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Motto numeru:
„Dwie trzecie publicznych wypowiedzi polityków jest prawdziwych. 
Reszta to wystąpienia fałszywe albo manipulacje”

Bartosz Pawłowski – starszy analityk platformy fact-checkingowej Demagog

Jerzy Urban rzecznik prasowy 
rządu gen. Jaruzelskiego jest auto-
rem powiedzenia, że rząd się sam wy-
żywi. Po prawie czterdziestu latach 
do tej rady postanowili zastosować 
się, ręka w rękę, posłowie koalicji 
rządzącej i opozycji. Opozycja, która 
nieustannie krytykuje rządzących za 
złe, jej zdaniem sprawowanie władzy, 
za przyjmowanie ustaw nocą i bez  
konsultacji, pokazała swoją prawdzi-
wą twarz. Twarz hipokryty. Okazało 
się, prezentowane różnice i wzajemna 
krytyka jest zgodnie z tezą klasyka 
(obecnie z mediów) dla głupiego spo-
łeczeństwa a dla nich jest kasa, Nic 
tak nie łączy opozycji z rządzącymi 
jak miłość do pieniędzy i to w sytu-
acji, gdy przyjęta przez Sejm przed 
kilkoma dniami kolejna tarcza anty-
kowidowa zezwala na obniżenie płacy 
pracowników o 20 procent z czego 
skrzętnie korzystają pracodawcy. GUS 
ogłasza spadek PKB w II Kwartale o 8 
proc. a miłościwie nam panujący pod-
wyższają sobie płace o 40 – 50 proc. 

Moim zdaniem

Wierni uczniowie Urbana
Kilku posłów m.in. z Partii Razem, Ku-
kiz 15, Koalicji Obywatelskiej i przede 
wszystkim Konfederacji okazało się 
odpornych urokowi mamony, a reszta 
nawet nie potrafiła się z tej głupo-
ty przez kilka dni racjonalnie wytłu-
maczyć. Ten blamaż opozycji, po raz 
kolejny, potwierdza, że nie jest ona 
zdolna do racjonalnego myślenia, do 
wyciągania wniosków z popełnianych 
błędów - wszak błądzić jest rzeczą 
ludzką – a przede wszystkim potwier-
dza ta sytuacja całkowite oderwanie 
od realiów życia i nieznajomość pro-
blemów, którymi żyje zwykły miesz-
kaniec naszego kraju. „Bo nam się 
te podwyżki naprawdę należały”. To 
twierdzenie Beaty Szydło sprzed 
dwóch lat opozycja uznała za swoje. 

Ten koszmarny błąd  będzie 
opozycja odrabiała miesiącami o ile 
w ogóle uda się tą plamę z honoru 
zmyć bo obywatel zaciskający pasa 
niełatwo wybaczy rozpasanie i chci-
wość swoich wybrańców.

Wiesław Sokołowski

To było w czerwcu 
br., ale cenimy działalność 
OSP i wspomnieć nale-
ży. Bowiem 14 czerwca 
br. jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kiersno-
wie ( gmina Brańsk ) ob-
chodziła Jubileusz 70-le-
cia swego istnienia. Z tej 
okazji Wójt Gminy Brańsk, 
Andrzej Jankowski, przeka-
zał strażakom ochotnikom 
pamiątkowy grawerton 
oraz figurkę św. Floriana 
mówiąc :

„W dniu dzisiejszym 
chylimy czoła przed 70-letnią dzia-
łalnością Ochotniczej Straży Pożar-

70 – lecie OSP w Kiersnowie

nej w Kiersnowie, za założycieli tej 
jednostki i obecnych tu druhów. 70 
lat jesteście z nami i za to w imie-

niu mieszkańców i wszyst-
kich, którym śpieszyliście 
z pomocą – serdecznie 
dziękuję.”

Z okazji Jubileuszu 
70-lecia jednostka OSP 
w Kiersnowie oraz jej Dru-
howie zostali odznaczeni 
medalami i odznakami za 
zasługi dla pożarnictwa, 
dla dobra społeczeństwa 
i Rzeczypospolitej. Srebr-
nym Podlaskim Krzyżem 
Floriańskim został odzna-
czony ksiądz kapelan An-
drzej Łukasz Kiersnowski 

– powiatowy duszpasterz strażaków.
(wip)  foto ug brańsk 

Na początku II wojny świato-
wej mieszkańcy Wólki Nadbużnej 
zostali wypędzeni ze swojej wsi 
przez Armię Czerwoną. Zamiesz-
kali w okolicznych miejscowo-
ściach, wiele rodzin osiedliło się 
w Słochach Annopolskich. Nie było 
im dane tam doczekać końca 
wojny. W czerwcu 1941 roku, 
na początku wojny niemiecko-

-radzieckiej, Niemcy rozstrze-
lali w Słochach około 70 osób, 
w tym kilkunastu mieszkańców 
Wólki Nadbużnej a wieś zosta-
ła spalona. Wtedy mieszkańcy 
Wólki wrócili w rodzinne strony, 
chociaż ich gospodarstwa nie 
istniały. Nie mając nic wrócili 
do siebie, bo tu było ich miejsce na 
ziemi.

Ciała rozstrzelanych w 1941 
roku spoczywają w kilku miejscach 

– w Słochach Annopolskich, w Wól-
ce Nadbużnej, w przydrożnym lesie, 
na cmentarzu w Siemiatyczach. 
Nazwisk niektórych ofiar nigdzie 
dotąd nie wymieniono. Teraz ule-
gło to zmianie. Nazwiska 14 osób 
z Wólki Nadbużnej, rozstrzelanych 
przez Niemców w czerwcu 1941 
roku znalazły się na pamiątkowych  
tablicach, umieszczonych na gła-
zach ustawionych w dwóch znanych 
miejscach pochówku. Głazy podaro-
wał Wiesław Jurczuk (wujostwo leży 
w grobie na górce), a przywiezione 
zostały dzięki pomocy Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
z Siemiatycz.

Historia wsi z okresu II wojny światowej i jej zamordowanych mieszkańców

W Wólce Nadbużnej odsłonięto tablice
Pomysłodawczynią projektu 

upamiętnienia zamordowanych była 
Jolanta Sobesiuk, która twierdzi, że 
myślała o tym od dawna. Do spra-
wy tej przekonała męża Eugeniusza 
i mieszkanki wsi, Barbarę Golonko 
i Alinę Żabiuk. Po pierwszym spo-

tkaniu z mieszkańcami, znalazło się 
wielu wolontariuszy gotowych do 
pomocy w realizacji zamierzenia. 
Wiedzą i doświadczeniem wsparł 
mieszkańców Wólki dr Rafał Dydycz 

– historyk regionalista – pochodzący 
z nieodległych Serpelic.

Ten duet, Jolanta Sobesiuk i dr 
Rafał Dydycz, po przewertowaniu 
zbiorów IPN i Archiwum Państwowe-

go, po licznych wywiadach z miesz-
kańcami wsi, skonstruował treść 
na tablicy ustawionej przy starym 
kurhanie, gdzie leżą ciała zamordo-
wanych w czasie II wojny światowej. 
3 sierpnia br. podczas odsłonięcia 
tablic, odbyła się prelekcja o histo-

rii wsi oraz premiera filmu ze 
wspomnieniami mieszkańców 

– pani Niny Czuryło, pani He-
leny Pyzowskiej,państwa Niny 
i Włodzimierza Proszczuków 
i pana Michała Jurczuka.

Tablice odsłonili Edward 
Krasowski, wójt gminy Siemia-
tycze i Iwona Mudel z Instytutu 
Pamięci Narodowej. Inicjatywę 
nieformalnej grupy mieszkań-

ców Wólki Nadbużnej zrealizowano 
w ramach projektów „Podlaskie 
lokalnie” i „Nasza wieś,nasza hi-
storia” pod patronatem Lokalnej 
Grupy Działania – Tygiel Doliny 
Bugu przy finansowym wsparciu 
Narodowego Instytutu Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa  
Obywatelskiego.

( piw ) foto ug siemiatycze

 Niejednokrotnie pisaliśmy już 
o przymiarkach do odtworzenia po 
stu latach przeprawy przez Bug łą-
czącej Podlasie z Mazowszem w miej-
scowości Granne. Inwestycja coraz 
bardziej nabiera realnych kształtów. 
Podczas wizyty premiera Mateusza 
Morawieckiego i minister Małgorzaty 
Jarosińskiej-Jedynak w Siemiatyczach 
- w dniu  1 lipca br. – podpisana został 
umowa na dofinansowanie z budżetu 
państwa  opracowania dokumentacji 
projektowej na budowę przeprawy 
wraz z drogami dojazdowymi. Koszt 
przygotowania dokumentacji wynosi 
blisko 1,5 mln zł, z czego ok.1,2 mln 
pokryje dofinansowanie z rządowego 
programu „Mosty dla Regionów”. Prze-
widywany koszt realizacji inwestycji 
to 91,5 mln zł. Oby ten mały kroczek 
jakim będzie wykonanie dokumenta-
cji był zaczątkiem kolejnych, których 
uwieńczeniem będzie nowy most.(sok)

Siemiatycze

Most w Grannem 
z rządowym wsparciem
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GMINA HAJNÓWKA
Rozwój bazy wypoczynkowej w Gminie Hajnówka

Z przy-
jemnością informujemy Państwa 
o dwóch nowootwartych miejscach 
do wypoczynku i rekreacji na terenie 
Naszej Gminy. Miejscowości Trywieża 
i Stare Berezowo w miesiącu lipcu 
wzbogaciły się o place zabaw i siłow-
nie rekreacyjne. Gorąco zachęcamy 
do ich odwiedzania z najmłodszymi, 
zarówno pieszo jak i w ramach wy-
cieczek rowerowych – obie lokalizacje 
są wyposażone w stojaki rowerowe 
i miejsce do odpoczynku. Realizacja 

przedsięwzięcia była możliwa dzięki 
dofinansowaniu pozyskanemu w ra-
mach konkursu przeprowadzonego 
przez Lokalną Grupę Działania „Pusz-
cza Białowieska”. Propozycja pro-
jektowa Gminy Hajnówka spotkała 
się z pozytywnym przyjęciem Rady 
LGD i otrzymała pomoc finansową 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. W ramach wdrażania 

Plac zabaw i siłownia w Trywieży. Plac zabaw i siłownia w Starym Berezowie

Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Dubinach
30 lipca 2020 w Dubinach 

odbyło się oficjalne otwarcie 
placu zabaw, który będzie słu-
żył mieszkańcom naszej gmi-
ny. Plac powstał w ramach pro-
jektu „Utworzenie bezpiecznej 
 i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 
w Dubinach”.

Uroczystego poświęcenia do-
konał ks. Marek Litwiniuk, wikariusz 
Parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii 
Panny w Dubinach i ks. prałat Zyg-
munt Niemyjski, proboszcz Parafii 
Podwyższenia Krzyża Pańskiego 
w Hajnówce.

Wstęgę przecięli Pani Lucyna 
Smoktunowicz - Wójt Gminy Hajnów-
ka, Pan Aleksander Kulik -Zastępca 
Wójta Gminy Hajnówka, Pan Jerzy 
Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka, 
Pani Walentyna Biryłko - Wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy Hajnówka, 
Pani Barbara Woszczenko – Dyrektor 

Gminnego Centrum Kultury w Dubi-
nach, Pan Stefan Bedkowski Centro-

-Bud – wykonawca placu.
Na placu za Gminnym Centrum 

Kultury oprócz placu zabaw, znajduje 
się wiata ogniskowa (bardzo sma-
kowały wszystkim przybyłym kiełba-
ski i karkówka), mini  boisko  do gry 
w piłkę siatkową i piłkę nożną, nowe 
ławeczki i oświetlenie oraz parking. 
Miejsce zdecydowanie zachęca do 
spędzania wolnego czasu na świe-
żym powietrzu. Jak powiedziała Pani 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 

„modernizację przeprowadzono z my-
ślą o najmłodszych mieszkańcach 
gminy i wpłynie ona pozytywnie na 
ich życie”.

Uczestnicy mieli okazję zapo-
znać się z pracami laureatów kon-
kursów Gminnego Centrum Kultury 
w Dubinach i Nadleśnictwa Hajnów-
ka (również młodych mieszkańców 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność Lokalnej 
Grupy Działania „Puszcza Białowie-
ska” w Starym Berezowie i Trywie-
ży zamontowano urządzenie wie-
lofunkcyjne placu zabaw i huśtawki 
pojedynczej, stół z ławami, stojak 
rowerowy oraz kosz na śmieci. Do-
datkowo w pierwszej lokalizacji wy-
konano ogrodzenie oddzielające plac 
zabaw od rowu odprowadzającego 
wody opadowe. W drugiej lokalizacji 
z kolei wymieniono nawierzchnię na 

której posadowiono urządzenia. 
Powstałe miejsca rekreacji 

i wypoczynku są przeznaczone do 
wykorzystania zarówno przez miesz-
kańców jak i turystów. Wypada pod-
kreślić, iż są  wynikiem starań zarów-
no Gminy Hajnówka jak i przedstawi-
cieli lokalnej społeczności. W Trywi-
eży baczenie nad przygotowaniem 

i realizacją inwestycji mieli zarówno 
Michał Nesteruk (były sołtys sołec-
twa Trywieża) jak i Anna Aleksiejczuk 
(sołtys sołectwa Trywieża). W sołec-
twie Stare Berezowo natomiast cen-
ne uwagi do sposobu realizacji zada-
nia wniosła Iwona Pietruczuk (sołtys 
sołectwa Stare Berezowo).

Animacja w ramach festiwalu Wertep

naszej gminy) - poetyckiego „Las 
słowem malowany” i konkursu pla-
stycznego pt. „Las widziany oczami 
mojego dziadka.” W ramach festiwa-
lu Wertep młoda widownia obejrzała 
pouczający i zabawny spektakl lal-
kowy „O Pryszczycerzu i Pięknotce.” 
Wolontariusze Stowarzyszenia Pocz-
tówka przeprowadzili animacje dla 
najmłodszych. Dzieci mogły wziąć 
udział w spotkaniu z pracownikami 
policji, którzy w przystępny sposób 
przedstawili zagadnienie bezpieczeń-
stwa na wakacjach. Straż Pożarna 
przygotowała w ramach atrakcji tor 
przeszkód dla chętnych.

Uroczyste otwarcie placu za-
baw odbyło się dzięki zaangażowaniu 
i finansowemu wsparciu Wójt Gminy 
Hajnówka Lucyny Smoktunowicz.

