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OPINIE...

Motto numeru:

„Łatwo zapominamy o naszych błędach,
kiedy tylko my sami o nich wiemy.”

François de La Rochefoucauld

W następnym numerze:

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

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

„... to był premier bardzo dla mnie wygodny. - No, widzicie, już przez to, że on miał kartotekę obciążoną tym, że
chce te ręce ucinać, to można go było łatwo wykończyć przy lada okazji. (...) Tak jak w niektórych krajach, tak
samo u nas (...) władza miała swego Cyrankiewicza. Zawsze są ludzie, którzy są tylko kukłami i w ten sposób
są potrzebni rzeczywistej władzy.”
Władysław Gomułka, I sekretarz PZPR o premierze PRL Józefie Cyrankiewiczu.
za „PRL. Żony i kochanki władzy” str. 284

CZY WIESZ ŻE ...
91 proc. Polaków uważa, że polityk przyłapany na kłamstwie powinien przynajmniej na jakiś czas odejść
z polityki. Jednocześnie wg 70 proc. Polaków politykom wierzą tylko naiwniacy.
Czeremcha

Kto ratuje jedno drzewo ... ten ratuje cały las

Oficjalne otwarcie drogi
Daniłowo – Pietkowo

Czytaj str. 5

Elektrownia słoneczna w Siemiatyczach

21 czerwca oficjalnie oddano – poszerzono jezdnię z 5,5 do 6 m,
do użytku drogę Pietkowo – Dani- wykonano nową nawierzchnię z bełowo o długości 1,82 km. Droga od
tonu asfaltowego, wykonano zjazdy
lat była w złym stanie technicznym. i pogłębiono rowy.
W końcu udało się pozyskać dofiW uroczystym otwarciu drogi
nansowanie z Rządowego Fundu- uczestniczyły m.in; Wojewoda Podszu Inwestycji Lokalnych i obecnie
laski, władze samorządowe powiamieszkańcy mogą po niej jeździć tu i gminy, mieszkańcy.
bezpieczniej. W ramach inwestyTeraz czas na przebudowę
cji, której koszt wyniósł 1,6 mln zł drogi w miejscowości Pietkowo. (s)

Zarząd województwa na posiedzeniu w środę, 22 czerwca,
zwiększył pulę w konkursie z funduszy unijnych na inwestycje w odnawialne źródła energii i przyznał 1,6
mln zł dotacji na kolejną elektrownię fotowoltaiczną w Podlaskiem.
Obiekt powstanie w Siemiatyczach.
Elektrownia będzie miała moc

999,24 kW i złoży się na nią ponad
3 tys. sztuk paneli fotowoltaicznych.
Wybuduje ją spółka Sun PV. Wyprodukowana energia elektryczna
będzie wykorzystywana w celach
komercyjnych i w całości wprowadzona do sieci elektroenergetycznej
w celu odsprzedaży.
– Ta inwestycja przyczyni się

Klejniki

II Festyn Rodzinny

Dnia 29.05.2022 roku w Klejnikach po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 odbył
się II Festyn Rodzinny. Naszą imprezę zaszczycili swoją obecnością
Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk,
ks. Mitrat Jerzy Kulik - proboszcz
parafii prawosławnej w Klejnikach,
ks. Piotr Kamieński - proboszcz
parafii prawosławnej w Kuraszewie, radni Gminy Czyże z Przewodniczącą Krystyną Gawryluk na
czele, sołtysi wsi Klejniki Anna Sajewska oraz Mikołaj Kupryjanowicz,
Cd. str. 7

do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii
w naszym województwie. Dzięki
temu poprawi się stan środowiska,
ponieważ mniej zanieczyszczeń
wpłynie do atmosfery – mówił wicemarszałek Marek Olbryś.
Szacowany roczny spadek
Cd. str. 6

Krzysztof Jurgiel

Gdzie są korytarze solidarnościowe dla ukraińskiego zboża?
Krzysztof Jurgiel: Należy wspierać Ukrainę w wywozie
produktów rolnych, mając na uwadze interes polskich rolników.

30 czerwca podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI)
Parlamentu Europejskiego, miała miejsce dyskusja na temat sprawozdania
z jej wizyty w dniach 20-21 czerwca na granicę polsko-ukraińską. Z powodu
rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz zniszczonej infrastruktury lokalnej, w szczególności zablokowania portów, ukraińskie rolnictwo ma problemy z dostawą
towarów rolnych (najbardziej zbóż) do reszty świata. W związku z tym szuka
się alternatywnych dróg eksportu, tj. transportu kolejowego i drogowego.
Podczas dwudniowej misji europosłowie odwiedzili przejścia graniczne w Medyce
(kolejowe) i Korczowej (drogowe), aby ocenić import ukraińskich produktów rolnych
i możliwości alternatywnych tras. Odbyli oni rozmowy z przedstawicielami polskiego
rządu i rolników, ukraińskiego środowiska biznesowego i ukraińskiego parlamentu. Jej
nadrzędnym celem było sprawdzenie, co można zrobić, aby zmniejszyć biurokratyczne
wymogi i przyspieszyć tranzyt towarów rolnych do UE.
W rzeczywistości misja AGRI nie była w stanie zweryfikować, czy tak jest, ponieważ
skontrolowała tylko to, co się dzieje po polskiej stronie granicy. Jednocześnie polskie
władze poinformowały delegację PE, że do naszego kraju trafia tylko znikoma ilość zboża,
w tym zboża przeznaczone do spożycia nie podlegają kontroli fitosanitarnej, co nie ma
wpływu na opóźnienia na granicach.

