bohdan Paszkowski, by spotkać się
z samorządowcami oraz wójtami i burmistrzami z naszego regionu. Okazją do spotkania
było podsumowanie II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W ramach
tego, do powiatu i gmin trafi ponad 96 mln zł,
z czego powiat hajnowski pozyskał 14,9 mln zł.
Wizyta było okazją do wymiany doświadczeń w tematyce wydatkowania funduszy i omówienia mapy potrzeb. Uczestniczący
w spotkaniu senator RP Jacek Bogucki, wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski
oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkow-

ski zgodnie podkreślali znaczenie inwestycji
drogowych dla rozwoju regionu, w tym także
turystyki.
Otrzymane środki to duży bodziec inwestycyjny, który z pewnością przełoży się na
stymulację korzystnych procesów gospodarczych oraz generowanie nowych miejsc pracy.
Jestem wdzięczny zarówno Panu Premierowi,
posłom i senatorom reprezentującym nasze
województwo, jak też Panu Wojewodzie za
zainteresowanie sprawami regionu, przychylny stosunek do naszych potrzeb i ogromne
wsparcie. W historii naszego regionu to pierwsze tak duże dofinansowanie – podkreśla Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
Katarzyna Miszczuk

Inwestycje w Powiecie Hajnowskim wraz
z kwotą przyznanego dofinansowania:
Powiat Hajnowski:
• Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej (dr.
powiatowa nr 2323B) w Hajnówce od km
0+440.54 do km 1+756.00 - II etap, 9 974
000,00 zł
• Remont dróg w pow. hajnowskim w gm.:
Czeremcha nr 1780B, Kleszczele nr 1777B,
Dubicze Cerkiewne nr 1670B, Czyże
nr 1602B, Narew nr 1618B, Hajnówka
nr 1655B, 4 987 000,00 zł

Samorząd Powiatu Hajnowskiego znalazł się setce
najlepiej ocenionych samorządów w Rankingu
Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce
w zakresie gospodarki finansowej
Powiat Hajnowski został sklasyfikowany
na 83 miejscu wśród 314 powiatów ziemskich
w kraju po wielowskaźnikowej ocenie kondycji
finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Sukces jest tym większy, bo nasz powiat
znalazł się w gronie dużo większych i zamożniejszych samorządów, ponadto ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję
jego wysokiego poziomu merytorycznego.
Poza naszym samorządem, Województwo Podlaskie w kategorii powiatów, w pierw-

szej setce Rankingu reprezentują również:
powiat łomżyński (15 miejsce), białostocki
(21 miejsce), suwalski (35 miejsce), wysokomazowiecki (43 miejsce), koleński (58 miejsce)
i sejeński (61 miejsce).
Budżet Powiatu Hajnowskiego
Budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec
grudnia 2021 roku po stronie dochodów wyniósł ponad 71, 6 mln zł (o 7,6 mln więcej niż
zakładano na etapie jego uchwalenia), zaś po
stronie wydatków 73,4 mln zł (analogicznie jak
Cd. str. 3

Teren wokół budynku byłego dworca kolejowego w Hajnówce nie jest dla młodych ludzi atrakcyjny.
Za to mają oni sporo pomysłów, jak to zmienić
Miejsce powinno być dobrze oświetlone, przydałby
się też oświetlony i porządnie
utwardzony tor do jazdy na rolkach. A do tego więcej ławek,
stoliki, może jakaś zadaszona
altana. Młodych ucieszyłby także park linowy. To tylko niektóre pomysły, zgłoszone podczas
sobotniego spotkania.
Jak już pisaliśmy, spotkanie,
które odbyło się 21 maja przy Hajnówce Centralnej – Stacji Kultury to
ważny element niedawno ogłoszonego konkursu ART TIME. Skierowany jest on do studentów architektury z Politechniki Białostockiej. Ich
zadaniem jest stworzenie wokół ul.
Dworcowej atrakcyjnej przestrzeni
dla młodzieży. Mowa o dość sporym terenie położonym pomiędzy
torami, rozciągniętym od kładki dla
pieszych aż do ul. Warszawskiej.