Realizacja inwestycji wynikała 
z Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Hajnówka na lata 2017-2023 
i została objęta wsparciem w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014 – 2020. Środki finan-
sowe na realizację przedsięwzięcia 
pochodziły z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Budżetu 
Państwa oraz budżetu gminnej jed-
nostki kultury.

Plac zabaw w Dubinach
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:

NAZWA
JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES
TELEFON

odpłatność
połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny 

WWW
e-mail

KRYTERIA
DOSTĘPU

RODZINNE

1. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Bielsku Podlaskim

Poradnictwo 

psychologiczne, 

pedagogiczne, prawne, 

rodzinne, poradnictwo w 

zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz 

innych sytuacjach 

kryzysowych 

ul. 3 Maja 17 
17-100 Bielsk 
Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się 
na wózkach 
inwalidzkich)

85 833 26 76
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. - pt. 
7.30- 15.30

www.pcprbielskpodlaski.pl

pcpr@powiatbielski.pl

Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

2. Poradnia Rodzinna 
(konsultacyjna) przy 
Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej 
w Bielsku Podlaskim 

Poradnictwo prawne ul. Kazimierzowska 
18/3 
17-100 Bielsk 
Podlaski

85 730 20 06
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon., śr. 
9.00- 14.00

www.mopsbielskpodlaski.pl

mops_bielsk_podlaski@op.pl 

Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski 
korzystający z pomocy
społecznej

PSYCHOLOGICZNE

3. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 
Bielsku Podlaskim

Wsparcie psychologiczne 
w rozpoznawaniu 
możliwości a także 
specjalnych potrzeb 
rozwojowo-edukacyjnych 
dzieci i młodzieży oraz 
w rozwiązywaniu 
problemów edukacyjnych 
i wychowawczych.
W ramach realizacji 
rządowego programu 
kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem”, 
wspieranie rodzin z 
dziećmi od chwili 
wykrycia 
niepełnosprawności lub 
zagrożenia 
niepełnosprawnością do 
podjęcia nauki w szkole.

ul. Widowska 1
17-100 Bielsk 
Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się 
na wózkach 
inwalidzkich) 

85 833 26 74
(połączenie 
nieodpłatne)

pon. - pt. 
7.30 – 15.30

ppp-bielsk.pl

poradnia@powiatbielski.pl

Pomoc jest 
dobrowolna 
i nieodpłatna.
Z pomocy mogą 
korzystać rodzice / 
opiekunowie prawni, 
dzieci i młodzież 
zamieszkujący rejon 
działania tj. Powiat 
Bielski, realizujący 
proces edukacyjny  
w szkołach/przedszkol
ach działających na 
terenie Powiatu 
Bielskiego.

4. Poradnia Zdrowia 
Psychicznego w 
Bielsku Podlaskim

Kryzysy psychiczne, 
stany depresyjne, myśli 
samobójcze

Centrum Zdrowia 
Psychicznego 
ul. Rejonowej 3A     
17-100 Bielsk 
Podlaski

575 070 035 
85 307 00 35
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. - wt. 8.00-
17.00
śr. - pt. 11.00 – 
14.30

http://spzoz.hajnowka.pl/centrum-
zdrowia-psychicznego/

spzoz@hajnowka.pl

Dla osób  będących 
w kryzysie
psychicznym

5. Centrum wsparcia dla
osób w stanie kryzysu
psychicznego
(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne, 
stany depresyjne, myśli 
samobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 
66

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24  godz. przez 
7 dni w tygodniu 

www.liniawsparcia.pl 

porady@liniawsparcia.pl

Dla osób  będących 
w kryzysie
psychicznym

PEDAGOGICZNE

6. Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 
Bielsku Podlaskim

Pomoc pedagogiczna 
w rozpoznawaniu 
możliwości  a także 
specjalnych potrzeb 
rozwojowo-edukacyjnych 
dzieci i młodzieży oraz 
w rozwiązywaniu 
problemów edukacyjnych 
i wychowawczych.
W ramach realizacji 
rządowego programu 
kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem”, 
wspieranie rodzin z 
dziećmi od chwili 
wykrycia 
niepełnosprawności lub 
zagrożenia 
niepełnosprawnością do 
podjęcia nauki w szkole.

ul. Widowska 1
17-100 Bielsk 
Podlaski 
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się 
na wózkach 
inwalidzkich)

85 833 26 74
(połączenie 
nieodpłatne)

pon. - pt. 
7.30 – 15.30

ppp-bielsk.pl

poradnia@powiatbielski.pl

Pomoc jest 
dobrowolna 
i nieodpłatna.
Z pomocy mogą 
korzystać rodzice / 
opiekunowie prawni, 
dzieci i młodzież 
zamieszkujący rejon 
działania tj. Powiat 
Bielski, realizujący 
proces edukacyjny  
w szkołach/przedszkol
ach działających na 
terenie Powiatu 
Bielskiego.

POMOC SPOŁECZNA

7. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo 

psychologiczne, 

pedagogiczne, prawne, 

rodzinne, poradnictwo 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz 

innych sytuacjach 

kryzysowych 

ul. 3 Maja 17 
17-100 Bielsk 
Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się 
na wózkach 
inwalidzkich)

85 833 26 76
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

www.pcprbielskpodlaski.pl

pcpr@powiatbielski.pl

Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

8. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo socjalne ul. Kazimierzowska 
18/3 
17-100 Bielsk 
Podlaski

85 730 89 90 
85 730 20 06
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

www.mopsbielskpodlaski.pl

mops_bielsk_podlaski@op.pl

Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski

9. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Bielsku Podlaskim

Poradnictwo socjalne ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk 
Podlaski 

85 730 45 16 
85 730 10 28
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 7.45-15.45
wt.-pt. 7.30-15.30

http://bip.ug.bielsk.wrotapodlasia.
pl/cc2e5f0e755b265/60dc2c9a4896
4bd/

gops@bielskpodlaski.pl

Mieszkańcy Gminy 
Bielsk Podlaski

10. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Brańsku

Poradnictwo socjalne ul. Rynek 27/1
17-120 Brańsk 

85 655 10 07
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://bip.mops.um.bransk.wrotap
odlasia.pl/

mops@bransk.podlaskie.pl

Mieszkańcy Miasta 
Brańsk

11. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Brańsku

Poradnictwo socjalne ul. Kościuszki 19      
17-120 Brańsk 

85 737 53 88
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://bip.gops.ug.bransk.wrotapod
lasia.pl/

gops@bransk.pl

Mieszkańcy Gminy 
Brańsk

12. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Boćkach

Poradnictwo socjalne Plac Armii Krajowej
3
17-111 Boćki 

85 731 96 18 
85 731 96 17
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://www.gminabocki.pl/p,3,gmi
nny-osrodek-pomocy-spolecznej

gopsbocki@gminabocki.pl

Mieszkańcy Gminy 
Boćki

13. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Orli

Poradnictwo socjalne ul. Mickiewicza 5
17-106 Orla 

85 730 57 95
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/
jednostkiorganizacyjne/gminnyosro
dekpomocyspolecznejworli/gminny
-osrodek-pomocy-spolecznej-w-
orli.html

gops@orla.pl

Mieszkańcy Gminy 
Orla

14. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Rudce

Poradnictwo socjalne ul. Brańska 13
17-123 Rudka 

85 730 58 55
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

www.rudka.naszops.pl

gopsrudka@wp.pl

Mieszkańcy Gminy 
Rudka

15. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Wyszkach

Poradnictwo socjalne ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki 

85 730 58 81 
85 730 58 82
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. - pt. 
7.30 - 15.30

http://www.wyszki.pl/pomoc-
spoleczna/gosp.html

gopswyszki1@op.pl

Mieszkańcy Gminy 
Wyszki

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

16. Punkt Informacyjny 
ds. przeciwdziałania 
uzależnieniom przy 
Urzędzie Miasta 
Bielsk Podlaski

Udzielanie informacji 
o dostępnych miejscach 
i formach pomocy

ul. Kopernika 1 
17-100 Bielsk 
Podlaski
(lokal z dogodnym 
dostępem dla osób 
poruszających się 
na wózkach 
inwalidzkich)

85 730 43 50
85 731 81 40
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. 8.00 - 16.00 
wt. - czw. 7.30 - 
15.30

mkrpa@wp.pl Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski

17. Poradnia Terapii 
Uzależnień od 
Alkoholu w Bielsku 
Podlaskim

Poradnictwo 
psychologiczne 
i medyczne

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
ul. Jagiellońska 32 
17-100 Bielsk 
Podlaski

85 833 26 96
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon., śr. - pt. 8.00-
15.35 
wt. 8.00-18.35

ptubielsk@wp.pl Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

18. Dzienny Oddział 
Terapii Uzależnień od 
Alkoholu w Bielsku 
Podlaskim

Leczenie zespołu 
uzależnienia od alkoholu

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
ul. Jagiellońska 32 
17-100 Bielsk 
Podlaski

85 833 26 96
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. - pt. 8.00- 
15.35

ptubielsk@wp.pl Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

19. Stowarzyszenie 
Abstynentów 
„Promień" w Bielsku 
Podlaskim

Grupa samopomocowa, 
poradnictwo 
psychologiczne, 
terapeutyczne

ul. Sienkiewicza 
11A 
17-100 Bielsk 
Podlaski

798 577 707
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

wt., czw., pt. 
17.00-20.00 
nd. 16.00-18.00

- Osoby uzależnione od 
alkoholu, 
współuzależnione,
ich rodziny oraz osoby
zainteresowane

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

20. Zespół 
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w Mieście Bielsk 
Podlaski

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,

- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Bielsku 
Podlaskim ul. 
Kazimierzowska 
18/3                          
17-100 Bielsk 
Podlaski 

85 730 20 06          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 www.mopsbielskpodlaski.pl

mops_bielsk_podlaski@op.pl

Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski

21. Zespół 
Interdyscyplinarny    
w Gminie Bielsk 
Podlaski

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,

- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Bielsku 
Podlaskim ul. 
Mickiewicza 46  17-
100 Bielsk Podlaski

85 730 45 16           
85 730 10 28          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 7.45-15.45
wt.-pt. 7.30-15.30

gops@bielskpodlaski.pl Mieszkańcy Gminy 
Bielsk Podlaski

22. Zespół 
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Boćki

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Boćkach              
Plac Armii Krajowej
3 17-111 Boćki

85 731 96 18          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gopsbocki@gminabocki.pl Mieszkańcy Gminy 
Boćki

23. Zespół 
Interdyscyplinarny 
Gminy Brańsk

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Brańsku                
ul. Kościuszki 19      
17-120 Brańsk

85 737 53 88          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gops@bransk.pl Mieszkańcy Gminy 
Brańsk

24. Zespół 
Interdyscyplinarny

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Brańsku                
ul. Rynek 27/1         
17-120 Brańsk

85 655 10 07          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 mops@bransk.podlaskie.pl Mieszkańcy Miasta 
Brańsk

25. Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny 

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Orli                        
ul. Mickiewicza 5    
17-106 Orla

85 730 57 95          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gops@orla.pl Mieszkańcy Gminy 
Orla

26. Zespół 
Interdyscyplinarny

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Rudce                    
ul. Brańska 13         
17-123 Rudka

85 730 58 55          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gopsrudka@wp.pl

www.rudka.naszops.pl

Mieszkańcy Gminy 
Rudka

27. Zespół 
Interdyscyplinarny

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Wyszkach             
ul. Piórkowska 2     
17-132 Wyszki

85 730 58 82           
85 730 58 99          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gops@wyszki.pl Mieszkańcy Gminy 
Wyszki

28. Punkt Poradniczo-
Konsultacyjny  
w Powiatowym 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bielsku 
Podlaskim 

- poradnictwo 
psychologiczno – 
pedagogiczne, socjalne,
realizacja programów 
korekcyjno-edukacyjnych 
dla sprawców przemocy

ul. 3 Maja 17           
17-100 Bielsk 
Podlaski

85 833 26 76          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 pcpr@powiatbielski.pl 

www.pcprbielskpodlaski.pl

Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

29. Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska linia” 

- wsparcie
- pomoc psychologiczna,
- informacja o najbliższym
miejscu pomocy w 
problemach przemocy 
domowej

Państwowa 
Agencja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 
155
02-326 Warszawa

800 120 002 
(bezpłatna 
infolinia)

pn. – sob. 
godz. 8.00–22.00 
ndz. i święta 
godz. 8.00–16.00

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia.info

Dla osób 
doświadczających  
przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA
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18. Dzienny Oddział 
Terapii Uzależnień od 
Alkoholu w Bielsku 
Podlaskim

Leczenie zespołu 
uzależnienia od alkoholu

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
ul. Jagiellońska 32 
17-100 Bielsk 
Podlaski

85 833 26 96
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pon. - pt. 8.00- 
15.35

ptubielsk@wp.pl Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

19. Stowarzyszenie 
Abstynentów 
„Promień" w Bielsku 
Podlaskim

Grupa samopomocowa, 
poradnictwo 
psychologiczne, 
terapeutyczne

ul. Sienkiewicza 
11A 
17-100 Bielsk 
Podlaski

798 577 707
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

wt., czw., pt. 
17.00-20.00 
nd. 16.00-18.00

- Osoby uzależnione od 
alkoholu, 
współuzależnione,
ich rodziny oraz osoby
zainteresowane

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

20. Zespół 
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w Mieście Bielsk 
Podlaski

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,

- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Bielsku 
Podlaskim ul. 
Kazimierzowska 
18/3                          
17-100 Bielsk 
Podlaski 

85 730 20 06          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 www.mopsbielskpodlaski.pl

mops_bielsk_podlaski@op.pl

Mieszkańcy Miasta 
Bielsk Podlaski

21. Zespół 
Interdyscyplinarny    
w Gminie Bielsk 
Podlaski

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,

- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Bielsku 
Podlaskim ul. 
Mickiewicza 46  17-
100 Bielsk Podlaski

85 730 45 16           
85 730 10 28          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 7.45-15.45
wt.-pt. 7.30-15.30

gops@bielskpodlaski.pl Mieszkańcy Gminy 
Bielsk Podlaski

22. Zespół 
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Boćki

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Boćkach              
Plac Armii Krajowej
3 17-111 Boćki

85 731 96 18          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gopsbocki@gminabocki.pl Mieszkańcy Gminy 
Boćki