Strasburg, Francja. Europoseł Krzysztof Jurgiel podczas debaty w Parlamencie Europejskim.
Głos w dyskusji nad sprawozdaniem AGRI zabrał europoseł EKR, członek tej komisji
Krzysztof Jurgiel, który wyjaśnił także procedury stosowane przez stronę polską:
Panie Przewodniczący,
Wysoka Komisjo,
celem spotkania, które miało miejsce w Polsce, było przedstawienie działań
podejmowanych przez stronę polską zmierzających do ułatwienia wywozu płodów rolnych z Ukrainy, funkcjonowania przejść granicznych, roli poszczególnych
służb, wyzwań przed którymi stoją, a także problemów natury infrastrukturalnej
i logistycznej. W trakcie spotkania oraz dalszej części wizyty strona polska
wyraźnie podkreślała, że nieprawdą jest twierdzenie, jakoby prowadzone przez
polskie służby weterynaryjne, fitosanitarne czy jakości handlowej towarów
powodowały zatory na przejściach granicznych.
Członkowie komisji, którzy brali udział w delegacji uzyskali, zdaniem rządu,
potrzebne informacje teoretyczne i praktyczne. Jednocześnie wydaje się, że
nie zdali sobie sprawy z tego, że udrożnienie wywozu zbóż z Ukrainy wymaga
ogromnych inwestycji w infrastrukturę i logistykę zarówno po stronie ukraińskiej, jak i polskiej. Konieczne są konkretne działania po stronie Komisji Europejskiej, zwłaszcza, że koncepcja korytarzy solidarnościowych okazała się na
granicy praktycznie nieznana.
Zapewniam, że od początku wojny polski resort rolnictwa prowadzi intensywny dialog z władzami z Kijowa w celu zapewnienia wsparcia, w tym dotyczącego ułatwień dla transportu ukraińskich towarów. Chcemy wspierać Ukrainę
w wywozie zbóż, szczególnie do krajów pozaunijnych, a tym samym przyczyniać
się do zapewnienia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Jednocześnie
mamy na uwadze przede wszystkim interes polskich rolników i zapewnienie im
opłacalności produkcji rolnej.
Mimo znaczących postępów strona polska i ukraińska nie ustają w poszukiwaniu rozwiązań mających na celu zwiększenie tranzytu ukraińskiego zboża
przez Polskę. W tych działaniach potrzebujemy jednak pomocy ze strony Komisji
Europejskiej. Potrzeba szczególnie wdrożenia w życie zapowiedzi KE wyrażonych w Komunikacie nt. korytarzy solidarnościowych (zwłaszcza dot. wsparcia
infrastrukturalnego na granicy), które, w naszej ocenie, do tej pory pozostały
w dużej mierze w sferze deklaracji.
2

Chciałem Podziękować Panu Przewodniczącemu Komisji za wizytę i za te
wnioski, które zostały przedstawione. One wskazują na rzeczywiste problemy,
co do których liczymy, że Komisja Europejska będzie chciała rozwiązać – mówił
Krzysztof Jurgiel na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE.
Mocne wystąpienie europosła jest zbieżne z opiniami wielu brukselskich polityków
i oddaje klimat polityczny, jaki panuje w Parlamencie Europejskim wokół globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, w tym importu zboża z Ukrainy. Bo - jak na razie - Komisja
Europejska nie radzi sobie z rozwiązaniem tego problemu. Deklaracje są, czynów brak...
W tym miejscu warto wspomnieć, że 24.06.2022 r. Norbert Lins, szef komisji rolnictwa PE, poinformował Komisję Europejską o misji AGRI na granicy polsko-ukraińskiej,
podkreślając m.in.: (...)”Ilość ukraińskiego zboża, które trafia do Polski, intensywnie konkuruje z lokalną produkcją, której koszty produkcji są nawet o 40 proc. wyższe. Sytuacja
ta napędza strach i niechęć wśród polskich rolników. Komisja i państwa członkowskie
powinny zatem nadzorować cały łańcuch dostaw i dopilnować, by ukraińska pszenica
była jedynie przewożona przez terytorium UE i eksportowana do miejsca przeznaczenia
w państwach trzecich lub, w razie potrzeby, w Unii”.
Jak zauważa Lins, niezbędne są znaczące inwestycje w sieci drogowe i kolejowe,
w obiekty magazynowe i w tabor kolejowy. W pierwszej kolejności – pisze – należy rozbudować infrastrukturę przeładunkową po obu stronach granicy i zlikwidować bariery
dla transgranicznego ruchu towarowego - związane z różną szerokością torów.
„Podczas naszej wizyty byliśmy zaskoczeni, że nasi rozmówcy nie wspomnieli o pasach solidarności, które Komisja przedstawiła w celu ułatwienia ukraińskiego eksportu
rolnego i handlu dwustronnego z Unią” – zaznacza szef AGRI. I dodaje: „Uważamy, że
świadczy to o tym, że potrzebna jest lepsza koordynacja działań Komisji Europejskiej,
sąsiednich państw członkowskich i wszystkich zaangażowanych”.
Co ciekawe, stanowisko Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego jest w dużej
mierze zbieżne z oceną polskiego rządu. Warto wspomnieć, że przed posiedzeniem
AGRI (30 czerwca) Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, podsumowując wizytę europarlamentarzystów w Polsce, poinformował Krzysztofa Jurgiela,
że„mimo znaczących postępów strona polska i ukraińska nie ustają w poszukiwaniu
rozwiązań, mających na celu zwiększenie tranzytu ukraińskiego zboża przez Polskę”.
W tych działaniach – podkreślił - potrzebujemy jednak pomocy ze strony KE.
Jednocześnie zwrócił się do europosła, by ten na w/w posiedzeniu Komisji Rolnictwa
PE poruszył sprawy wdrożenia w życie zapowiedzi Komisji Europejskiej „wyrażonych
w Komunikacie nt. Korytarzy solidarnościowych (zwłaszcza dot. wsparcia infrastrukturalnego na granicy)”, które, zdaniem resortu, o tej pory pozostały w dużej mierze
w sferze deklaracji.