Teren wokół dworca ma
zapraszać, a nie straszyć
– Przestrzeń, którą zaprojektujecie, ma być wizytówką Hajnówki
– podkreśliła Magdalena Chirko,
kierownik Referatu Rozwoju w Urzędzie Miasta Hajnówka. – To ma być
miejsce, które zobaczy każdy, kto
przyjedzie do miasta. To miejsce
ma pokazać gościom, czego się
spodziewać po wyjątkowym mieście, które od swojej wschodniej
strony graniczy z Puszczą Białowieską.
W tej chwili przestrzeń nie pokazuje nic. I nie jest zbyt atrakcyjna
dla młodzieży, czego ta nie kryła
podczas spotkania. Swoje zdanie
przyszły wyrazić wolontariuszki
z SP nr 2, a także grupa uczniów
z SP nr 3 oraz Zespołu Szkół Zawodowych.
W sobotę do Hajnówki przy-

jechało 19 studentów, choć w sumie cała grupa zainteresowanych
konkursem wynosi 35 osób. Autorzy trzech zwycięskich projektów
mogą liczyć na nagrody pieniężne.
Konkursowa pula wynosi 3,5 tys. zł.
Co ważne, zwycięski projekt będzie
uwzględniony przy opracowaniu

Hajnówka chce być atrakcyjna i dla mieszkańców,
i dla turystów. Pomogą Norwegowie
Alta w północnej Norwegii i Hajnówka to miasta, które łączy kilka podobieństw.
Znajdują się z dala od centrum kraju i dużych ośrodków
miejskich, mają niemal taką
samą liczbę ludności, a na ich
terenie znajdują się obiekty
wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Z drugiej strony – wiele je dzieli. Hajnówka od lat wyludnia się i traci swoje funkcje
społeczno-gospodarcze, Alta
zaś notuje wzrost liczby ludności i cieszy się zainteresowaniem turystów. Co może
zrobić Hajnówka, by odnieść
taki sukces, jak Alta?
O tym opowiadali goście
z Norwegii, którzy przyjechali
do Hajnówki na początku maja.
Flagowe działania – centrum miasta i Akademia Przyrody
Doświadczenia i uwagi Norwegów będą inspiracją do działań,
które w ramach projektu odbędą się

w Hajnówce. Do najważniejszych
należeć będzie utworzenie centrum miasta, które integrowałoby
i aktywizowało mieszkańców. Powstanie ono w sąsiedztwie siedziby urzędu miasta i parku. W planie
jest również utworzenie Akademii
Przyrody. Miejsca, gdzie szczególnie ci młodsi mieszkańcy, ale nie
tylko, będą mogli bliżej poznać
przyrodnicze skarby, jakie kryje
w sobie Puszcza Białowieska.
Projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” ma
być impulsem do rozwoju miasta.

W jego ramach samorząd nawiązał
współpracę z licznymi partnerami,
m. in. Politechniką Białostocką, Białowieskim Parkiem Narodowym czy
Instytutem Biologii Ssaków Polskiej
Akademii Nauk w Białowieży. Każdy z nich przygotuje formę atrakcji,
które pozwolą w aktywny i interesujący sposób poznawać otaczającą przyrodę. Projekt potrwa dwa
lata, a kwota dofinansowania wynosi 3,5 mln euro.
Więcej na www.hajnowka.pl
Julia Szypulska
Zespół ds. projektu Referat Rozwoju

dokumentacji projektowo-budowlanej, która ma być przygotowana
w pierwszym kwartale przyszłego
roku.
– Cząstka was zostanie w tym
miejscu. Myślę, że to najlepsza nagroda dla architekta – stwierdziła
prof. Halina Łapińska z Poli-

techniki Białostockiej, opiekun
naukowy studentów.
Poza tym projekty studentów
będzie można obejrzeć na wystawie
w Hajnówce Centralnej, a być może
także innych miejscach w mieście.
Przed młodymi architektami
inwentaryzacja terenu. Studenci
wciąż czekają na kolejne sugestie
od młodzieży. Przypominamy, że
można się nimi dzielić na profilu
https://www.facebook.com/hajnowkawita, bądź tutaj: https://tellonym.
me/hajnowka.odnowa.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w październiku. ART TIME
to jedno z przedsięwzięć w ramach
projektu „Hajnówka odNowa – Zielona Transformacja”.
więcej na www.hajnowka.pl
Julia Szypulska
Zespół ds. projektu
Referat Rozwoju

„Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal
Twórczości Agnieszki Osieckiej.
To był maj………….
Festiwal odbył się
w dniach 26 – 27 maja
2022 r. w sali koncertowej
Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ulicy Podleśnej
w Białymstoku.
Wśród 50 młodych
artystów z całej Polski,
Studio Piosenki Hajnowskiego Domu Kultury reprezentowały: Daria Znaczko, Wiktoria Masalska, Zofia
Filipiuk i Maria Sawicka.
Po wysłuchaniu wszystkich
prezentacji konkursowych
jury ogłosiło werdykt :
GRAND PRIX - Maria Sawicka
II miejsce - Wiktoria Masalska
Wyróżnienie - Daria
Znaczko
Ogromne brawa dla
laureatów konkursu.
A. Masalska

Międzynarodowa współpraca edukacyjna otwiera nowe możliwości
(...) Dwudziestu czterech pracowników Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce uczestniczyło w dniach
02.05-06.05.2022r. w mobilności zagranicznej typu
job-shadowing w ramach
projektu Erasmus + pt.
„Hajnówka- mobilność
i rozwój”, 2021-1-PL01-KA122-SCH-000014589, na
Sycylii.
Podczas wyjazdu
kadra doskonaliła się zawodowo w ramach obserwacji uczestniczącej, tj.
tzw. Job shadowing, czyli
poznawania pracy swojego
zagranicznego kolegi – sycylijskiego odpowiednika nauczyciela danego przedmio-

tu z Polski. Dało to możliwość
uczestnictwa w codziennych
zajęciach i obowiązkach. Tego
typu mobilność ma na celu
podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz
podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej i zarządzającej w placówkach edukacji
szkolnej.
Wymienialiśmy się doświadczeniami, metodami
i technikami nauczania, między innymi z okresu pandemii. Mogliśmy obserwować
praktyczne zastosowanie dostępnych pomocy naukowodydaktycznych i nowych rozwiązań multimedialnych (...)
Więcej na www.hajnowka.pl
Anna Maria Bowtruczuk
Małgorzata Wiszniewska

Samorząd Powiatu Hajnowskiego znalazł się setce najlepiej ocenionych samorządów
w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w zakresie gospodarki finansowej
Cd. ze str. 1

w przypadku dochodów - o 8,1 mln
zł więcej niż pierwotnie zakładano
w uchwale budżetowej, przyjętej
przez Radę Powiatu w ustawowym
terminie czyli w końcu 2020 r.).
Wzrost po stronie dochodów i wydatków to efekt podejmowania kolejnych działań
prorozwojowych i związane
z tym intensywne pozyskiwanie
kolejnych funduszy – krajowych

i unijnych. Powiat Hajnowski intensywnie się rozwija zwiększając nakłady na oświatę, pomoc
społeczną, infrastrukturę drogową i gospodarkę przestrzenną. Kreśląc „z grubsza” inwestycyjne
statystyki z roku 2021, z ważniejszych przypomnijmy:
• 51, 6 mln zł – to suma całkowitej wartości projektów scaleniowych, realizowanych w Powiecie
Hajnowskim w 2021 r. (w 2022

						

wartość powiększy się o kolejne
2,3 mln zł , ponieważ pozyskaliśmy kolejne fundusze na obiekt
„Nowiny – Unsarszczyzna” w gminie Narew),
• 19,6 mln zł – suma całkowitej
wartości inwestycji drogowych
z udziałem funduszy zewnętrznych realizowanych w latach
2021-2022 (uwzględniono środki
pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz finansowe

Hajnówka dnia 17 maja 2022 roku

wsparcie samorządu województwa i samorządów gminnych),
• do tego 9,4 mln zł na projekty
i inwestycje z zakresu rozwoju
oświaty, ponad 6 mln zł na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu w Powiecie Hajnowskim w 2021r., a także projekty
z zakresu pomocy społecznej
i rozwoju turystyki – bieżąca, VI kadencja Rady
Powiatu Hajnowskiego to czas wiel-

kich i małych przedsięwzięć na rzecz
rozwoju lokalnego. W trakcie kolejnej sesji Rady Powiatu Hajnowskiego
w czerwcu, radni przyjmą „Raport
o stanie Powiatu”, dający pełen obraz sytuacji ekonomicznej powiatu
w 2021 r. W Raporcie szczegółowo
przedstawimy wszystkie nasze inicjatywy, a mamy się czym pochwalić
😊 Więcej informacji w następnym
numerze Gazety!