23. Zespół 
Interdyscyplinarny 
Gminy Brańsk

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Brańsku                
ul. Kościuszki 19      
17-120 Brańsk

85 737 53 88          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gops@bransk.pl Mieszkańcy Gminy 
Brańsk

24. Zespół 
Interdyscyplinarny

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Brańsku                
ul. Rynek 27/1         
17-120 Brańsk

85 655 10 07          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 mops@bransk.podlaskie.pl Mieszkańcy Miasta 
Brańsk

25. Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny 

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Orli                        
ul. Mickiewicza 5    
17-106 Orla

85 730 57 95          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gops@orla.pl Mieszkańcy Gminy 
Orla

26. Zespół 
Interdyscyplinarny

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Rudce                    
ul. Brańska 13         
17-123 Rudka

85 730 58 55          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gopsrudka@wp.pl

www.rudka.naszops.pl

Mieszkańcy Gminy 
Rudka

27. Zespół 
Interdyscyplinarny

- diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie,

- podejmowanie działań w
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie ,

- podejmowanie 
interwencji w środowisku 
dotkniętym przemocą 
w rodzinie,
- inicjowanie działań 
w stosunku do osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
w Wyszkach             
ul. Piórkowska 2     
17-132 Wyszki

85 730 58 82           
85 730 58 99          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 gops@wyszki.pl Mieszkańcy Gminy 
Wyszki

28. Punkt Poradniczo-
Konsultacyjny  
w Powiatowym 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bielsku 
Podlaskim 

- poradnictwo 
psychologiczno – 
pedagogiczne, socjalne,
realizacja programów 
korekcyjno-edukacyjnych 
dla sprawców przemocy

ul. 3 Maja 17           
17-100 Bielsk 
Podlaski

85 833 26 76          
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 pcpr@powiatbielski.pl 

www.pcprbielskpodlaski.pl

Mieszkańcy Powiatu 
Bielskiego

29. Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska linia” 

- wsparcie
- pomoc psychologiczna,
- informacja o najbliższym
miejscu pomocy w 
problemach przemocy 
domowej

Państwowa 
Agencja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 
155
02-326 Warszawa

800 120 002 
(bezpłatna 
infolinia)

pn. – sob. 
godz. 8.00–22.00 
ndz. i święta 
godz. 8.00–16.00

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia.info

Dla osób 
doświadczających  
przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA

30. Powiatowe Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego w 
Bielsku Podlaskim

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

Powiatowe 
Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego w 
Bielsku Podlaskim 
ul. Poniatowskiego 
11
17-100 Bielsk 
Podlaski 

Całodobowy 
dyżur:
tel. 85 731 91 01 

 

24 godziny na dobę
przez 7 dni w 
tygodniu 

kppspbp.sk@straz.bialystok.pl Świadek zagrożenia 
kryzysowego 

31. Centralne Zarządzanie
Kryzysowe

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy 

dyżur:

22 361 69 00 

785 700 177

e-mail: 
dyzurny@rcb.gov.
pl

24 godziny na dobę
przez 7 dni w 
tygodniu 

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-
kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

Świadek zagrożenia 
kryzysowego 
Osoba poszukująca 
informacji na temat 
zarządzania 
kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

32. Powiatowy Urząd 
Pracy w Bielsku 
Podlaskim

Udzielanie informacji 
o usługach urzędów pracy

Powiatowy Urząd 
Pracy
ul. 3 Maja 17
17-100 Bielsk 
Podlaski

85 833 27 00
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 7.30-15.30 http://bielskpodlaski.praca.gov.pl
pup@powiatbielski.pl
bibe@praca.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani 
 -poszukujący pracy
- pracodawcy

33. Wojewódzki Urząd 
Pracy w Białymstoku

Udzielanie informacji 
o usługach urzędów pracy

Wojewódzki Urząd 
Pracy w 
Białymstoku
ul. Pogodna 22 
15-354 Białystok 

85 749 72 00 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 7.30-16.00
wt.-pt. 7.30-15.30 

http://wupbialystok.praca.gov.pl/
sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl 

Mogą korzystać:
- zarejestrowani 
 -poszukujący pracy
- pracodawcy

34. Infolinia Urzędów 
Pracy - Zielona 
Infolinia

Udzielanie informacji 
o usługach urzędów pracy

Centrum 
Informacyjno-
Konsultacyjne 
Służb Zatrudnienia 
Zielona Linia 
ul. Ciepła 20 
15-472 Białystok

19 524             
(z Polski)
+48 22 195 24 
(z zagranicy)
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora.

pn.- pt. 
godz. 8.00-18.00

www.zielonalinia.gov.pl

biuro@zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani 
 -poszukujący pracy
- pracodawcy 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

35. Okręgowy 
Ośrodek 
Pomocy 
Pokrzywdzonym
Przestępstwem 
w Białymstoku

Wsparcie informacyjne, 
psychologiczne,
prawne i finansowe 

Towarzystwo Amicus
ul. Brukowa 28, lok. 8
15-889 Białystok

 

+48 (85) 653 77 53
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 13.00-
20.00
wt. 8.00-15.00
śr. 8.00-15.00
czw. 8.00-
15.00
pt. 8.00-15.00
sob. 9.00-
13.00
dyżur 
całodobowy 
7 dni w 
tygodniu

www.pokrzywdzeni.gov.pl

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

biuro@towarzystwoamicus.pl  

Osoby 
pokrzywdzone 
przestępstwem i 
ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

36. Powiatowy 
Rzecznik Praw 
Konsumentów 
w Bielsku 
Podlaskim

Ochrona praw 
konsumenckich

ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 35 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. i czw. godz.
7.30-15.30

rzecznik@powiatbielski.pl Prawo 
konsumenckie

37. Urząd Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów

Ochrona praw 
konsumenckich

UOKiK
Pl. Powstańców 
Warszawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka 
(prowadzona przez 
Federację 
Konsumentów)
801 440 220 
22 290 89 16
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.- pt. 
godz. 8.00-
18.00

https://www.uokik.gov.pl/

porady@dlakonsumentow.pl

Prawo 
konsumenckie

PRAWA DZIECKA

38. Rzecznik Praw 
Dziecka – 
dziecięcy 
telefon zaufania

Ochrona praw dziecka Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: 22 583 66 00 .
fax.: 22 583 66 96.
pn.-pt. 
godz. 8.15-16.15

800 121 212 
Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.
8.15-20.00.
(dzwoniąc po 
godzinach i w 
dni wolne 
można opisać 
problem i  
zostawić 
kontakt do 
siebie,   a 
doradcy 
oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  
relacji 
rówieśniczych, 
szkolnych i 
rodzinnych.
Może dzwonić 
każdy, kto 
doświadcza 
problemu lub jest 
świadkiem.

PRAWA PACJENTA

39. Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia – 
Podlaski Oddział
Wojewódzki 
w Białymstoku

Uprawnienia ubezpieczenia 
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
- leczenie w kraju i poza 
granicami 
- kolejki do świadczeń

ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok

Telefoniczna 
Informacja Pacjenta 
800 190 590 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 8:00-
16:00 (w 
poniedziałki 
sala obsługi 
interesanta 
czynna do 
godz. 17.00)

www.nfz-bialystok.pl

sekretariat@nfz-bialystok.pl

Każda osoba objęta
ubezpieczeniem 
lub 
zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

40. Rzecznik Praw 
Pacjenta 

Ochrona praw pacjenta Biuro RPP
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa 

800 190 590 
Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę 
osobistą:
rezerwacja@rpp.gov.pl
lub  22 532 82 43

pn. - pt. 
godz.  8.00-
20.00 

https://www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może 
korzystać każdy kto
ma poczucie 
łamania praw 
pacjenta

41. Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia- 
Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia 
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
- leczenie w kraju i poza 
granicami 
- kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz 
Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa

Infolinia Centralna 
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
(*)  połączenia 
bezpłatne
(**) koszt zgodnie z 
taryfą operatora 
Także każdy oddział 
NFZ posiada własną 
infolinię

pn.- pt. 
godz. 8.00-
16.00

http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta
ubezpieczeniem 
lub 
zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

42. Rzecznik Praw 
Osób 
Niepełnosprawn
ych

Ochrona praw
osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon 
22 461 60 00
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015 
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora

pn.-pt. 
godz. 08.00-
17.00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą 
korzystać osoby 
niepełnosprawne, 
ich rodziny oraz 
organizacje 
działające na rzecz 
osób 
niepełnosprawnyc
h

43. Rzecznik Praw 
Dziecka – 
dziecięcy 
telefon zaufania

Ochrona praw dziecka Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: 22 583 66 00 .
fax.: 22 583 66 96.
pn.-pt. 
godz. 8.15-16.15

800 121 212 
Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.
8.15-20.00.
(dzwoniąc po 
godzinach i w 
dni wolne 
można opisać 
problem i  
zostawić 
kontakt do 
siebie,   a 
doradcy 
oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  
relacji 
rówieśniczych, 
szkolnych i 
rodzinnych.
Może dzwonić 
każdy, kto 
doświadcza 
problemu lub jest 
świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

44. Punkt 
Informacyjny 
Zakładu 
Ubezpieczeń 
Społecznych 
Inspektorat 
w Bielsku 
Podlaskim

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 
Inspektorat
w Bielsku Podlaskim 
17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Widowska 10 A

85 731 28 10 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 8.00-18.00
wt.– pt. 8.00-
15.00

www.zus.pl Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

45. Centrum 
Obsługi 
Telefonicznej 
Zakładu 
Ubezpieczeń 
Społecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Klienci mogą skorzystać 
z pomocy pracowników 
w  Centrum Obsługi 
Telefonicznej   lub 
podczas wizyty 
osobistej w placówce 
jak wyżej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00.

22 560 16 00 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. – pt. 07.00 
– 18.00

http://www.zus.pl/o-
zus/kontakt/centrum-obslugi-
telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY

46. Okręgowy 
Inspektorat 
Pracy w 
Białymstoku

Porady z zakresu prawa pracy ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok

85 678 57 00
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)
PORADY PRAWNE
z telefonów 
komórkowych:
459 599 000
z telefonów 
stacjonarnych:
801 002 006
w dni robocze
w godz. 9.00-15.00
udzielane osobiście
ul. Fabryczna 2, 
pok. 102, Białystok

pn. 8:00-17:00
wt.-pt. 8:00-
15:10

https://bialystok.pip.gov.pl

kancelaria@bialystok.pip.gov.pl

Porady z zakresu 
prawa pracy

47. Centrum 
Poradnictwa 
Państwowej 
Inspekcji Pracy 
(PIP)

Porady z zakresu prawa pracy Główny Inspektorat 
Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006
(dla tel. stacj.)
459 599 000
(dla tel. kom.) 
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora. Uwaga!!! 
naliczane są koszty za 
czas oczekiwania na 
połączenie.

pn. – pt. 08.00 
– 16.00

www.bip.pip.gov.pl,

kancelaria@gip.pip.gov.pl

Porady z zakresu 
prawa pracy

PRAWO PODATKOWE

48. Urząd Skarbowy w 
Bielsku Podlaskim

Informacje podatkowe 
dot. PIT, CIT, VAT, 
podatki lokalne, akcyza 
etc. 

ul. Mickiewicza 33
17-100 Bielsk Podlaski

85 731 84 33
(koszt połączenia zgodnie 
z taryfą operatora)

pn. 7.30-18.00
wt.- pt.7.30-15.30

http://www.podlaskie.kas.g
ov.pl/web/bip-2001/urzad-
skarbowy-w-bielsku-
podlaskim

Z porad może  
skorzystać każdy 
podatnik

49. Krajowa Informacja 
Skarbowa

Informacje podatkowe 
dot. PIT, CIT, VAT, 
podatki lokalne, akcyza 
etc. 

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055
(z tel. stacjonarnych)
22 330 03 30
(z tel. komórkowych)
+ 48 (22) 33 00 330
(z tel. zagranicznych). 
Koszt zgodnie z taryfą 
operatora

pn.- pt. 
godz. 7.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej: 
https://poradnikprzedsiebi
orcy.pl/-kip-czyli-krajowa-
informacja-podatkowa

Z porad może  
skorzystać każdy 
podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

50. Rzecznik Finansowy
(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika 
Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa.

Ubezpieczenia
gospodarcze
(22) 333 73 28
Ubezpieczenia 
Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26 
lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe  i
rynku kapitałowego
(22) 333 73 25

pn.-pt. 
godz. 8.00-18.00

pn.-pt. 
godz.11.00-15.00

pn.-pt. 
godz. 8.00-16.00

Porady e-mail: 
porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na 
odpowiedź e-mailową 
ok. 2 tygodni)

https://rf.gov.pl/kontakt

biuro@rf.gov.pl 

Osoby ubezpieczone   
i w sporze dotyczącym
ubezpieczeń

INNE

WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

51. Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

Ochrona praw 
obywatelskich 

Biuro RPO
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa 

800 676 676 
Połączenia bezpłatne 
z tel. stacjonarnych 
i komórkowych

pn.

godz. 10.00-18.00
wt.- pt. 
godz. 8.00-16.00

www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.p
l

Może zgłosić się 
każdy, kto uważa, 
że jego prawa są 
naruszone 

CZĘŚĆ II: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (wg art. 8a ust 1 pkt 2):

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu:  85 833 26 16 lub pod adresem e-mail:  darmoweporadnictwo@starostwo.pl
w godz. 7.30-15.30.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według
kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PROWADZĄCY
ADRESY

DYŻURÓW
DNI i GODZINY

SPECJALIZACJA
(o ile określono)

lokal dogodny dla
osób na wózkach

inwalidzkich

DANE
KONTAKTOWE

WWW

1.
Punkt Stowarzyszenia

SURSUM CORDA

Starostwo Powiatowe 
w Bielsku Podlaskim 
ul. Mickiewicza 46 
17-100 Bielsk Podlaski 
pokój 010

Pn. godz. 7.30-11.30

Nie określono Tak tel. 85 833 26 56
http://bip.powiatbiels
ki.pl/nieodplatnapom

ocprawna/

Wt. godz. 11.30-15.30

Śr. godz. 7.30-11.30

Czw. godz. 11.30-15.30

2.
Punkt Adwokatów
i Radców Prawnych

Starostwo Powiatowe 
w Bielsku Podlaskim 
ul. Mickiewicza 46 
17-100 Bielsk Podlaski 
pokój 010

Pn. godz. 11.30-15.30

Nie określono Tak tel. 85 833 26 56
http://bip.powiatbiels
ki.pl/nieodplatnapom

ocprawna/

Wt. godz. 7.30-11.30

Śr. godz. 11.30-15.30

Czw. godz. 7.30-11.30

Pt .godz. 11.30-15.30

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

1.
Punkt Stowarzyszenia

SURSUM CORDA

Starostwo Powiatowe 
w Bielsku Podlaskim 
ul. Mickiewicza 46 
17-100 Bielsk Podlaski 
pokój 010

Pt .godz. 7.30-11.30 Nie określono Tak tel. 85 833 26 56
http://bip.powiatbiels
ki.pl/nieodplatnapom

ocprawna/

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście  oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1824), udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się
poza  punktem  albo  za  pośrednictwem  środków  porozumiewania  się  na  odległość,  tj.  w  miejscu  zamieszkania,  w  miejscu  wyposażonym
w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, w miejscu, w którym zapewnia się
możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, przez telefon lub przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod
wskazanym  wyżej  nr  telefonu  wskazując  preferowany  sposób  udzielenia  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  świadczenie  nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.