Medyka, 20.06. 2022 r. Delegacja europosłów z AGRI na polsko-ukraińskim przejściu
granicznym. /fot: Bartosz Siedlik, European Union 2022/
Przypomnijmy, KE ogłosiła 12 maja br. komunikat o tym, że w ramach solidarności
z Ukrainą przedstawi zestaw działań mających pomóc w eksporcie produktów rolnych.
W planie działań chodzi o ustanowienie „pasów solidarności”. W tym celu KE, razem
z państwami członkowskimi i zainteresowanymi, będzie pracować nad udostępnieniem
dodatkowego taboru kolejowego, statków i ciężarówek oraz podejmie kroki w celu
zwiększenia przepustowości sieci transportowych i terminali przeładunkowych.

Waldemar Staszyński
www.facebook.com/krzysztof.jurgiel
www.jurgiel.pl
www.ecrgroup.euwww.ecrgroup.eu
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XXXIII sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim pod znakiem sprawozdawczości
Porządek obrad XXXIII sesji
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
w większej części wypełniony został
materiałami sprawozdawczymi. 30
czerwca br. radni zapoznawali się
przede wszystkim z informacjami
z działalności zarządu i jednostek
organizacyjnych powiatu.
Blok sprawozdawczy podczas
sesji jak zwykle otworzył starosta
Sławomir Jerzy Snarski, przedstawiając informacje na temat działalności zarządu powiatu w okresie ostatnich dwóch miesięcy. Na
6 posiedzeniach zarząd podjął 20
uchwał oraz wydał 4 postanowienia i decyzje. Podpisano porozumienia z podmiotami zewnętrznymi,
m.in. w sprawie określenia zasad
współpracy jednostek samorządu
terytorialnego w celu przygotowania i wdrażania Ponadlokalnej
Strategii Rozwoju Gmin Powiatu
Bielskiego i Powiatu Bielskiego na
lata 2021-2030. Ponadto zarząd

opiniował materiały sesyjne oraz
rozstrzygnął wiele bieżących spraw
powiatu, zgłaszanych przez kierowników jednostek organizacyjnych
i naczelników wydziałów starostwa
powiatowego.
Kolejne tematy z tego zakresu przedstawiali kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.
Informację z działalności Domu
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła
II w Brańsku za rok 2021 przedsta- sytuacja powraca do normy.
wiła dyrektor Anna Klinicka. Z jej
Istotnych problemów nie unikrelacji radni mogli dowiedzieć się, nęła również Placówka Opiekuńczoiż nie był to łatwy okres w funk- -Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr
cjonowaniu placówki. Główną tego 1 w Bielsku Podlaskim. Dyrektor Zeprzyczyną była pandemia covid-19, naida Profiruk informowała radnych
w znaczący sposób utrudniają- o zamieszkaniu w kierowanej przez
ca pracę personelu i zagraża- nią placówce dzieci po dramatyczjąca mieszkańcom domu. Jed- nych przejściach, kilkakrotnie odnak dzięki silnemu wsparciu ze rzucanych przez rodziny zastępcze
strony władz powiatu, szpitala
i ośrodki wychowawcze. Aby spropowiatowego i innych jednostek stać wyzwaniom związanym z wyudało się przetrwać najtrudniej- chowaniem dzieci wymagających
sze chwile, dzięki czemu obecnie szczególnej troski i opieki, koniecz-

ne było przejście specjalistycznych
szkoleń. Wydatnego wsparcia i pomocy w tym zakresie udzieliły oczywiście władze powiatu.
Rada powiatu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
za 2021 rok. Szczegóły dotyczące działalności zakładu przybliżył
radnym jego dyrektor Mirosław
Reczko. Wskazując na dobry wynik finansowy szpitala jednocze-

śnie omówił trudności z jakimi
w minionym okresie napotkał szpital, zwłaszcza w odniesieniu do
pandemii covid-19.
Zarówno starosta Sławomir
Jerzy Snarski, jak i wicestarosta
Piotr Bożko podziękowali przybyłym dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu za bardzo dobrą
pracę w minionym roku.
W dalszej części sesji rada
podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie
na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu tej samej części
nieruchomości będącej własnością
Powiatu Bielskiego (dotyczy najmu pomieszczeń w budynku przy
ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim na rzecz Hufca ZHP), w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2022 r. oraz w sprawie
zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Bielskiego na
lata 2022-2026.
pd, ek