						

Katarzyna Miszczuk
Hajnówka dnia 10 maja 2022 roku
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DECYZJA
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 2022 roku poz. 140 ) 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

DECYZJA
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 2022 roku poz. 140 ) 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

postanawiam
1. uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Kotówka, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji
gruntów jako działki: numer 11 o powierzchni 0,0115 ha, numer 39 o powierzchni 0,3147 ha, 40 o powierzchni
0,3344 ha, 52 o powierzchni 0,1656 ha, 77 o powierzchni 0,1690 ha, 79 o powierzchni 0,4318 ha, 107 o powierzchni
0,1422 ha, 117 o powierzchni 0,0270 ha, 123 o powierzchni 0,3797 ha, 138 o powierzchni 0,0756 ha.
2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Kotówka, gmina Hajnówka, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki: numer 21 o powierzchni 0,0356 ha, 130 o powierzchni 0,2172 ha.

postanawiam
1. uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Puciska, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji
gruntów jako działki: numer 125 o powierzchni 0,0771 ha, numer 126 o powierzchni 0,1592 ha, 127 o powierzchni
0,5334 ha, 128 o powierzchni 0,2605 ha, 129 o powierzchni 0,5749 ha, 130 o powierzchni 0,0460 ha, 132 o powierzchni 0,3703 ha, 133 o powierzchni 0,2426 ha, 134 o powierzchni 0,2131 ha, 135 o powierzchni 0,0053 ha,
136 o powierzchni 0,3955 ha,137 o powierzchni 0,7587 ha.
2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Puciska, gmina Hajnówka, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki: numer 113/1 o powierzchni 0,1587 ha, 114/7 o powierzchni 0,3129 ha, 118/5
o powierzchni 0,0308 ha.

Uzasadnienie
Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 29 marca 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków obrębu Kotówka, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 11, 21, 39, 40, 52, 77, 79, 107, 117,
123, 130, 138, stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2021 roku poz. 735).
Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zeznania 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 11, 21, 39, 40, 52, 77,
79, 107, 117, 123, 130, 138, położone we wsi Kotówka, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców
wsi Kotówka.
Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter 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 gromadzkim, 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 gromad 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 majątkowych, 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 działki (drogi) oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 11, 39, 40, 52, 77, 79, 107, 117, 123, 138 były drogami na mapie
(pierworysie z 1958 roku wsi Kotówka, gmina Hajnówka).
Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 21, 130 zostały wydzielone po wejściu w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 11, 39, 40, 52, 77, 79, 107,
117, 123, 138 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe
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.
Pismem z dnia 19 kwietnia 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Kotówka
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.
Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji .

Uzasadnienie
Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 29 marca 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie
decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Puciska,
gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 113/1, 114/7, 118/5, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134,
135, 136, 137 stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2021 roku poz. 735).
Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zeznania 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 113/1, 114/7, 118/5, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135,
136, 137 położone we wsi Puciska, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Puciska.
Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter 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 gromadzkim, 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 gromad 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 majątkowych, 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 działki ( drogi ) oznaczone aktualnie
numerami ewidencyjnymi: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137 , były drogami na mapie
(pierworysie z 1955 roku wsi Puciska, gmina Hajnówka).
Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 113/1, 114/7, 118/5 zostały wydzielone po wejściu w życie ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 125, 126, 127, 128, 129,
130, 132, 133, 134, 135, 136, 137 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963
rokiem przedmiotowe 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.
Pismem z dnia 19 kwietnia 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Puciska
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.
Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji .

Pouczenie
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 Kotówka 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.
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1. Wójt Gminy Hajnówka
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7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a
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„JEŚLI CHCESZ ZAKOCHAĆ SIĘ
W PÓŁMARATONIE, PRZYJEDŹ DO HAJNÓWKI”
Jeśli chcesz zakochać się
w półmaratonie, przyjedź do Hajnówki
XX Półmaraton Hajnowski
- na długo we wspomnieniach…
Spełnianie marzeń, radość z dotarcia na
metę, przełamywanie niemożliwego, trening
wytrzymałości, sprawdzian hartu ducha, osiąganie wyników…
Można by wymienić jeszcze wiele innych
powodów, dla których co roku przez dwadzieścia majowych sobót na skraju Puszczy Białowieskiej pojawiały się setki zapaleńców, by
w słońcu, czy deszczu pokonywać dystans półmaratonu w tunelu leśnej zieleni. W czym tkwi
tajemnica magicznego przyciągania biegaczy
z różnych stron Polski, a nawet Europy właśnie
do Hajnówki – małej miejscowości na skraju
pradawnej puszczy?
Dziwisz się, dopóki nie spróbujesz rozwikłać sekretu i poczuć go na własnej skórze.
Jeśli chcesz zakochać się w półmaratonie,
przyjedź do Hajnówki. To hasło jednoznacznie wyraża odczucia wielu biegaczy, a już
z pewnością tych w zielonych bluzach z grupy
Hajnówka Biega, którzy tradycyjnie stanęli na
starcie Półmaratonu Hajnowskiego 21 maja
2022r. (...)
Z medalem na piersiach, może jeszcze
z zapasem sił, a może już całkiem w bezsilności śmiejesz się jak dziecko, śmieje się Twoja
dusza. Oto sekret Hajnowskiego Półmaratonu.
Niezwykła atmosfera, leśna sceneria,
wspaniali ludzie. Uginające się pod ciężarem
bogatej zawartości pakiety startowe, trzymająca w napięciu loteria fantowa, w której najbardziej upragnionymi nagrodami są rowery
dla dwojga szczęśliwców wyłonionych spośród trzystu zawodników. Pomiędzy nagrodami
głównymi pojawiają się inne, regionalne fanty,
między innymi lokalne produkty z hajnowskiej

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, pyszne
miody, sękacze i inne regionalne specjały. A na
koniec nieoficjalna część zawodów – impreza
integracyjna oraz tańce pod gołym niebem.
Tutaj można bawić się na całego, zacieśniać
sportowe znajomości, nawiązywać nowe.
Ale … przede wszystkim i na pierwszym
miejscu - niezastąpieni główni organizatorzy
zawodów - dyrektor oraz pracownicy Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Hajnówce – dzięki Wam,
co roku na wiosnę mamy zaszczyt uczestniczyć w ,,swojskim’’, lokalnym, niepowtarzalnym biegu, w naszej Małej Ojczyźnie, za co
serdecznie dziękujemy! Gratulujemy sportowej
wytrwałości i odporności na stres, zaciętości
i realizacji planów, pogody ducha i nieustającej chęci dawania szans kolejnym pokoleniom
biegających „wariatów’’, którzy mają okazję co
roku na wiosnę zakochać się w półmaratonie.
Dziękujemy!
Anna Giermaniuk

(...) Otwarcie imprezy przez Zastępcę
Burmistrza Miasta Ireneusza Kiendysia nastąpiło w hajnowskim amfiteatrze. Były powitania, przemówienia, występ orkiestry OSP
i uroczysty przemarsz zawodników spod sceny
amfiteatru na start honorowy, po czym autobusy zawiozły wszystkich na start główny
w okolice Rezerwatu Pokazowego Żubrów. Bieg
ruszył w samo południe. Pierwsze kilometry po
puszczańskich miejscowościach. Potem czekał
las. Tereny bardzo atrakcyjne, dzikie i tajemnicze. Kto lubi nie tylko rywalizować, ale również
podziwiać przyrodę i ciekawe miejsca miał do
tego doskonałą okazję. Spostrzegawczym biegaczom na trasie, oprócz kibiców, udało się
zobaczyć dwa żubry.
20 Półmaraton Hajnowski, pod hasłem
„Rzuć wszystko, jedź do Puszczy Białowieskiej”
ukończyło 276 z 350 zgłoszonych zawodników.

Nowa inwestycja w hajnowskim szpitalu!
Pacjenci skorzystają z rezonansu magnetycznego
Już niedługo mieszkańcy naszego
powiatu nie będą musieli jeździć na rezonans do Bielska Podlaskiego czy Białegostoku. Usługa będzie realizowana w hajnowskim szpitalu – placówka pozyskała
fundusze na ten cel!
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Hajnówce pozyskał 4,4 mln zł
dofinansowania z budżetu państwa do zakupu
rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją
pomieszczeń. Dotacja pochodzi z rządowego
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”. Całkowita wartość inwestycji to 5 mln zł.
Dofinansowanie jest duże i jesteśmy
wdzięczni za pomoc jaką okazał nam wojewo-

da podlaski oraz nasz starosta [Andrzej Skiepko przyp. red.], którzy mocno zabiegali o to
wsparcie - mówi Grzegorz Tomaszuk, dyrektor
hajnowskiego szpitala w rozmowie z lokalnymi
mediami. - Uważam, że taki szpital jak nasz
powinien mieć rezonans magnetyczny. Obsługę nowego sprzętu już mamy, bo pracują u nas
wykwalifikowani specjaliści - lekarze i technicy, którzy mają doświadczenie z tomografem
komputerowym.
Szpital zapowiada uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego jeszcze w tym
roku – aktualnie trwają przygotowania procedury zamówień publicznych. Gratulujemy
sukcesu!
Katarzyna Miszczuk