Osoby  ze  znaczną  niepełnosprawnością  ruchową,  które  nie  mogą  stawić  się  w punkcie  osobiście  oraz  osoby  doświadczające  trudności
w komunikowaniu się,  które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed
uzyskaniem  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego:  składają  staroście,  w  formie  papierowej  lub
elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej
osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią
w umówionym terminie.

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

35. Okręgowy 
Ośrodek 
Pomocy 
Pokrzywdzonym
Przestępstwem 
w Białymstoku

Wsparcie informacyjne, 
psychologiczne,
prawne i finansowe 

Towarzystwo Amicus
ul. Brukowa 28, lok. 8
15-889 Białystok

 

+48 (85) 653 77 53
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 13.00-
20.00
wt. 8.00-15.00
śr. 8.00-15.00
czw. 8.00-
15.00
pt. 8.00-15.00
sob. 9.00-
13.00
dyżur 
całodobowy 
7 dni w 
tygodniu

www.pokrzywdzeni.gov.pl

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

biuro@towarzystwoamicus.pl  

Osoby 
pokrzywdzone 
przestępstwem i 
ich osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE

36. Powiatowy 
Rzecznik Praw 
Konsumentów 
w Bielsku 
Podlaskim

Ochrona praw 
konsumenckich

ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

85 833 26 35 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. i czw. godz.
7.30-15.30

rzecznik@powiatbielski.pl Prawo 
konsumenckie

37. Urząd Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów

Ochrona praw 
konsumenckich

UOKiK
Pl. Powstańców 
Warszawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka 
(prowadzona przez 
Federację 
Konsumentów)
801 440 220 
22 290 89 16
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.- pt. 
godz. 8.00-
18.00

https://www.uokik.gov.pl/

porady@dlakonsumentow.pl

Prawo 
konsumenckie

PRAWA DZIECKA

38. Rzecznik Praw 
Dziecka – 
dziecięcy 
telefon zaufania

Ochrona praw dziecka Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: 22 583 66 00 .
fax.: 22 583 66 96.
pn.-pt. 
godz. 8.15-16.15

800 121 212 
Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.
8.15-20.00.
(dzwoniąc po 
godzinach i w 
dni wolne 
można opisać 
problem i  
zostawić 
kontakt do 
siebie,   a 
doradcy 
oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  
relacji 
rówieśniczych, 
szkolnych i 
rodzinnych.
Może dzwonić 
każdy, kto 
doświadcza 
problemu lub jest 
świadkiem.

PRAWA PACJENTA

39. Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia – 
Podlaski Oddział
Wojewódzki 
w Białymstoku

Uprawnienia ubezpieczenia 
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
- leczenie w kraju i poza 
granicami 
- kolejki do świadczeń

ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok

Telefoniczna 
Informacja Pacjenta 
800 190 590 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn.-pt. 8:00-
16:00 (w 
poniedziałki 
sala obsługi 
interesanta 
czynna do 
godz. 17.00)

www.nfz-bialystok.pl

sekretariat@nfz-bialystok.pl

Każda osoba objęta
ubezpieczeniem 
lub 
zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

40. Rzecznik Praw 
Pacjenta 

Ochrona praw pacjenta Biuro RPP
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa 

800 190 590 
Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę 
osobistą:
rezerwacja@rpp.gov.pl
lub  22 532 82 43

pn. - pt. 
godz.  8.00-
20.00 

https://www.bpp.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

Z porad może 
korzystać każdy kto
ma poczucie 
łamania praw 
pacjenta

41. Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia- 
Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia 
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
- leczenie w kraju i poza 
granicami 
- kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz 
Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa

Infolinia Centralna 
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
(*)  połączenia 
bezpłatne
(**) koszt zgodnie z 
taryfą operatora 
Także każdy oddział 
NFZ posiada własną 
infolinię

pn.- pt. 
godz. 8.00-
16.00

http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Każda osoba objęta
ubezpieczeniem 
lub 
zainteresowana 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

42. Rzecznik Praw 
Osób 
Niepełnosprawn
ych

Ochrona praw
osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon 
22 461 60 00
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015 
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora

pn.-pt. 
godz. 08.00-
17.00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Z porad mogą 
korzystać osoby 
niepełnosprawne, 
ich rodziny oraz 
organizacje 
działające na rzecz 
osób 
niepełnosprawnyc
h

43. Rzecznik Praw 
Dziecka – 
dziecięcy 
telefon zaufania

Ochrona praw dziecka Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: 22 583 66 00 .
fax.: 22 583 66 96.
pn.-pt. 
godz. 8.15-16.15

800 121 212 
Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.
8.15-20.00.
(dzwoniąc po 
godzinach i w 
dni wolne 
można opisać 
problem i  
zostawić 
kontakt do 
siebie,   a 
doradcy 
oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

Sprawy przemocy,  
relacji 
rówieśniczych, 
szkolnych i 
rodzinnych.
Może dzwonić 
każdy, kto 
doświadcza 
problemu lub jest 
świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

44. Punkt 
Informacyjny 
Zakładu 
Ubezpieczeń 
Społecznych 
Inspektorat 
w Bielsku 
Podlaskim

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 
Inspektorat
w Bielsku Podlaskim 
17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Widowska 10 A

85 731 28 10 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. 8.00-18.00
wt.– pt. 8.00-
15.00

www.zus.pl Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

45. Centrum 
Obsługi 
Telefonicznej 
Zakładu 
Ubezpieczeń 
Społecznych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Klienci mogą skorzystać 
z pomocy pracowników 
w  Centrum Obsługi 
Telefonicznej   lub 
podczas wizyty 
osobistej w placówce 
jak wyżej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00.

22 560 16 00 
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)

pn. – pt. 07.00 
– 18.00

http://www.zus.pl/o-
zus/kontakt/centrum-obslugi-
telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY

46. Okręgowy 
Inspektorat 
Pracy w 
Białymstoku

Porady z zakresu prawa pracy ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok

85 678 57 00
(koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora)
PORADY PRAWNE
z telefonów 
komórkowych:
459 599 000
z telefonów 
stacjonarnych:
801 002 006
w dni robocze
w godz. 9.00-15.00
udzielane osobiście
ul. Fabryczna 2, 
pok. 102, Białystok

pn. 8:00-17:00
wt.-pt. 8:00-
15:10

https://bialystok.pip.gov.pl

kancelaria@bialystok.pip.gov.pl

Porady z zakresu 
prawa pracy

47. Centrum 
Poradnictwa 
Państwowej 
Inspekcji Pracy 
(PIP)

Porady z zakresu prawa pracy Główny Inspektorat 
Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006
(dla tel. stacj.)
459 599 000
(dla tel. kom.) 
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora. Uwaga!!! 
naliczane są koszty za 
czas oczekiwania na 
połączenie.

pn. – pt. 08.00 
– 16.00

www.bip.pip.gov.pl,

kancelaria@gip.pip.gov.pl

Porady z zakresu 
prawa pracy

Dobiegają końca prace przy przebudo-
wie drogi powiatowej Nr 1681B w miejsco-
wości Koszki. Roboty realizowane są przez 
Powiat Bielski w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych i pomocy finansowej Gminy 
Orla. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 
1,5 mln zł. 

Prace budowlane planuje się zakończyć 
w połowie sierpnia br. W wyniku przeprowadzo-
nych robót powstała ulica o długości 1,2 km 
z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 5,5 m. 
Wszystkie posesje zostały wyposażone w utwar-
dzone zjazdy z kostki betonowej. Uporządko-
wane zostały pobocza i odwodnienie ulicy. pzd

Finał budowy drogi w Koszkach
6 sierpnia br. Osiedlowy Dom Kultury 

w Bielsku Podlaskim był miejscem spotka-
nia ludzi kultury, sportu i niosących pomoc 
osobom potrzebującym wsparcia. Inicjato-
rem wydarzenia był Ryszard Świerczewski 
z redakcji Zespołu Dziennikarskiego INTER-
WENCJE. Spotkanie przebiegające w miłej 
i kameralnej atmosferze stało się okazją do 
wyróżnienia działających w lokalnym środo-
wisku sportowców, poetów i społeczników. 

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snar-
ski poprzez swojego przedstawiciela wręczył 
puchary i dyplomy czterem mieszkańcom 
Bociek: Janowi Dłużewskiemu, Stanisławowi 
Koszowi, Michałowi Sacowi oraz Sławomirowi 
Dworakowskiemu. W programie wydarzenia 
znalazły się także prezentacje muzyczne 
dziewczęcego zespołu wokalnego działają-
cego przy ODK oraz benefis gorąco oklaski-
wanej bielskiej poetki Weroniki Mielczarek. pd Benefis bielskiej poetki Weroniki Mielczarek

Spotkanie ludzi aktywnych
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GMINA CZEREMCHA

Mimo panującej pandemii 24 
lipca rozpoczął się XXV Festiwal 
Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskie-
go podwórza” jedna z najlepszych 
imprez folkowych w Polsce. Organi-
zatorem Festiwalu tradycyjnie były: 

Z wiejskiego podwórza

Stowarzyszenie Miłośników Kultury 
Ludowej i Gminny Ośrodek Kultury 
W Czeremsze. Funkcje gospodarza 
pełnił jak zwykle zespół Czerem-
szyna.

Atmosferę trzech festiwalo-

wych dni mamy nadzieję, że odnaj-
dziecie Państwo na zdjęciach udo-
stępnionych przez Barbarę Kuzub-
Samosiuk dyrektora GOK w Cze-
remsze.       Więcej na naszej stronie  
www.wiescipodlaskie.eu 

Wystawa „Podlasie i góry - na-
sze dwa światy” Państwa Mirki i Jacka 
Patrzykontów składa się z 50 fotografii, 
głównie o formacie 50 x 65 cm. Głów-
nym motywem łączącym zdjęcia jest 
przyroda. 

Fotografia 
pejzażowa, jaką 
prezentują, to ga-
tunek wymagający 
wysiłku, gdyż opie-
ra się na umiejęt-
nościach, których 
zdobycie wymaga 
wiele pracy. Zdjęcia krajobrazowe nie 
są dziełem przypadku. Widać w nich 
cierpliwość i wiedzę. Oraz szacunek dla 
fotografowanych ludzi i obiektów.

Zdjęcia prezentowane na wysta-
wie wykonane zostały w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat. Są dorobkiem wielu wy-
jazdów w góry. Podlasie, uwiecznione 
na zdjęciach jest, od jakiegoś czasu, ich 
drugim domem. To świadoma decyzja, 
autorzy są bowiem zauroczeni naszym 
regionem.

Oba światy: Podlasie i Himalaje, 
nieustannie się przenikają. Przy współ-
czesnych środkach transportu, w ciągu 

doby można przenieść się z jednego do 
drugiego.

Autorzy, poza pasją fotograficzną, 
od lat wędrują po górach i uprawiają 
wspinaczkę. Lubią wycieczki rowerowe 

i pływanie kaja-
kiem oraz inne 
formy aktywnego 
spędzania czasu. 
Są też zarejestro-
wanymi społecz-
nymi opiekunami 
kotów wolno ży-
jących.

Mirosława Szewczuk-Patrzykont 
zawodowo związana z Uniwersytetem 
Warszawskim, pochodzi z Podlasia. 

Jacek Patrzykont to taternik i alpi-
nista. Od ponad 30 lat jest instruktorem 
alpinizmu Polskiego Związku Alpinizmu. 
Prowadzi też firmę zajmującą się szko-
leniami wspinaczkowymi. Fotografuje 
tak długo, jak się wspina. Tematyka jego 
fotografii ewoluowała od zdjęć o cha-
rakterze dokumentującym wspinaczko-
we wyprawy, aż po fotografię pejzażu.

Wystawę można obejrzeć do koń-
ca września 2020 r.

Ewa Moroz-Keczyńska

„Podlasie i góry - nasze dwa światy”

Wystawa fotografii M. J. Patrzykontów w pawilonie 
edukacyjnym w Rezerwacie Pokazowym Żubrów 
Białowieskiego Parku Narodowego
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GMINA NAREWKA

W czwartek 6 sierpnia swoje 
setne urodziny obchodziła miesz-
kanka miejscowości Babia Góra 

– Pani Nadzieja Zubrycka. Z tej oka-
zji  jubilatkę odwiedził Wójt Gminy 
Narewka – Jarosław Gołubowski 
w towarzystwie pracowników Urzędu 
w osobach: zastępca wójta – Łuka-
sza Zasim, kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego – Zenaidy Łukasza oraz 
kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej – Elżbiety Potoniec.

Z  życzeniami do stulatki przy-
byli również  krewni, znajomi oraz 
zaprzyjaźnieni sąsiedzi. Poruszona 
wzniosłością tego wydarzenia kobie-
ta nie kryła łez wzruszenia, zwłasz-

Babia Góra

Kolejna stulatka w Gminie Narewka!
jubilatce przepiękny bukiet kwiatów 
oraz finansowy upominek, a także 
pamiątkowy list okolicznościowy, 
podkreślający rangę i ważność tej 
wyjątkowej uroczystości. Przekazał 
również listy gratulacyjne od Pre-
zesa Rady Ministrów i Wojewody 
Podlaskiego.

Miłe spotkanie stało się okazją 
do ciekawych rozmów i wspomina-
nia minionych dni, które w sercu ju-
bilatki zajmują szczególne miejsce…

Dostojnej jubilatce życzymy 
kolejnych lat przeżytych w zdrowiu 
i w otoczeniu najbliższych.  Wszyst-
kiego, co najlepsze i najpiękniejsze!