„Przystanek Solve for Tomorrow” w Bielsku Podlaskim
Przedstawiciele firmy Samsung wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim 10
czerwca br. byli organizatorem wydarzenia pn. „Przystanek Solve for
Tomorrow. To efekt wygranej przez
zespół uczniów szkoły w finale tegorocznej edycji programu.
Zespół pod opieką nauczyciela Małgorzaty Olszewskiej, w skład
którego weszli: Julia Górska, Julia
Niewińska, Aleksandra Żarska oraz
Tymoteusz Pawlik, zdobył pierwsze miejsce za projekt aplikacji
na telefon „Bezpieczny powrót do
domu”. Projekt ten dotyczy metod
zapewnienia bezpieczeństwa nastolatkom przemieszczającym się
w miejscowościach po zapadnięciu
zmroku, np. uczniom wracającym
ze szkoły jesienią i zimą. W tym
celu opracowana została aplikacja
na smartfony, która umożliwia rodzicom zlokalizowanie ich dziecka
i wskazanie bezpiecznej drogi do
domu. W przypadku wystąpienia zagrożenia pozwala również
szybko wezwać policję. Spotkanie
w auli bielskiego I Liceum Ogólnokształcącego stało się okazją do
prezentacji nagrodzonego projektu oraz wręczenia licznych nagród
i upominków zwycięskiemu teamowi. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż w finale
konkursu pokonali oni wiele innych
grup, w tym m.in. zespół studenWieści Podlaskie

tów z Uniwersytetu Jagiellońskiego Mośkiem, Agnieszka Aleksiejczuk
w Krakowie.
- dyrektor departamentu społeSolve for Tomorrow to glo- czeństwa informacyjnego Urzędu
balny program edukacyjny realizo- Marszałkowskiego Województwa
wany przez firmę Samsung. Jego
Podlaskiego, przedstawiciel firmy
adresatami jest młodzież ze szkół Samsung Electronics Polska Magponadpodstawowych oraz studenci. dalena Olborska oraz ambasador
Idea ta opiera się na opracowywa- programu Solve For Tomorrow
niu i wdrażaniu z życie innowacyj- Agnieszka Chomicka-Bosy.
nych projektów z zakresu zdrowia,
Gratulując dyrektorowi Libezpieczeństwa i klimatu. Mają one ceum, nauczycielom i wyróżnionym
pomóc w rozwiązywaniu lokalnych
uczniom starosta Sławomir Jerzy
problemów, stanowiących istotne Snarski podkreślał, jak ważne jest
wyzwania XXI wieku.
pełne zaangażowanie w naukę
W wydarzeniu uczestni- i pracę. - Musicie tę swoją wieczyli bohaterowie projektu, czy- dzę, tą swoją aktywność pokazać
li czwórka zwycięzców wraz na zewnątrz, pokazać coś więcej,
z opiekunem Małgorzatą Olszew- niż tylko realizację programów naską i dyrektorem I LO Marzeną
uczania – mówił starosta. – W żyPogorzelską-Ciołek. Na zaprosze- ciu będziecie realizowali się tylko
nie organizatorów przybyli również wtedy, kiedy będziecie mieli swoje
starostowie Sławomir Jerzy Snarski
pasje, kiedy odnajdziecie interesui Piotr Bożko, którym towarzyszył jące was miejsce. Niech świat stanaczelnik wydziału oświaty Anatol
nie przed wami otworem, żebyście
Grzegorz Tymiński. Ponadto obec- mogli się rozwijać. Pamiętajcie też
ni byli m.in.: wicekurator oświaty o zrozumieniu drugiego człowieka,
Barbara Buraczewska wraz ze o przyjaźni, o solidarności. O tym,
starszym wizytatorem Tadeuszem że to co zdobędziecie, będzie słu-

żyło i wam, i naszym koleżankom,
kolegom. Ten projekt, który ma
przyczynić się do polepszenia jakości życia, uważam za bardzo szlachetny. Dlatego wszystkim bardzo
serdecznie dziękuję składając wyrazy uznania.
„Przystanek Solve for Tomorrow” w Bielsku Podlaskim zakończyły bardzo ciekawe zajęcia
warsztatowe z zakresu „design
thinking”, w którym udział wzięła
grupa uczniów ze szkoły. Poprowa-

dziła je ambasadorka programu
Agnieszka Chomicka-Bosy. Głównym ich założeniem było uświadomienie młodzieży, iż najważniejszą
osobą w biznesie jest klient i zaspokajanie jego potrzeb i oczekiwań.
Nieszablonowo przeprowadzone
zadania warsztatowe dla uczniów
stały się okazją do pokazania własnych umiejętności, pomysłowości
i niekonwencjonalnego myślenia
nad zadanymi do rozwiązania problemami.
pd