STAROSTA HAJNOWSKI
z siedzibą w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 4
położonego przy ulicy 1 Maja 78 w obrębie Czeremcha gmina Czeremcha o powierzchni
użytkowej 54,53 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 21,55 m2.
Budynek w którym znajduje się lokal zlokalizowany na działce oznaczonej numerem
geodezyjnym 513/2 o pow.0,2205 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta
nr BI2P/00021913/5.
Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy Czeremcha zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/169/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 03.06.2009 r. działka na
której znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem położona jest na terenie: tereny
istniejących i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przekształceń oraz lokalizacji usług bliżej nie sprecyzowanych o uciążliwościach
w granicach własnej działki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 85.689,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć
tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), wadium wynosi 10 % ceny tj:
8.568,90 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium jak wyżej w terminie
do 29.07.2022 r. na konto 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lokalu, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wadium zostanie zwrócone na rzecz osoby, która nie wygrała przetargu – nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.08.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. A. Zina 1 w Sali Konferencyjnej (sala 12). Bliższe informacje pod
numerem telefonu (85) 682-93-77. Pok. Nr. 23 w godz. 8.00-15.00.

44 tys. zł z budżetu województwa na wsparcie
samorządu Powiatu Hajnowskiego
„Zielona gwiazdka” programu certyfikacji PZPN
dla Akademii Piłkarskiej „Pasja” Hajnówka
Polski Związek Piłki Nożnej w ramach rozszerzenia swojego programu
certyfikacji o nowy poziom nadał naszemu klubowi status Zielonego Certyfikatu.
Przyznanie „zielonej gwiazdki
PZPN” przyczyni się do podniesienia
wiedzy Naszych trenerów, jakości prowadzonych treningów, jak również poziomu zarządzania Klubem.
Przypominamy, że cały rok prowadzimy nabór w rocznikach 2012 - 2016,
a od września zapraszamy dzieci urodzone w 2017 roku.
Adam Langa

Samorząd Województwa Podlaskiego rozdysponował wśród przygranicznych
samorządów 2 mln zł. Dotacje otrzymały
34 samorządy – 28 gmin i sześć powiatów, a wśród nich samorząd Powiatu Hajnowskiego.
Symboliczną promesę z rąk wicemarszałka Sebastiana Łukaszewicza i członka zarządu Marka Malinowskiego odebrał 2 czerwca
br. Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim
na dofinansowanie remontów dróg.
Jestem ogromnie wdzięczny Zarządowi Województwa Podlaskiego z Marszałkiem
Panem Arturem Kosickim na czele za dotychczasowe, ogromne wsparcie. Do kwoty 44
tys. zł doliczyć należy blisko 1,5 mln zł, które
otrzymaliśmy tylko w 2022 r. na remont dróg
powiatowych - tym samym kolejne odcinki
dróg w gminach Czyże, Narewka i Hajnówka

zostaną zmodernizowane. W przeszłości, dzięki
wsparciu Województwa Podlaskiego, zrealizowaliśmy remont odcinków dróg powiatowych
służących za objazd w kierunku Białegostoku,
w trakcie przebudowy drogi wojewódzkiej na
odcinku Nowosady – Zabłudów. Na ten cel Zarząd Województwa wsparł nas kwotą 2,2 mln
zł. Mapa inwestycji drogowych, realizowanych
w bieżącej kadencji Rady Powiatu stale się
powiększa, co cieszy w kontekście wyzwań gospodarczych, jakie stoją przed samorządami.
Pomimo trudnej sytuacji budżetowej, trudnej,
po pandemicznej rzeczywistości i sytuacji geopolitycznej, dążymy do inicjowania działań,
mających wpływ na rozwój regionu w przyszłości. Dziękuję Zarządowi Województwa, że
w realizacji tych zamierzeń nie jesteśmy sami
i odczuwamy realne wsparcie – mówi Starosta
Andrzej Skiepko.
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