(tekst i foto ug narewka) 7 sierpnia w godzinach 
przedpołudniowych na pomoście 
przy Plaży w Rudni miało miejsce 
uroczyste otwarcie zapowiadanej 
wcześniej wystawy plenerowej pt. 

„Zatopione kolonie”, zrealizowanej 
w ramach przedsięwzięcia „RUDNIA 
PROJEKT – Dziedzictwo zatopio-
nych wsi”. Organizatorem głównym 
oraz pomysłodawcą wydarzenia 
było Koło Gospodyń i Gospodarzy 
Wiejskich Sołectwa Bondary, nato-
miast Gmina Narewka oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Narewce stały 
się jednym z partnerów projek-
tu i wsparły finansowo realizację 
przedsięwzięcia, dzięki czemu moż-
liwe stało się m.in. wykonanie map 
przedstawiających miejscowości, 
które zniknęły przed laty pod taflą 
wód Zalewu Siemianówka...

Wystawę otworzyła Maria 
Twarowska – koordynator wspo-
mnianego projektu, a w gronie 
gości przybyłych na to wyjątkowe, 
a zarazem niezwykle poruszają-
ce - zwłaszcza dla wysiedlonych 
mieszkańców oraz ich potomków 
wydarzenie - nie zabrakło m.in. 

Marszałka Województwa Podlaskie-
go – Stanisława Derehajło, Starosty 
Powiatu Białostockiego – Romana 
Czepe, Starosty Powiatu Hajnow-
skiego – Andrzeja Skiepko, Radnego 
Powiatu Białostockiego – Henryka 
Suchockiego, Burmistrza Michałowa 

– Marka Nazarko, Wójta Gminy Na-
rewka – Jarosława Gołubowskiego, 
Dyrektora GOK-u w Narewce - Mar-
cina Siekierko, a także Pana Łuka-
sza Biryckiego, który zgromadził 
niezbędne materiały i opracował 
od strony merytorycznej powsta-
łe mapy. Wszyscy zebrani mocno 
podkreślali istotę upamiętnienia 
w ten symboliczny, a jednocześnie 
wymowny sposób zdarzeń z prze-
szłości, które wpisały się w historię 
naszego regionu.

Zachęcamy do obejrzenia 
zdjęciowej relacji z otwarcia wysta-
wy, a wszystkim zainteresowanym 
tą tematyką polecamy osobistą wi-
zytę na Plaży w Rudni, gdzie można 
zapoznać się z uwiecznionymi na 
mapach cennymi informacjami.

(tekst i foto ug narewka)

Rudnia
Wystawa „Zatopione wsie”

Sobota, 8 sierpnia, 
na długo utkwi w pamięci 
mieszkańców Siemianów-
ki i turystów odpoczywają-
cych nad zalewem Siemia-
nówka. Jedni obserwowali 
a inni przyłączali się do 
barwnego korowodu, który 
przemaszerował ulicami: 
Łąkową, Jesionową i Li-
pową.

Wspaniałych wrażeń 
artystycznych dostarczał bielski ze-
spół „Żemerwa” wspomagany przez 
instrumentalistów z łotewskiej gru-
py „Abra” z Rygi. Goście zaprezento-
wali liczne pieśni obrzędowe, w tym 
obrzęd KUST wywodzący się z tra-
dycji wybierania przez społeczność 
wiejską najpiękniejszej dziewczyny. 
Jej głowę przyozdabiano wiankiem 
z kwiatów, a resztę ciała ubierano 
w świeże, zielone gałązki drzewa 
klonowego, które inne dziewczęta 

Siemianówka
Rozśpiewana sobota

wiązały ich  grubsze końce wskutek 
czego powstawał „kust” czyli krzak. 
Nakładano na niego drugi – mniej-
szy- tak aby „kust” okrywał dziew-
czynę od stóp do głowy. W takim 
stroju wybranka w towarzystwie 
innych dziewcząt chodziła po wsi, 
śpiewając pieśni z życzeniami 
dl;a gospodarzy, którzy odwzajem-
niali się śpiewaczkom jedzeniem 
lub pieniędzmi.

Do tej tradycji nawiązali 

niektórzy mieszkańcy 
Siemianówki częstując 
uczestników korowodu 
smakołykami, i szcze-
gólnie pożądana w ten 
skwarny dzień szklanecz-
ką zimnej wody.

Barwny korowód za-
kończył się przy Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej, 
gdzie na jego uczestni-
ków oczekiwał smaczny 

poczęstunek przygotowany przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

„Jezioranki” z Siemianówki.
Impreza odbyła się w ramach 

projektu „Rudnia Projekt – Dzie-
dzictwo zatopionych wsi”, którego 
głównym realizatorem było Koło 
Gospodyń i Gospodarzy Wiej-
skich Sołectwa Bondary a part-
nerem Gminny Ośrodek Kultury  
w Narewce.

(ws) foto UG Narewka 

W galerii im. Tamary So-
łoniewicz w Narewce (powiat 
hajnowski) czynna jest wystawa 
gobelinów. Piękne prace - tkaniny 
artystyczne - wykonały m. in. Elż-
bieta Kuncewicz z Eliaszuk, Zinaida 
Rubczewska z Lewkowa Nowego. 
Halina Gryka-Birycka, Felicja Bor-
kowska, Lena Charkiewicz, Irena 
Waśko i Lucyna Zdanowska z Plan-
ty, Lidia Bielska z Tarnopola, Bar-
bara Birycka, Anna Zasim, Elżbieta 

Matysiuk, Halina Pańkowska i Ma-
ria Szymaniuk z Siemianówki.  Wy-
tkały one piękne kwiaty i malow-
nicze pejzaże znanych im okolic.  
Tę technikę  tkacką  poznały pod 
kierunkiem Małgorzaty Krawczyk, 
nauczycielki plastyki.

Ekspozycję kilkudziesięciu 
gobelinów można obejrzeć w ga-
lerii od środy do niedzieli w godzi-
nach od 10 do 18.

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Wystawa  gobelinów  w  galerii

cza gdy zebrani entuzjastycznie od-
śpiewali  symboliczne „Mnohaja leta” 
na jej cześć.

Jarosław Gołubowski wręczył 
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Przysłowia  ludowe  na  sierpień

Jaki  pierwszy,  drugi,  trzeci,  taki  cały  sierpień  leci.
W  pierwszym  tygodniu  sierpnia  spieka,  zima  ciężka,  śnieżna  i  długa  nas  czeka.
Gdy  sierpień  w  upały  zbywa,  lato  zwykle  długie  bywa.
Na  święty  Wawrzyniec  (10  VIII)   lata  już  nawet  koniec.
Wawrzyniec  pokazuje,  jaka  jesień  następuje.
Na  święty  Roch  (16  VIII)  jaki  dzień,  taka  noc,
Kto  na  święty  Bartłomiej  (24  VIII)  siał,  ten  będzie  chleb  miał.
Kto  latem  pracuje,  ten  zimą  głodu  nie  czuje.
Dużo  grzybów  sierpniowych,  dużo  zawiei  śniegowych..            

Wybrał i fot. opatrzył  Jan Ciełuszecki

Przyłącza
wodno-kanalizacyjne

Przyłącza 
kanalizacji deszczowej

Sporządzanie operatów 
wodnoprawnych

Oczyszczalnie ścieków

Budowa urządzeń wodnych

Aktualizacja kosztorysów

Projekty organizacji ruchu

Projekty zjazdów

Wykonywanie nadzoru 
inwestorskiego

Kierowanie budową 
lub innymi robotami 
budowlanymi

MARIUSZ MURAWSKI
ul. Pogodna 29 C m.1

15-365 Białystok
tel. 663 369 341

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

Kolejne zgrupowanie Zaple-
cza Kadry Narodowej w Szklarskiej 
Porębie, w którym uczestniczył 
zawodnik KS Parkiet Hajnówka 
Łukasz Klimiuk wraz z trenerem 

Romanem Sacharczuk odbyło się 
w dniach 31 lipca do 10 sierpnia 
2020 r. Dwa dni po powrocie ze 
zgrupowania Łukasz Klimiuk z po-
wodzeniem wystartował w Mitin-
gu kwalifikacyjnym do Mistrzostw 
Polski w biegu na 800 m. Pierwsze 
okrążenie (400m) pobiegł znakomi-
cie w 54 sekundy, co pozwoliło mu 

na mecie osiągnąć wynik 1: 58,35 
poprawiając swój rekord życiowy 
o 5 sekund. Wynik uzyskany prze 
Łukasza plasuje go na 15 pozycji 
list krajowych PZLA kat. U18 i na 
chwilę obecną uprawnia Łukasza 
do startu w Mistrzostwach Polski. 
Dobrze na tym mitingu spisała się 
również Maja Noskowicz w biegu 
na 400 m. Wymieniony dystans 
pokonała w czasie 64,99.  Dobrze 
pobiegła na sto metrów Roksana 
Kozar, która uzyskała czas 13,56. 
Weronika Nikiciuk dystans  400 m 
pokonała w czasie 71.87. Wymie-
nione zawodniczki oraz Maja Hu-
bert i Mateusz Biedrycki w lipcu 
bieżącego roku przygotowywały 
się do startów eliminacyjnych, na 
zgrupowaniu Kadry Wojewódzkiej 
Młodzików w Olecku, pod opieką 
trenerów KS Podlasie Białystok 
Pauliny Mikiewicz, Damiana Roszko 
oraz Karolem Sienkiewicz. 

Roman Sacharczuk

Bardzo dobry start Łukasza Klimiuk
Od 1 września do 30 listo-

pada 2020 roku na terenie ca-
łego kraju będzie realizowany 
Powszechny Spis Rolny 2020. To 
jedyne badanie, które pozwala 
na pozyskanie kompleksowych 
danych na temat polskiego rol-
nictwa. Są one konieczne do 
kształtowania krajowej, regio-
nalnej i lokalnej polityki rolnej 
oraz społecznej na wsi. Będą 
również stanowiły podstawę do 
kształtowania Wspólnej Polityki 
Rolnej Unii Europejskiej. Spis jest 
realizowany nie tylko w Polsce, 
ale także w innych krajach Unii.

Spis rolny zostanie prze-
prowadzony w gospodarstwach 
rolnych:
• osób fizycznych (gospodar-

stwach indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych nie 

mających osobowości prawnej.
Udział w spisie rolnym jest 

o obowiązkowy, a użytkownicy 
gospodarstw rolnych w ramach 
spisu rolnego są obowiązani do 
udzielania dokładnych, wyczer-
pujących i zgodnych z prawdą 
odpowiedzi. W spisie będą zbie-
rane informacje dotyczące osób 
będących użytkownikami gospo-
darstw rolnych oraz samych go-
spodarstw, m.in.:
• sprzedaży wytworzonych w go-

spodarstwie produktów rolnych,
• zużywanie więcej niż 50 % 

wartości wytworzonej produk-
cji rolnej na potrzeby własne 
gospodarstwa domowego,

• struktury dochodów gospodar-
stwa domowego,

• powierzchni zasiewów,
• pogłowia zwierząt gospodar-

skich,
• chowu i hodowli ryb,
• liczby maszyn i urządzeń w go-

spodarstwie rolnym,
• zużycia nawozów mineralnych 

w masie towarowej według 
nazw handlowych,

• powierzchni nawożonej nawo-
zami wapniowymi,

• powierzchni nawożonej nawo-
zami naturalnymi,

• zużycia nawozów naturalnych,
• liczby zabiegów środkami 

ochrony roślin,
• informacji o korzystaniu ze 

wsparcia wykwalifikowanych 
doradców przy podejmowaniu 
decyzji w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin,

• samooceny znajomości zasad 
integrowanej ochrony roślin,

• liczby, powierzchni, kubatury 
i pojemności budynków go-
spodarskich w gospodarstwie 
rolnym,

• pracujących w gospodarstwie 
rolnym.

Podstawową metodą zbie-
rania danych w spisie będzie 
samospis internetowy przepro-
wadzany za pośrednictwem inte-
raktywnej aplikacji formularzowej 
dostępnej na stronie internetowej 
Głównego Urzędu Statystycznego 
( GUS ). W przypadku, gdy respon-
dent nie spisze się przez internet, 
dane mogą być zbierane poprzez: 
wywiad telefoniczny przeprowa-
dzany przez rachmistrza tele-
fonicznego z wykorzystaniem 
zainstalowanego na komputerze 
oprogramowania dedykowanego 
do przeprowadzania spisu rolne-
go lub bezpośredni wywiad prze-
prowadzony przez rachmistrza 
terenowego z wykorzystaniem 
urządzenia mobilnego wyposa-
żonego w oprogramowanie de-
dykowane do przeprowadzenia 
spisu rolnego.

Udział rachmistrzów tereno-
wych uzależniony będzie od sytu-
acji epidemicznej w kraju.

Wszystkie pozyskane w cza-
sie spisu dane podlegają tajem-
nicy statystycznej na zasadach 
określonych w art. 10 ustawy 
z dnia 29 czerwca 1995 r. o sta-
tystyce publicznej.