Oddział przygotowania wojskowego
w Zespole Szkół nr 4 – czyja to zasługa?
W ostatnim czasie w lokalnych
mediach i na portalach społecznościowych pojawiły się informacje
pochodzące od osób nie związanych z Powiatem Bielskim, które
powołując się na rzekome wpływy
w sferach rządowych przypisały sobie zasługi w zakresie utworzenia
oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi
Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.
Tymczasem należy jednoznacznie
stwierdzić, iż jedynym podmiotem
kompetentnym do podejmowania
działań w tym zakresie był Powiat
Bielski, a konkretnie jego władze
i właściwe jednostki organizacyjne. Ponadto prawidłowe i sprawne
przeprowadzenie procedury skutkowało tym, że nie było konieczności

interwencji ze strony osób trzecich.
W niniejszym artykule przedstawimy
czytelnikom przebieg procesu decyzyjnego, podejmowane czynności
oraz role, jakie zgodnie z przepisami
prawa odegrały poszczególne podmioty i osoby w procesie tworzenia
oddziału przygotowania wojskowego.
W październiku 2021 r. o możliwości utworzenia tego oddziału
Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Bielsku Podlaskim (obecnie Wojskowe Centrum Rekrutacji) poinformowała Dyrektora Zespołu Szkół
nr 4. Informacja ta po konsultacji
ze Starostą Bielskim dr. inż. Sławomirem Jerzym Snarskim i za jego
aprobatą została przedstawiona raCd. str. 4
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Cd. ze str. 3

dzie pedagogicznej szkoły, uzyskując
pozytywną opinię w formie stosownej uchwały.
Następnie Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 wystąpił do Zarząd
Powiatu w Bielsku Podlaskim
z wnioskiem o wyrażenie zgody na
utworzenie oddziału przygotowania
wojskowego.
Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu wniosku dyrektora szkoły poparł
przedmiotową inicjatywę, przedkładając Radzie Powiatu w Bielsku
Podlaskim projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony
Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum
nr 4 wchodzącym w skład Zespołu
Szkół nr 4. Rada Powiatu podjęła
uchwałę na sesji w dniu 30 grudnia 2021 r., przesyłając ją następnie

Ministrowi Obrony Narodowej.
Dalsze etapy procedury prowadził Minister Obrony Narodowej,
występując do Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Białymstoku z prośbą
o wydanie opinii w przedmiotowej
sprawie. Oba te organy zaopiniowały
pozytywnie projekt utworzenia oddziału w bielskim Zespole Szkół nr
4. Pierwotnie w całym kraju przewidziano 40 klas mundurowych tego

typu. Jednak duża liczba złożonych
przez samorządy wniosków spowodowała, iż MON wydał rozporządzenie z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania
wojskowego w roku 2022, zwiększając ich liczbę do 115. Wśród nich
znalazł się również oddział w Bielsku
Podlaskim.
W tym miejscu należy pod-

Umowa na rozbudowę i przebudowę budynku użyteczności
publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim podpisana
4 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano umowę na
rozbudowę i przebudowę budynku
użyteczności publicznej przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim.
Umowę ze strony Powiatu
Bielskiego podpisali starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski i wicestarosta Piotr Bożko. Wykonawcę
– firmę DYNAMIK Mariusz Pawłowski
z Białegostoku – reprezentował jej
właściciel.
Termin rozpoczęcia robót
określono najpóźniej na dzień 21
lipca br. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano natomiast na
30 listopada 2023 r.
Planowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na
dostosowaniu części budynku do
obowiązujących przepisów oraz
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakres prac obejmie m.in. dobudowę klatki schodowej z windą,
przebudowę wejścia głównego
oraz hali gimnastycznej na salę
konferencyjną z zapleczem oraz
zagospodarowanie terenu. Podję-

te działania zmierzają do dosto- Rządowego Funduszu Polski Ład:
sowania funkcjonalnego obiektu
Program Inwestycji Strategicznych.
do potrzeb mieszkańców powiatu
Przypomnijmy, że firma DYbielskiego i powiatów sąsiednich
NAMIK jest również wykonawcą
w zakresie organizacji konferencji, robót w internacie przy Zespole
spotkań i występów artystycznych. Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim.
Wykonawca zadeklarował Z informacjami na temat podpiwykonanie prac z zakresu branży sania umowy i postępu robót przy
budowlanej we własnym zakresie. ul. Hołowieskiej 18 można zapoRoboty z zakresu branży sanitarnej, znać się na stronach:
elektrycznej i teletechnicznej oraz
https://samorzad.gov.pl/web/
stolarka okienna i drzwiowa zosta- powiat-bielski/umowa-na-przebuną natomiast powierzone podwy- dowe-i-rozbudowe-internatu-w-rolkonawcom.
nikach-podpisana
Koszt realizacji całego zakrehttps://samorzad.gov.pl/web/
su robót to ponad 5,7 mln zł. Udział
powiat-bielski/ruszyly-prace-przywłasny Powiatu Bielskiego wyniesie -przebudowie-internatu-zespoluponad 26%. Pozostała kwota to do- -szkol-nr-4-w-bielsku-podlaskim
finansowanie otrzymane w ramach
js