Więcej informacji na stronie: 
https://spisrolny.gov.pl/

(opr. wip)

Zbliża się Powszechny Spis Rolny
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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

Wtorek:
Bielsk Podlaski, 

ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

UROgowscy

gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38

rejestracja, tel: 668 555 707

Dr n. med. Krzysztof Rogowski 
Specjalista urolog 

- 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 

ZOZ MSWiA  Białystok, ul. Fabryczna 27 
Tel. kom. 602 351 808 

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

wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31

tel: 85 730 71 38

UROgowscy
gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38
rejestracja, tel: 668 555 707

-�diagnostyka�i�leczenie�
���chorób�narządu�ruchu

-�badanie�USG�stawów

-�kwalifikacja�
���do�zabiegów
���operacyjnych

Prywatny�Gabinet�
Ortopedyczny�

Siemiatycze,�ul.�11�Listopada�45
termin�przyjęć�-�piątki

dr�n.med.�Mariusz�Tomaszuk

rejestracja��tel.�882�710�395
www.mariusztomaszuk.pl

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

Hajnówka,�ul.�Zielona�5
termin�przyjęć�-�poniedziałki

Rejestracja:
kom. 539 326 163

Centrum 
Medyczno-Stomatologiczne

www.tomdental.pl

l  leczenie kanałowe 
    pod mikroskopem

  implanty zębowel

  periodontologial

  protetyka   skaner 3Dl l

lek.stom. Andrzej Tomaszuk
specjalista endodoncji

ponad 10 lat doświadczenia pracy 
w Sztokholmie

lek.dent Jagoda Tomaszuk
periodontolog

ORTOPEDIA DZIECI 
i DOROSŁYCH

prof. dr hab. Janusz Popko

rejestracja: 
882 710 395

Centrum Medyczno-
Stomatologiczne

ul. Zielona 5
17-200 Hajnówka

l  badanie USG BIODEREK 

   u dzieci

diagnostyka i leczenie l  

   chorób narzadu ruchu ,

   dzieci i dorosłych

REKLAMA 008806993

NOWOŚĆ
Biopsja cienkoigłowa 
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Po długiej intensywnej pracy Wykonaw-
ców audytu dostępności - Fundacji Kulawa 
Warszawa oraz Fundacji Kultura bez Ba-
rier, przy współpracy z partnerami projektu, 
otrzymaliśmy zbiorczy raport z badań nad 
dostępnością. Odbył się on w terminie maj-
lipiec. Zastosowano w nim metodę ankietową, 
bezpośrednie wywiady z przedstawicielami in-
stytucji, audyt architektoniczny w budynkach 
Urzędu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Hajnowskiego Domu Kultury, byłym budynku 
dworca PKP obecnie użytkowanym przez Sto-
warzyszenie Kulturalne „Pocztówka”- „Hajnów-
ka Centralna - Przesiadkowa Stacja Kultury”.

Proces audytorski pozwolił na zdiagnozo-
wanie zastanych uwarunkowań pod względem 
dostępnościowym oraz wypracowanie wytycz-
nych, niezbędnych do wdrożenia w celu stwo-

Raport z audytu dostępności - w ramach projektu 
„Hajnówka dostępna - program dostępności 

miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany 
rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

rzenia przestrzeni przyjaznych osobom zma-
gającym się z różnego rodzaju niepełnospraw-
nościami, jak i osobom starszym, rodzicom 
z dziećmi itp. Dokument będzie towarzyszył 
realizatorom projektu „Hajnówka dostępna” 
na każdy etapie jego realizacji (w fazie testo-
wania, fazie wdrożeniowej) oraz po jego za-
kończeniu. Nie wszystkie wskazane problemy 
uda się zniwelować poprzez przeprowadzenie 
działań projektowych. Duża ich część będzie 
wymagała kontynuacji w przyszłości, co wią-
że się także z poszukiwaniem dodatkowych 
źródeł finansowania.  Zapraszam do zapozna-
nia się raportem dostępnym na stronie www.
hajnowka.pl w zakładce projektu „Hajnówka 
dostępna”. 

Emilia Korolczuk
Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie 

W dniu 17 lipca 2020 r. w ramach 
projektu pn. „Hajnówka OdNowa. Koopera-
cja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio 
Emilia” odbyła się wideokonferencja z przed-
stawicielami włoskiego partnera.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele Miasta Hajnówka, w tym pan Jerzy Sirak 
- Burmistrz Miasta Hajnówka, przedstawi-
ciele Grupy Inicjatywnej funkcjonującej przy 
projekcie: Fundacja Wspomagania Edukacji, 
Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych 
„KAJA” i Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztów-
ka”oraz kadra projektu. Natomiast z Włoch 
udało nam się porozmawiać z:
• Mauro Ponzi: były Prezes i współzałoży-

ciel Konsorcjum Oscar Romero, współza-
łożyciel „La Polveriera”, aktualnie doradca 
Krajowego Konsorcjum Spółdzielni Socjal-
nych CGM;

• Lorenzo Baldini: architekt, zaprojektował 
cały plan architektoniczny „La Polveriera” 
i współrealizował analizę architektonicz-
no-społeczną, którą powstała na etapie 
początkowym całego przedsięwzięcia;

Doświadczenia włoskie dla hajnowskiego dworca
• Giampiero Lupatelli: ekonomista, współ-

założyciel spółdzielni architektów, współre-
alizował analizę architektoniczno-społecz-
ną, którą powstała na etapie początkowym 
całego przedsięwzięcia;

• Beniamino Ferroni: Dyrektor Konsorcjum 
Oscar Romero, Prezes Spółdzielni Socjal-
nej „Winner Mestieri” - Społeczna Agencja 
Pracy.

Spotkanie miało na celu omówienie 
i podsumowanie realizowanych w projekcie 
działań, ze szczególną uwagą na rewitalizo-
wany budynek byłego dworca w Hajnówce. 
Na wstępie Mauro Ponzi przedstawił historię 
„La Polveriery”, która od początku miała być 
miejscem przeznaczonym dla lokalnej spo-
łeczności, w tym do pracy z osobami z niepeł-
nosprawnością. Stąd bardzo istotne były wa-
runki, jakie musiało to miejsce spełniać. Miało 
być łatwo i szybko dostępne dla mieszkańców 
poruszających się pieszo lub na rowerze oraz 
sprzyjające rozwijaniu ekonomii społecznej. 
Pod tym kątem szukano przestrzeni i budynku 
w mieście Reggio Emilia, na tamte czasy (po-
nad 30 lat temu) były to działania pionierskie. 
Padło na wymagające modernizacji obiekty 
powojskowe. Połączenie wymiaru ekonomicz-
nego, społecznego i terytorialnego – oparte 
o „efekt miasta”, pamiętając o tym, że to 
wszystko jest w tkance miejskiej – stało się 
podstawą planowania La Polveriery. Proces 
planowania trwał długo, ok. 2 lata.

Cd. str. 2

Sprzęt komputerowy, maseczki, płyny 
do dezynfekcji - pomoc w związku z pande-
mią COVID-19 uzyskają dzieci umieszczone 
w pieczy zastępczej, ich opiekunowie oraz ka-
dra placówek opiekuńczo - wychowawczych 
w regionie. Powiat Hajnowski w ramach re-
alizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczo-
nych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19”, otrzyma na ten cel 214 533,00 zł. 
Umowa o dofinansowanie została podpisana 
24 lipca br. pomiędzy Wojewodą Podlaskim 
a Starostą Hajnowski Andrzejem Skiepko. 

Głównym celem projektu jest przeciw-
działanie negatywnym skutkom wystąpienia 
COVID -19 w obszarze pieczy zastępczej i po-
moc w formie:
• zakupu wyposażenia potrzebnego do zdal-

nego nauczania (w powiecie hajnowskim 
będzie to 66 laptopów z oprogramowaniem 
i gwarancją);

• zakupu środków ochrony indywidualnej (ma-
seczek, rękawiczek jednorazowych i płynów 
dezynfekcyjnych);

• zakupu wyposażenia do organizacji miejsc 
kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy za-
stępczej.

Powiat Hajnowski Beneficjentem rządowego projektu
Ze wsparcia skorzystają dzieci przeby-

wające w rodzinach zastępczych, rodzinnych 
domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych oraz ich opiekunowie.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej w partnerstwie z Urzędami Wojewódzkimi, 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014–2020. Dota-
cja, jaką otrzyma Powiat Hajnowski jest sumą 
środków unijnych (180 808, 41) i krajowych 
(33 724,59). Zgodnie z umową przekazane 
dofinansowanie samorząd jest zobowiązany 
wydatkować do 31 sierpnia 2020 r., zaś reali-
zacja projektu potrwa do września br. Cieszę 
się, że pomoc trafi do tego obszaru polity-
ki społecznej, który potrzebuje interwencji. 
Wielokrotnie dziękowałem Panu Wojewodzie 
Bohdanowi Paszkowskiemu – jako reprezen-
tantowi Prezesa Rady Ministrów w terenie, za 
współpracę i zaangażowanie w sprawy re-
gionu Puszczy Białowieskiej, podziękuję rów-
nież teraz. Każde wsparcie, każda inicjatywa 
w tak trudnym dla nas wszystkich czasie jest 
niezwykle ważna – mówi Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko.

27 251,00 przekazał Wojewoda Podlaski 
Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem 
wsparcia działalności Domu Pomocy Społecz-
nej ROKITNIK w Białowieży. Umowa pomiędzy 
Wojewodą Podlaskim a samorządem, repre-
zentowanym przez Starostę Hajnowskiego 
Andrzeja Skiepko, o udzielenie dotacji celowej 
zastała podpisana 24 lipca 2020 r. w siedzibie 
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Trudny czas epidemii mocno nadwyrę-
ża kondycję finansową polskiej gospodarki, 
czego konsekwencje odczują także samorzą-
dy. Jesteśmy wdzięczni stronie rządowej za 
wsparcie, o potrzebie którego informowaliśmy 
także Pana Premiera Mateusza Morawieckiego 
podczas jego wizyty w regionie na początku 

lipca br. Za wzorową współpracę w terenie 
gorąco dziękuję Panu Wojewodzie Bohdanowi 
Paszkowskiemu – wsparcie, jakie dotychczas 
otrzymaliśmy jest niezwykle ważne. Dotacja, 
będąca przedmiotem umowy, zostanie wydat-
kowana zgodnie z ustawowym przeznacze-
niem - na prowadzenie domu pomocy społecz-
nej w Białowieży - mówi Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko.

Jak informuje Podlaski Urząd Wojewódz-
ki, na terenie Powiatu Hajnowskiego potwier-
dzono dotychczas 33 przypadki zakażenia 
koronawirusem, 29 osób wyzdrowiało. Liczba 
osób pozostających w kwarantannie  – 44 
(stan na godz. 8.00, 28.07.2020).

Katarzyna Miszczuk 

Finansowe wsparcie dla Powiatu Hajnowskiego
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Doświadczenia włoskie dla hajnowskiego dworca
Cd. ze str. 1

Społeczność – przestrzeń – 
relacje – to jest idea tego miej-
sca – a w środku miasto.

W dużej mierze wszyscy za-
łożyciele „La Polveriery” stawiali na 
integrację mieszkańców. Udało się 
to dzięki umiejscowieniu w siedzibie 
restauracji – baru, do którego przy-
chodzą mieszkańcy. Bardzo podnosi 
to atrakcyjność miejsca i sprawia, 
że jest tam dobra atmosfera, lubia-
na przez mieszkańców miasta i in-
nych przybyszy. Natomiast integra-
cja spółdzielni i innych podmiotów 
współtworzących to miejsce, doko-
nała się przede wszystkim dzięki 
temu, że podmioty te utworzyły 
spółkę społeczną/konsorcjum, co 
było poważnym zaangażowaniem 
oraz integrowało je wokół idei „La 
Polveriery”. Władze miasta były 
przychylne utworzeniu „La Polve-
riery”, ale we Włoszech nie ma 
specjalnie dedykowanych narzędzi 
wsparcia ze strony samorządu dla 
takich inicjatyw. Jedynym sforma-
lizowanym elementem współpracy 
„La Polveriery” z miastem jest umo-
wa użyczenia lokalu.

W „La Polverierze”, już na 
etapie samego pomysłu, usługi dla 
osób z niepełnosprawnością były 
bardzo ważną składową i dlate-
go zajmują dużą przestrzeń w jej 
siedzibie. Niektóre usługi (więcej 
o usługach w załączniku) są 
świadczone przez poszczególne 
spółdzielnie, które weszły w skład 
konsorcjum i które zainwestowały 
swoje środki w budynek, a także 

prowadzą tam swoją działalność. 
Jest też część wynajęta, np. dla mi-
nisterstwa obrony, które prowadzi 
działania skierowane do więźniów. 
Partner włoski wspomniał, że aktu-
alnie gdyby mieli więcej powierzch-
ni do dyspozycji, to bez problemu 
udało by się ją wynająć – im wię-
cej usług skupia się w jednym 
miejscu, tym bardziej atrakcyj-
ne to miejsce się staje – i dla 
mieszkańców i dla przedsiębiorców.

Podobieństwa i różnice po-
między „La Polveriera” a Hajnówka 
Centralna - Przesiadkowa Stacja 
Kultury.
Podobieństwa:

- oba miejsca mają swój po-
czątek w pewnej idei/wizji, nie są 
ukształtowane pod kątem potrzeb 
projektowych, lecz tworzone są 
z myślą o pewnej idei, jako oddol-
na inicjatywa;

- zarówno w Hajnówce, jak 
i w Reggio Emila była i jest przy-
chylność władz do tych idei, choć 
wokół nich było dużo kontrowersji, 
np. w Reggio Emila ze strony miesz-
kańców i urzędników. Zmieniło się 
to po tym, jak wszyscy poznali „La 
Polvereirę” i doceniali jej wartość 
dla mieszkańców i miasta.
Różnice:

- potencjał organizacji two-
rzących te miejsca – „La Polverie-
ra” była tworzona przez duże i silne 
spółdzielnie, także pod względem 
zasobów finansowych. W przypadku 
Hajnówki Centralnej – Przesiadko-
wej Stacji Kultury jest inaczej – Sto-
warzyszenie Kulturalne „Pocztów-

ka” jest samodzielną organizacją, 
dopiero poszukującą innych partne-
rów, ze skromnymi środkami;

- „lokomotywą” całego przed-
sięwzięcia jest w La Polverierze 
konsorcjum kilku podmiotów, 
a w Hajnówce jedno stowarzysze-
nie.
Wyzwanie?

Przed nami wyzwanie, nie tyl-
ko projektowe, o które zapytaliśmy 
partnera włoskiego, a mianowicie 
- Co zrobić żeby podmioty ekonomi 
społecznej chciały współpracować 
razem, w jednym miejscu?

Uzyskaliśmy odpowiedź, któ-
rą już usłyszeliśmy w naszej wcze-
śniejszej rozmowie o „La Polverie-
rze”. Miejsce, które tworzycie, 
ma być atrakcyjne dla wszyst-
kich mieszkańców, przyciąga-
jące ludzi i różne podmioty. 
W tym kontekście ważna jest 
też edukacja budująca kulturę 
współpracy. Aktualnie w Hajnów-
ce ważne jest również wsparcie 
marketingowo-promocyjne. Jest to 
bardzo ważne, bo pomysł i miejsce 
ma potencjał.

Czego może nauczyć nas 
przykład rewitalizacji „La Polve-
riery”?

Komentarz zamykający 
przedstawienie realizacji projektu 
rewitalizacji dawnego obiektu woj-
skowego nazywanego „La Polve-
riera” w mieście Reggio Emilia – 
wygłoszony do przyjaciół z Polski 
przez pana Giampiero Lupatelli:

„Po krótkim przedstawieniu 
przez pana Lorenzo Baldini głów-

nych założeń rewitalizacji miejskich 
zabudowań zwanych „La Polverie-
ra” w mieście Reggio Emilia, zre-
alizowanej dzięki inicjatywie i za-
angażowaniu Konsorcjum Oscar 
Romero oraz spółdzielni socjalnych, 
pozwolę sobie na krótką refleksję. 
Chciałbym wyjaśnić, czego nauczy-
łem się pracując przy tym projekcie. 

„La Polveriera” pozostanie ważnym 
elementem moich osiągnięć zawo-
dowych, ale w szerszym pojęciu jest 
dla mnie doskonałym przykładem 
przejawu świadomości społecznej.

Lorenzo pokazał nam między 
innymi schemat stworzony przez 
Wydział Administracji Urzędu Mia-
sta Reggio Emilia, w którym wyka-
zuje, że tylko kiedy trzy składniki 
zostaną odpowiednio włączone, to 
znaczy czynnik ekonomiczny, spo-
łeczny i miejsca, można stworzyć 
coś, co nazwiemy „efektem miasta”.

Ten schemat pokazuje, że wy-
starczy połączyć te trzy składniki 
i już – sukces murowany! Że wy-
starczy miejsce i infrastruktura plus 
określona grupa społeczna oraz od-
powiednie zasoby finansowe.

Myślę, że to nie wystarczy. 
I jestem zdania, że niewątpliwy 
sukces „La Polveriery” jest dosko-
nałym przykładem na moje słowa. 
Inne podobne inicjatywy napoty-
kały wiele trudności i nie zawsze 
zakończyły się zgodnie z oczeki-
waniami, a przecież składniki były 
takie same.

Christian Norberg Schulz, my-
śliciel XX wieku, wypowiedział się 
kiedyś o dziedzictwie kulturowym 
tymi słowami: „zmienia znaczenie 
przestrzeni z miejsca bez duszy na 
miejsce z duszą, ponieważ tam to-
czy się życie”. Myśl ta, według mnie, 
doskonale oddaje również ideę re-
witalizacji miejskiej.

Dobrze wiemy, że życie jest 

niesamowitym procesem, że żeby 
zaistniało nie wystarczą tylko od-
powiednie składniki. Niezbędny 
jest również element z założenia 
abstrakcyjny, nieskończony. To pa-
sja i zaangażowanie ludzi, kobiet 
i mężczyzn, starych i młodych, 
którzy postrzegają projekt jako re-
alizację, chociażby częściową, ich 
głębokich pragnień, które towarzy-
szą im od dawna.

Tak właśnie było w przypadku 
„La Polveriery i wielkiego sukcesu 
jej rewitalizacji. To była dla mnie 
ważna lekcja.

Po takich słowach nie pozo-
staje nam nic innego jak zaprosić 
mieszkańców, przedsiębiorców, 
organizacje pozarządowe i inne 
podmioty do zaangażowania się 
w tworzenie miejsca Hajnówka 
Centralna – Przesiadkowa Sta-
cja Kultury.

Kadra projektu:
Katarzyna Potoniec /OWOP Białystok/

Anna Pacewicz /Urząd Miasta Hajnówka/
Magdalena Chirko /Urząd Miasta Hajnówka/

Oficjalne otwarcie zmoderni-
zowanego kompleksu sportowego 
nastąpiło 31 lipca 2020 r. Po długim 
procesie wykonawczym mieszkańcy 
miasta, powiatu hajnowskiego mogą 
cieszyć się nowoczesnym stadionem, 
gdzie pasjonaci sportowych zmagań 
będą mogli rozwijać swe pasje oraz 
kibicować sportowcom podczas zawo-
dów - meczów piłki nożnej, siatkowej, 
zmagań lekkoatletycznych itp. 

Pierwszymi zasiadającymi na 
trybunach byli goście zaproszeni na tę 
okazję, jak też zainteresowani miesz-
kańcy. W wydarzeniu uczestniczyli 
m.in. Bohdan Paszkowski Wojewoda 
Podlaski, Andrzej Skiepko Starosta Po-
wiatu Hajnowskiego, Joanna Sarosiek 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Re-
gionalnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego, Jan Za-
lewski Wiceprezes Podlaskiej Federa-
cji Sportu w Białymstoku, Tomasz Za-

brocki przedstawiciel wykonawcy firmy 
PANORAMA Obiekty Sportowe, a także 
lokalni samorządowcy, duchowni.

Ogrom pracy włożonej w reali-
zację inwestycji - od momentu pro-
jektu, wyboru wykonawcy aż po prace 
modernizacyjne, skłaniają do wielkich 
ukłonów oraz podziękowań wszystkim 
osobom pracującym na rzecz jej urze-
czywistnienia. Szczere słowa podzię-
kowania padły ze strony gospodarza 
miasta - Burmistrza Jerzego Siraka. 

Starosta hajnowski podkreślał 

duże znaczenie stadionu dla rozwoju 
sportu w mieście i powiecie. Daje on 
ogromną szansę młodym, zdolnym 
sportowcom na szlifowanie swoich 
sportowych umiejętności oraz odno-
szenia coraz to większych sukcesów 
przez nich na różnych szczeblach. 

Na nowy kompleks sportowy 
składa się: 
• stadion lekkoatletyczny wyposażo-

ny w bieżnię 4-torową o długości 
400 m i bieżnię sprinterską 6 toro-
wą o długości 130 m z nawierzch-

nią syntetyczną, dwuścieżkową 
skocznię do skoku w dal i trójsko-
ku, rzutnię do pchnięcia kulą z na-
wierzchnią z mączki ceglanej, dwa 
rozbiegi do rzutu oszczepem, bo-
isko piłkarskie główne z nawierzch-
nią z trawy naturalnej o polu gry 
64x105m, z automatycznym sys-
temem nawadniania,

• boisko piłkarskie treningowe z na-
wierzchnią syntetyczną,

• dwa boiska do siatkowej piłki pla-
żowej,

• dwa korty tenisowe,
• budynek magazynowy na sprzęt 

z pomieszczeniem dla obsługi tech-
nicznej,

• kontener kasy biletowej,
• wiata przeszklona dla komentatora,
• trybuny zadaszone dla co najmniej 

1000 osób,

Nowy stadion hajnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji już otwarty
• wiaty dla zawodników rezerwowych.

Obiekt jest monitorowany przez 
system monitoringu - 21 kamer oraz 
nagłośnienie. 

Kompleks sportowy OSiR oraz 
zagospodarowanie placu przy Haj-
nowskim Domu Kultury wraz z Ro-
dzinną Strefą Zabaw są inwestycjami 
zrealizowanymi w ramach projektu 
dofinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego Hajnówka OdNowa” 
– rewitalizacja strefy urbanistycznej 
„Chemiczna” na terenie Miasta Haj-
nówka  (modernizacja stadionu, bu-
dowa basenów, budowa placu zabaw 
przy HDK).

Wartość projektu: 13 877 
459,01 zł. Wartość dofinansowania:  
9 372 619,16 zł.        

 Emilia Korolczuk
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Pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy, wykształcenia czy zakup 
niezbędnego sprzętu – Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie 
wspiera osoby niepełnosprawne 
w pokonywaniu barier o charak-
terze społecznym i zawodowym, 
realizuje program Aktywny Sa-
morząd. W 2020 r. pula środków 
to ponad 180 tys zł. 

Aktywny Samorząd to subsy-
dialny program, dodatkowy instru-
ment finansowy Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych umożliwiający wsparcie 
w ramach rehabilitacji społecznej 
i zawodowej. Program składa się 
z dwóch modułów. Pierwszy do-
tyczy współfinansowania usług, 
sprzętu i elektroniki usprawniają-
cej poruszanie się, drugi – zakłada 
pomoc w uzyskaniu wykształcenia 
wyższego.

Moduł I zakłada dofinanso-
wanie zadań niwelujących bariery 

transportowe, bariery w dostępie do 
uczestnictwa w społeczeństwie in-
formacyjnym oraz barier w porusza-
niu się.  W ramach tego,  w zależ-
ności od posiadanego stopnia nie-
pełnosprawności, można ubiegać się 
o pomoc:
- w uzyskaniu prawa jazdy;
- w zakupie i montażu oprzyrządo-

wania do posiadanego samochodu;
- w zakupie wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym;
- pomoc w zakupie protezy kończy-

ny; 
- w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz oprogra-
mowania lub też pomoc w utrzy-
maniu sprawności technicznej po-
siadanego sprzętu elektronicznego, 
zakupionego w ramach programu.

Ponadto w ramach utrzyma-
nia aktywności zawodowej, można 
również wnioskować o finansowe 
wsparcie w zapewnieniu opieki dla 
dziecka przebywającej w placówce 

oświatowej – żłobku lub przedszkolu 
albo pod inną tego typu opieką (np. 
w sytuacji gdy zatrudniamy nianię 
na podstawie umowy cywilnopraw-
nej).

Zobacz: Szczegółowa lista za-
dań wraz z kryterium w linku

Natomiast w ramach Modułu II 
osoby ze znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności 
mogą wnioskować o pomoc w uzy-
skaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym.

Termin zakończenia przyjmo-
wania wniosków w ramach MODUŁU 
I wypada 31 sierpnia 2020 r., nato-
miast w ramach MODUŁU II - 10 
października 2020 r. (dla wniosków 
dotyczących roku akademickiego 
2020/2021). By złożyć wniosek, 
nie ma konieczności fatygowania 
się do siedziby Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie – nabór do 
Programu prowadzony jest również 
w formie elektronicznej w systemie  

Skorzystaj ze wsparcia. Program Aktywny Samorząd
SOW  https://sow.pfron.org.pl/.

W zeszłym roku z Programu 
Aktywny Samorząd skorzystało 44 
osoby (w ramach dwóch modułów), 
jego całkowita wartość w 2019 r. 
to ponad 189 tys. zł. Program jest 
kontynuowany także w 2020 r., 
podlaski oddział PFRON skierował 
do samorządu powiatu środki w wy-
sokości ponad 181 467,00. zł. Dotąd 
do PCPR w Hajnówce wpłynęły 34 
wnioski (w ramach dwóch modu-
łów). Pomoc społeczna jest jednym 
z istotnych zadań samorządu po-
wiatowego, który wymienia ustawa 
z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym [Dz.U. z 2019, poz. 511, 
red.]. W celu spójności działań na 
rzecz wsparcia osób niepełnospraw-
nych Rada Powiatu Hajnowskiego 
uchwaliła Powiatową Strategię Roz-
wiązywania Problemów Społecz-
nych i Powiatowy Program Działań 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 
Większość z postawionych celów jest 

realizowana dzięki skutecznemu wy-
korzystaniu środków z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych – głównego instrumen-
tu samorządu powiatowego w pomo-
cy osobom niepełnosprawnym. By 
zwiększyć pulę pozyskiwanych fun-
duszy od 2012 r. powiat hajnowski 
przystąpił do realizacji pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd”. Pro-
gram to dobry instrument finansowy, 
wspierający rehabilitację i rozwój – 
mówi Starosta Andrzej Skiepko.

Masz pytania do realizacji Pro-
gramu lub chciałbyś skorzystać z po-
mocy i nie wiesz od czego zacząć? 
Skontaktuj się z PCPR:

Kontakt z PCPR w Hajnówce:
ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Haj-
nówka, w godz. 730 - 1530
telefonicznie pod numerem 85 
6823642 lub 85 6825983
e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl   
egrygoruk@powiat.hajnowka.pl

Katarzyna Miszczuk

Możliwość otrzymania bez-
płatnego pakietu szczepionki 
przeciwko KZM, bezpłatne szko-
lenia – SP ZOZ wraz z samo-
rządem powiatu hajnowskiego 
zaangażował się nowy projekt 
mający na celu przeciwdziała-
nie chorobom odkleszczowym, 
a którego liderem jest Urząd 
Marszałkowski. 

2017 – 114 osób, 2018 – 99 
os., 2019 – 71,  współczynnik  za-
padalności w 2019 – 164,6 (w po-
równaniu do średniej krajowej wyno-
szącej 49,51*) – takie żniwo zebrała 
borelioza z Lyme w powiecie haj-
nowskim ciągu ostatnich trzech lat. 
Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) 
również wyrabia swoją ponurą sta-
tystykę – 60 osób w ciągu ostatnich 
trzech lat (2017-2019), współczyn-
nik zapadalności w 2019 r. – 44,00 
(przy średniej krajowej wynoszącej 
0,61!)**.  Zapadalność na choro-
by odkleszczowe w województwie 
podlaskim jest najwyższa w kraju 
- ale nawet na tle Podlasia powiat 
hajnowski niechlubnie się wyróżnia. 
Dane zachorowalności na choroby 
odkleszczowe w regionie Puszczy 
Białowieskiej mocno przewyższają 
średnią wojewódzką - i tak wyso-
ką w skali kraju. Choć przytaczanie 
suchych danych statystycznych 
nie jest najlepszym pomysłem na 
dobry początek żadnego tekstu, 
w tym akurat przypadku dobitnie 
pokazuje, jak wielkim problemem 
dla naszego regionu są choroby 
odkleszczowe – trudne do leczenia, 
wywołujące szereg powikłań, skut-
kujące wyłączeniem z życia zawo-
dowego, społecznego,  a w skrajnych 
przypadkach śmiercią.  W nierównej 
walce z milimetrowymi pajęczaka-
mi, wywołujących nieproporcjonal-
ne do swoich rozmiarów zdrowotne 
problemy, skuteczne są wczesna 
profilaktyka, promocja zdrowia i in-
terwencja. Wszystkie te elementy 
zawiera „Projekt profilaktyki chorób 

odkleszczowych i eliminowania skut-
ków ich występowania w najbardziej 
zagrożonych grupach ryzyka woje-
wództwa podlaskiego” –  inicjatywa 
wraca w nowej odsłonie.

Doświadczenie SP ZOZ  
w realizacji projektów  
o podobnej tematyce
W 2018 r. szpital podjął się re-

alizacji projektu, niemniej z przyczyn 
niezależnych od SP ZOZ wówczas 
nie został ukończony. Choć zadania 
nie udało się zrealizować, szpital 
nie odpuścił. Mając na uwadze ska-
lę ryzyka zachorowania na choroby 
odkleszczowe w naszym regionie, 
wynikającą z położenia geograficz-
nego i uwarunkowań środowisko-
wych, z uwagi na dobro społeczności 
lokalnej ponownie przyjęliśmy ofer-
tę udziału w projekcie i podjęliśmy 
wyzwanie – mówi dyrektor SP ZOZ 
Grzegorz Tomaszuk.  Dzięki determi-
nacji, zaangażowaniu i współpracy 
projekt wraca w nowej odsłonie – 
pod egidą Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podlaskiego w roli 
lidera, a SP ZOZ - partnera.