kreślić, iż główną rolę w procesie Powiatu Bielskiego. Jednoznacznie
powoływania oddziału odegrały: Ze- stwierdzić należy, że żaden inny orspół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej gan ani osoba spoza wymienionych
w Bielsku Podlaskim (dyrekcja i rada
powyżej nie posiadały umocowanej
pedagogiczna), Starosta Bielski wraz prawnie kompetencji w zakresie
z Zarządem Powiatu oraz Rada Po- wpływu na proces decyzyjny, ani też
wiatu w Bielsku Podlaskim. Powiat w żaden sposób nie współpracowały
Bielski jako organ prowadzący szkołę z Powiatem Bielskim w tym czasie.
jest jedynym podmiotem uprawnioO planach utworzenia odnym do podejmowania decyzji o kie- działu informowaliśmy opinię purunkach kształcenia w podległych
bliczną już na początku stycznia br.
mu szkołach ponadpodstawowych. (https://samorzad.gov.pl/web/powiatWyłącznie w przypadku tworzenia -bielski/wiadomosci?page=14&sioddziału przygotowania wojskowego ze=10).
uzależniony jest od Ministra ObroNatomiast w ostatnim czasie
ny Narodowej. Wymienione wyżej
podzieliliśmy się również informacją
osoby i instytucje podjęły inicjatywę o zakończonych sukcesem działazmierzającą do utworzenia nowego
niach szkoły i samorządu powiatokierunku kształcenia, nadawały bieg wego
sprawie i decydowały o ponoszeniu (https://samorzad.gov.pl/web/pokosztów utrzymania oddziału. Kosz- wiat-bielski/oddzial-przygotowaty te będą bowiem obciążały budżet
nia-wojskowego-w-zespole-szkolorganu prowadzącego szkołę, czyli -nr-4-w-bielsku-podlaskim).

Czempioni wśród hodowców koni

Dwaj mieszkańcy powiatu bielskiego – Mariusz Żukowski i Adam Łobasiuk, znaleźli się
w czołówce krajowej hodowców
koni rasy polski koń zimnokrwisty
w typie sokólskim. Obaj zaprezentowali swoje klacze i ogiery w wystawie specjalistycznej w ramach
ogólnopolskiego czempionatu koni
sokólskich w Szepietowie 29 maja
br. Obaj też zostali wyróżnieni nagrodami przez starostów bielskich
podczas spotkania 13 czerwca br.
Podczas wystawy w Szepietowie hodowcy z całego kraju
prezentowali 44 najlepsze konie
tej rasy, które były oceniane i nagradzane w czterech kategoriach:
klaczki roczne, ogierki roczne, klacze dwuletnie oraz ogiery dwuletnie.
Mariusz Żukowski wystawił roczną
klaczkę Róża oraz dwuletnią klacz

Mada, natomiast Adam Łobasiuk
zaprezentował dwa roczne ogiery:
Polaka i Brawo. I to właśnie klaczka
Róża zdobyła tytuł wiceczempionki
w swojej klasie.
Doceniając wielki sukces
naszych hodowców, starostowie
Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Bożko zaprosili ich na spotkanie, aby
złożyć im gratulacje za uzyskane
osiągnięcie i podziękować za godne reprezentowanie powiatu w tak
prestiżowym wydarzeniu. Podczas
przebiegającego w ciepłej, pełnej
serdeczności atmosferze starostowie wręczyli gościom ufundowane
nagrody i upominki. Natomiast
podczas rozmowy dowiedzieli się
o wielu interesujących szczegółach
dotyczących hodowli koni i kulisów
szepietowskiej wystawy.
pd

Powierzenie stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski
Zarząd powiatu podczas posiedzenia w dniu 30 czerwca br. powierzył stanowiska dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych
przez Powiat Bielski. Dotyczyło to
4 placówek oświatowych: I Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki, Poradni PsychologicznoPedagogicznej, Zespołu Szkół nr 1
im. Marszałka J.K. Piłsudskiego oraz
Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.
W tych placówkach w bieżącym roku upływały kadencje dotychczasowych dyrektorów. Zarząd
powiatu na posiedzeniu w dniu 19
maja br. wszczął procedurę wyboru
kandydatów do pełnienia tych funkcji, podejmując uchwały powołujące
komisje konkursowe.
W wyniku podjętych przez
4

komisje działań wyłonieni zostali
kandydaci do objęcia stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Kandydatury te zostały
przekazane zarządowi powiatu do
akceptacji. Zarząd na posiedzeniu
w dniu 15 czerwca podjął uchwały
zatwierdzające wyniki konkursów.
Finał przeprowadzonych
i rozstrzygniętych procedur konkursowych miał miejsce na ostatnim posiedzeniu zarządu powiatu
w dniu 30 czerwca br., kiedy to powierzono stanowiska dyrektorów
wyłonionym kandydatom. Marzenie Pogorzelskiej-Ciołek powierzono
zatem stanowisko dyrektora I LO,
dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej została Bożena
Hryniewicka. Romuald Margański
ponownie został wybrany dyrekto-

rem Zespołu Szkół nr 1, podobnie
jak Bolesław Hryniewicki, któremu
znów powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4. Wszyscy dyrektorzy na mocy podjętych
uchwał otrzymali również upoważnienia do składania oświadczeń
woli.
Każdy z dyrektorów miał
możliwość przedstawienia zarzą-

dowi własnej koncepcji prowadzenia podległej szkoły. Marzena
Pogorzelska-Ciołek widzi szanse
rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego m.in. poprzez zapewnienie
kształcenia na najwyższym możliwym poziomie, realizację projektów
unijnych, dobrą promocję szkoły
oraz wdrażanie nowych metod nauczania. Dla Bożeny Hryniewickiej

priorytetem będzie zapewnienie
maksymalnej jakości świadczonych
przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną usług, m.in. poprzez
pozyskanie wysokiej klasy specjalistów. Romuald Margański będzie
kontynuował rozwój Zespołu Szkół
nr 1 w dwóch kierunkach: budowlanym i mechanicznym. Natomiast
Bolesław Hryniewicki dostrzega
szanse na sukces Zespołu Szkół nr
4 w przebudowywanym, nowoczesnym internacie, uruchamianym
oddziale przygotowania wojskowego, realizacji nowych inwestycji ze
wsparciem funduszy unijnych, doskonaleniu kompetencji kadry pedagogicznej oraz zapewnieniu wysokiej jakości kultury organizacyjnej
szkoły i doskonaleniu aspektów
wychowawczych.
pd, ek
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Łubin Kościelny