Zaangażowanie do inicjatywy 
hajnowskiego szpitala nie dziwi – 
placówka w swojej strukturze po-
siada 9 POZ oraz Oddział Obserwa-
cyjno – Zakaźny. Szpital ma także 
bogate doświadczenie w realizacji 
tematyki chorób odkleszczowych 
– w latach 2013- 2015 placówka 
realizowała projekt „Rozwój współ-
pracy transgranicznej w zakresie 
profilaktyki, diagnostyki i leczenia 
chorób przenoszonych przez klesz-
cze w rejonach endemicznego ich 
występowania na pograniczu polsko 
– białoruskim”. Projekt miał na celu 
poprawę stanu zdrowia mieszkań-
ców  powiatu hajnowskiego i obwo-
du grodzieńskiego poprzez poprawę 
profilaktyki, diagnostyki i leczenia 
chorób przenoszonych przez klesz-
cze. W wyniku realizacji projektu 
dokonano modernizacji Medyczne-
go Laboratorium Diagnostycznego: 

szpital w Hajnówce przeprowadził 
gruntowny remont laboratorium 
oraz zakupił nowoczesną aparatu-
rę. Obok nowych mebli, kompute-
rów, zamrażarek, wirówek i lodówek, 
laboratorium zostało wyposażone 
w najnowocześniejszy, specjali-
styczny sprzęt do wykrywania cho-
rób przenoszonych przez kleszcze. 
Dzięki temu placówka dysponuje te-
raz zautomatyzowanym systemem 
wykonywania testów wykrywających 
choroby przenoszone przez kleszcze.

Zadania przewidziane  
w projekcie

Tymczasem „Projekt profilak-
tyki chorób odkleszczowych i elimi-
nowania skutków ich występowania 
w najbardziej zagrożonych grupach 
ryzyka województwa podlaskie-
go”  będzie realizowany na terenie 
powiatów: hajnowskiego, sokólskie-
go i sejneńskiego. Działania w pro-
jekcie adresowane są do pracują-
cych w sekcjach najbardziej nara-
żonych na ukąszenie przez kleszcza 
– tj. rolnictwo, rybactwo i łowiectwo 
w wieku 18-64 lata (osób fizycznych 
i podmiotów gospodarczych), a tak-
że pracowników sektora podstawo-
wej opieki zdrowotnej – lekarzy POZ  
i lekarzy medycyny pracy.

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

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

Realizacja projektu  
– krok po kroku

W pierwszej kolejności plano-
wana jest edukacja grupy docelowej, 
w związku z czym przygotowujemy 
cykl szkoleń. W związku z sytuacją 
epidemiologiczną projektowy ka-
lendarz uległ zmianie. Zaglądaj-
cie na stronę powiatu i szpitala 
a także profil na Facebook – tam 

pojawi się więcej szczegółów odno-
śnie rekrutacji i terminarzu zadań. 
A o samych zagrożeniach,  jakie 
niosą choroby odkleszczowe dowie-
cie się za pośrednictwem kampanii 
informacyjnej - w ramach projektu 
przewidziano  opracowanie, kolpor-
taż i promocję materiałów eduka-
cyjnych skierowanych do rolników, 
rybaków i łowczych, dostępnych 
w POZ, w jednostkach samorządu 
terytorialnego oraz w mediach.

Realizacja projektu potrwa 
do 2023, jego całkowita wartość 
to  9 798 867, 71 zł, z czego do-
finansowanie w ramach RPO to 
9 308 924, 32 zł. Realizacja projek-
tu na terenie powiatu hajnowskiego 
to koszt 348 073,80 zł, z czego do-
finansowanie wynosi 330 670,11.

Katarzyna Miszczuk
*Współczynnik zapadalności oblicza 

się poprzez przeliczenie danych 
surowych na 100 tyś. mieszkań-
ców, umożliwiając w ten sposób 
porównanie liczby zachorowań 
w jednostkach administracyjnych 
o różnej liczbie mieszkańców.

** Dane PSSE w Hajnówce z – stan 
na listopad 2019 r

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne – kleszczowy projekt profilaktyczny w hajnowskim szpitalu

Zbliża się nowy rok szkolny. 
Z uwagi na epidemię będzie się różnił 
on poprzednich swoją formą i wzmo-
żonym bezpieczeństwem sanitarnym 
naszych dzieci. Mimo tego jak co roku 
rodzice dzieci mogą starać się o po-
moc finansową na wyprawkę szkolną 
oraz stypendia socjalne. 

I. Pomoc finansowa na zakup 
podręczników, materiałów edukacyj-
nych i ćwiczeniowych w roku szkol-
nym 2020/2021 w ramach rządo-
wego programu pomocy uczniom 
niepełnosprawnym.

Ubiegać się mogą o nią ucznio-
wie z orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego tj. osoby słabosły-
szące, niesłyszące, słabowidzące, 
z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu, lekkim, z niepełnospraw-

nością ruchowa, z autyzmem.
Wniosek składa się do dy-

rektora szkoły, do której uczeń 
będzie uczęszczał w roku szkol-
nym 2020/2021, w terminie do 
dnia 7 września 2020r.

Do wniosku dołącza się kopię 
orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, o którym mowa w art. 
127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo 
kopię orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, o którym mowa 
w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Przepisy wprowa-
dzające ustawę   Prawo oświatowe.

II. Zasady ubiegania się o sty-
pendia socjalne w roku szkolnym 
2020/2021

Pomoc finansowa i stypendia socjalne 
w roku szkolnym 2020/2021

Cd. str. 4
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Hajnówka jest pełna dobrych serc. Prze-
konujemy się o tym w ostatnim czasie bardzo 
często, szczególnie  podczas akcji zbierania 
funduszy na leczenie małego hajnowianina 
Kubusia, zmagającego się z SMA. Organizowa-
ne w tym celu są m.in. kiermasze, rajdy rowe-
rowe, akcje zbierania nakrętek. W przypadku 
tej ostatniej od pewnego czasu przed siedzibą 
urzędu miasta ustawione są kontenery, do któ-
rych każdy może wrzucić nakrętki. N a to -
miast na skwerku im. plut. B. Bierwiaczonka 
stanął pojemnik w kształcie wielkiego czerwo-

Serduszko na nakrętki na skwerku  
im. plut. Bolesława Bierwiaczonka

nego serca. To akt dobrej woli i chęci pomocy 
społeczników z „Akcji Hajnówka”, którzy zebrali 
środki, kupili i postawili serduszko.  

Inicjatorów wsparły władze miasta Bur-
mistrz Jerzy Sirak wraz z Zastępcą Ireneuszem 
Kiendysiem. 

Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie 
przeznaczony na leczenie Kubusia, a w przy-
szłości dla innych potrzebujących.  Zatem czas 
zapełnić serduszko! 

Emilia Korolczuk
fot. fb.com/akcjahajnowka 

Partnerzy projektu „Hajnówka dostępna” 
nie odpoczywają nawet w wakacje. W ramach 
działań projektowych mają miejsce wydarze-
nia kulturalne dostosowane do osób z nie-
pełnosprawnościami. Tegoroczna XII edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego 
Wertep odbyła się pod hasłem „dostępność”. 
Podczas tej imprezy kulturalnej każdy bez 
wyjątku mógł bez żadnych barier doświad-
czyć teatralnych wrażeń. Szczególnie dla osób 
z dysfunkcjami wzroku, słuchu organizatorzy 
ze Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka” 
zadbali o udogodnienia w odbiorze treści spek-
takli poprzez spektakle szeptane, dostępność 
tłumacza języka migowego. W mobilnych 
punktach informacji mogliśmy zasięgnąć infor-
macji o wydarzeniach oraz festiwalowych pro-
pozycjach związanych z dostępnością. Ten kto 
nie mógł bezpośrednio uczestniczyć w Werte-
pie miał możliwość obejrzenia spektakli online. 
Jeśli nadal jesteście nimi zainteresowani to 
są dostępne na profilu fb.com/International-
TheatreFestivalWertep.  Wszystkich zapewne 
zachwyciły 3 rowerowe riksze, które służyły 
pomocą osobom starszym, z problemami 

w poruszaniu się, z ciężkim bagażem. Wertep 
odwiedzili członkowie Polskiego Związku Nie-
widomych koło terenowe w Hajnówce, którzy 
pełnili rolę „testerów” wdrażanych udogod-
nień dostępnościowych. Ich uwagi i opinie są 
dla uczestników projektu bardzo cenne, gdyż 
pozwolą tworzyć „kulturę bez barier” w przy-
szłości. 

7 sierpnia natomiast, Hajnowski Dom 
Kultury zorganizował kino plenerowe z opcją 
audiodeskrypcji. Widzowie obejrzeli film „Męż-
czyzna imieniem Ove” z napisami i lektorem 
w języku polskim. Dla osób z trudnością w po-
ruszaniu się dostępne były krzesełka (zamiast 
leżaków), natomiast osoby z dysfunkcjami 
wzroku mogły skorzystać ze słuchawek do 
audiodeskrypcji. Kolejne dostosowane seanse 
jeszcze w sierpniu. 

Już w połowie sierpnia startujemy z cy-
klem kursu dla asystentów osób z niepełno-
sprawnościami. 

Emilia Korolczuk
Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie

fot. Wertep Festiwal

Letnie działania Hajnówki dostępnej

Pomoc finansowa i stypendia socjalne  
w roku szkolnym 2020/2021

W  roku  szkolnym  2020/2021  wnioski  
o stypendium  szkolne  można  składać, je-
śli  miesięczna  wysokość  dochodu  na  osobę 
w rodzinie  ucznia  wynosi  do  528 zł netto na 
osobę. We  wniosku  należy  wykazać  dochody  
z  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc  złożenia 
wniosku tj. z SIERPNIA 2020 r.

Termin składania wniosków: 
- od  1 do 15 września 2020 r. (nieprzekra-

czalny termin) 
- w przypadku słuchaczy kolegiów pracow-

ników służb społecznych - do dnia 15 paź-

Cd. ze str. 3 dziernika 2020 r. (gdyż słuchacze kolegium, 
rok szkolny rozpoczynają od 1 października).

Wnioski i załączniki pobiera się:
- ze strony internetowej urzędu, zakładka oświata     
- w szkołach na terenie miasta Hajnówka, 
- w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Mia-

sta Hajnówka, pokój 11 (parter), tel. (85) 682 
29 94  lub 206 (II piętro) tel. (85) 682 24 88.

Szczegółowe informacje odnośnie pomocy 
finansowej można uzyskać w Zespole Oświaty, 
Kultury i Sportu (Urząd Miasta), na www.hajnow-
ka.pl oraz w placówkach oświatowych. 

Emilia Korolczuk 
 

Tradycyjnie 15 sierpnia społeczność 
hajnowska spotyka się przy mogile Żołnierzy 
Wojska Polskiego z 1920 r., by oddać hołd pole-
głym, walczącym o wolność państwa polskiego. 
Minął równo wiek od zwycięskiej bitwy z rosyj-
skim okupantem, która w historii zapisała się 
jako „Cud nad Wisłą”.

Obchody rozpoczął przemarsz pocztów 
sztandarowych, hajnowskiej orkiestry dętej 
i wszystkich zgromadzonych gości, pod pomnik 
przy ul. Łagodnej. Swego duchowego wsparcia 
podczas uroczystości udzielił ks. bp Antoni Pa-
cyfik Dydycz diecezji drohiczyńskiej. Ireneusz 
Kiedyś Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka 
w swoim przemówieniu podkreślał: „…Święto 
Wojska Polskiego to okazja do refleksji nad rolą 
wojska i żołnierzy w wolnej Polsce, ale również 
do podziękowania tym, którzy obecnie pełnią 
żołnierską służbę, za codzienną pracę na rzecz 
zapewnienia nam bezpieczeństwa i gotowość 
do obrony Ojczyzny. Dzisiejsze uroczystości 
z okazji Święta Wojska Polskiego przypomina-
ją nam o takich wartościach jak odwaga, honor, 
poświęcenie…”.  

Symboliczną cześć ofiarom wojny polsko-
-bolszewickiej złożyły delegacje:
- Urzędu Miasta Hajnówka: Ireneusz Kiedyś 

zastępca Burmistrza, Walentyna Pietroczuk 
Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka i Bar-
bara Laszkiewicz Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Hajnówka,

- Starostwa Powiatowego w Hajnówce: Joanna 
Kojło Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego, 

Danuta Rola Sekretarz Powiatu Hajnowskiego 
wraz z Mikołajem Janowskim Radnym Sejmi-
ku Województwa Podlaskiego,

- Urzędu Gminy Hajnówka: Aleksander Kulik 
Zastępca Wójta, Mikołaj Golonko Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy Hajnówka,

- Dariusz Łuczak, były generał brygady w kor-
pusie oficerów ABW, w latach 2013-2015 szef 
ABW, 

- 2. Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Haj-
nówka: sierż. Mariusz Antosiuk, sierż. Robert 
Łapiuk,

- Aresztu Śledczego w Hajnówce, Komendy Po-
wiatowej Policji i Komendy Powiatowej Stra-
ży Pożarnej: Ppłk Roman Paszko Komendant 
Aresztu Śledczego, nadkom. Maciej Ciuruk 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, 
mł.bryg. Grzegorz Bajko KP PSP w Hajnówce,

- Stowarzyszenia Akacja Katolicka: Aldona Olej-
nicka, Lech Michalak, Zdzisław Wiatrowski,

- PSS Społem w Hajnówce: Mieczysław Gmiter, 
Katarzyna Dąbek,

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Hajnówce: Marek Szczerba kierownik 
ARiMR w H-ce,

- Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Hajnówce.

Tegoroczne obchody były nieco skromniej-
sze niż zazwyczaj, ze względy na stan epidemii. 
Miejmy jednak nadzieję, że za rok spotkamy się 
w większym gronie, a także z pokazami sprzętu 
wojskowego oraz tradycyjną grochówką. 

Emilia Korolczuk

Święto Wojska Polskiego i 100. rocznica  
Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”
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