W dniu 19 czerwca 2022 r. odbył się Festyn Rodzinny, który już po
raz drugi zgromadził mieszkańców
Łubina Kościelnego i okolicznych
miejscowości. Głównymi organizatorami byli: Raisa Rajecka - Wójt Gminy Bielsk Podlaski, Anna Żochowska
– Dyrektor Szkoły im. Jana Pawła II
w Łubinie Kościelnym, ks. Adam Parzonka – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Łubinie Kościelnym
oraz OSP w Łubinie Kościelnym.
Impreza zaczęła się Mszą
Świętą. Pogoda jak zawsze dopisała, dzięki czemu rodziny mogły oddać się wspólnym zabawom i mile
spędzić czas w gronie znajomych

Było słońce i dobra zabawa
oraz skorzystać z atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich. A było
ich nie mało, bowiem w programie
zaplanowano liczne działania artystyczne i sportowe, konkursy i rozgrywki adresowane do wszystkich
uczestników. Na początku uczniowie naszej szkoły zaprezentowali
swoje talenty artystyczne, które
zostały nagrodzone gorącymi brawami. Wielką atrakcją cieszyła się
parada motocyklistów oraz pokaz
ratownictwa przedmedycznego
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
z Łubina Kościelnego. Ogromnym
zainteresowaniem cieszył się Wojskowy Tor Przeszkód przygotowany

przez nauczycieli z Zespołu Szkół
nr 4 im. Ziemi Podlaskiej z Bielska
Podlaskiego. Chętni mogli również
skorzystać z przejażdżki sprzętem
wojskowym będącym na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Zainteresowani mogli również
zmierzyć ciśnienie i poziom cukru
oraz zapoznać się z ofertą KRUSU
na stoisku informacyjno – prewencyjnym.
Najmłodsze dzieci bawiły się n
a dmuchanych zjeżdżalniach, kąpały
się w pianie oraz basenie strażackim. Korzystały także z ofert stoisk
z artystycznym malowaniem twarzy
oraz zaplataniem warkoczyków.
Istotą każdego festynu jest
wspólne biesiadowanie. Wszyscy
chętnie degustowani przysmaki
przygotowane przez Panie z Klubu
Seniora oraz mieszkańców i organizatorów imprezy.
Wspaniała zabawa trwała do
późnych godzin wieczornych. Teraz pozostały wszystkim tylko miłe
wspomnienia.
Dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w organizację imprezy.
Szkoła Podstawowa
w Łubinie Kościelnym

Czeremcha

Piknik w Malinnikach
W sobotę 4 czerwca w Malinnikach, w gminie Orla odbył się
Piknik z Lokalną Grupą Działania
„Puszcza Białowieska”. Przed licznie zebraną publicznością wystąpiły zespoły działające przy GOK
w Orli: Malinki, Orlanie, Werwoczki.
Gościnnie swój dorobek artystyczny zaprezentowały: Kapela Chutar,
Czyżowianie, Harmoń, Siabry, Dawid Szymczuk Band oraz Anna
Kudrewicz. Nie zapomniano o najmłodszych. Były dmuchańce oraz
stragany ze słodyczami i zabawkami. Zaprezentowały się działające
na terenie gminy Koła Gospodyń
Wiejskich: z Orli, Spiczek, Malinnik,
Gregorowiec oraz Koszek.
Przybyli – zwłaszcza dzieci –
z zainteresowaniem oglądali pokaz
tresury psa policyjnego, kosztując
przy tym smaczny bigos przygotowany przez Szkołę Podstawową
w Orli.
Na stoisku Urzędu Gminu
wszyscy spóźnialscy mogli wypełnić

deklarację dotyczącą emisyjności
budynków oraz poznać zasady programu „Czyste powietrze”.
Imprezę zakończyła zabawa
przy muzyce zespołu DEJW. Piknik
stał się też doskonałą okazją do
wspomnieniowych spotkań i biesiadowania bowiem licznie przybyli
na niego także byli mieszkańcy wsi.
Współorganizatorami pikniku byli:

ny) były własnością generała Karola Malczewskiego, postaci barwnej i zasłużonej dla historii Polski,
przyjaciela Klemensa Branickiego
i króla Stanisława Augusta. Po jego
bezpotomnej śmierci w 1809 r. majątek podzielony w wyniku dziedziczenia i sprzedaży przetrwał do
końca wieku XIX jako trzy majątki niezależne, będące własnością

Kto ratuje jedno drzewo ...
ten ratuje cały las
,,Ratujmy jedno drzewo” pod
takim hasłem Koło Gospodyń Wiejskich w Czeremsze zorganizowało
akcję zbiórki makulatury w swoim kole,aby ratować piękno drzew
i zmniejszyć ich wycinkę.
Zbiórką makulatury zajmowali
się także uczniowie Szkoły Podstawowej w Czeremsze.
Zebrana makulatura była odwieziona do punktu zbiórki makulatury przy Gminie Czeremcha.
Ideą akcji jest pokazanie,iż
zbierania niepotrzebnego papieru
przynosi korzyści. Takie działanie
utrwala ekologiczny system myślenia.
Narew

LGD „PB”, Urząd Gminy i GOK w Orli.
(seb)
foto ze strony UG w Orli

Na przełomie XVIII i XIX wieku
wieś Malinniki (i pobliskie Zalesza-

Aleksandra Malczewskiego, Dymitra Rozwadowskiego i Stanisława
Lipnickiego.
W 2011 r wieś zamieszkiwało
206 osób. (Wikipedia)

Za bonusy z zebranej makulatury Urząd Gminy zakupił atrakcyjne
nagrody ,które wręczono uczniom
na zakończeniu roku szkolnego.
Koło Gospodyń swoje punkty
z zebrania makulatury przekazało
/a było ich ponad 4 tys./ dla uczennicy klasy VII Annie Stelmach.
KGW Czeremcha dalej będzie
propagować zdrowy tryb życia,dbać
o środowisko naturalne. Nie jest
nam obojętny świat w którym żyjemy.
Zachęcamy o ratowanie każdego drzewa i dbanie o naszą planetę Ziemia.
Członkinie KGW Czeremcha

Wakacje w Bibliotece

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Wakacyjne zajęcia w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Narwi rozpoczęły się 4 lipca zabawami w stylu amerykańskim. Dzieci wcieliły się
w Indian prezentując się w własnoręcznie wykonanych pióropuszach
i wymyślając sobie indiańskie imioWieści Podlaskie

na. Nie zabrakło również rozrywek
typu: bieg Apacza, tańców indiańskich oraz skoków przez ognisko.
Tego dnia w Bibliotece obchodzony
był również światowy dzień hot-doga, więc nie mogło zabraknąć tej
przekąski.
(aa)
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Festyn rodzinny „Witajcie wakacje” w Strabli
Po
wieloletniej przerwie dnia 3 lipca br.
w Strabli przy szkole odbył się festyn rodzinny „ Witajcie wakacje”.
Organizatorami festynu byli: Wójt
Gminy Wyszki, Gminne Centrum
Biblioteczno-Kulturalne z Filią
w Strabli oraz Szkoła Podstawowa ze Strabli. Wójt gminy Mariusz
Korzeniewski z dyr. GCBK Markiem
Jaroszem rozpoczynając festyn powitali społeczność lokalną i przybyłych gości. Główną atrakcją festynu
były występy zespołów ludowych.
Na wstępie swój repertuar zaprezentowała „Kapela pod wezwaniem”
z Suraża na czele z Markiem Jaroszem. Następnie wystąpił zespół
śpiewaczy z Suraża i Zawyk oraz
zespół lokalny „ Młodzi Duchem” ze
Strabli. Dalszą część zabawy plenerowej uświetnił występ zespołu „BIS”
z Niewina Borowego. Organizatorzy
zadbali o różnorodność atrakcji dla
dzieci, poczynając od dmuchawców,
konkurs puszczania latawców, konkursy czytelnicze przeprowadzone
Perlejewo

przez panie z GCBK. Natomiast panie ze Szkoły Podstawowej w Strabli przygotowały szeroką gamę
atrakcji, min. animacje, quizy, malowanie twarzy, tatuaże, konkursy…
Nie zabrakło punktów informacyjnych dotyczących OZE na terenie
gminy Wyszki - projekt grantowy.
Podczas festynu miały również
miejsce różne treści profilaktyczne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach w ramach kampanii „ Postaw na Rodzinę” przygotował szereg quizów i konkursów
rodzinnych, w których licznie brali
udział rodzice z dziećmi. Oprócz
występu, Koło Gospodyń Wiejskich
ze Strabli przygotowało smaczny
poczęstunek dla gości. Podczas festynu pogoda i frekwencja dopisała, świetna i przyjazna atmosfera
panowała. Społeczność miała możliwość dobrej zabawy i wypoczynku n a łonie natury. Czego chcieć
więcej?.
Do zobaczenia za rok.
Zofia Oksiuta

Letni skup ziół

I RODZINNY PIKNIK ROWEROWY
ORAZ LOTTO POLAND BIKE MARATHON

W niedzielę 19 czerwca
w Gminie Perlejewo odbył się najdłuższy etap w tegorocznym cyklu LOTTO Poland Bike Marathon.
Z dala od wielkomiejskiego zgiełku,
ze Smakami Podlasia i w przepięknym nadbużańskim klimacie. Rywalizacja w Perlejewie była też niezwykłym sprawdzianem kolarskich
charakterów. Amatorzy na rowerach górskich zmierzyli się nie tylko

z wymagającą i długą trasą, ale
także z żarem lejącym się z nieba.
Jak na długi weekend i dość trudne
warunki do ścigania, to frekwencja robi wrażenie. Na starcie przy
Nadbużańskim Centrum Turystycznym we wsi Granne nad Bugiem
stawiło się 250 miłośników dwóch
kółek.
– Kolarze to wyjątkowi twar-

dziele – mówił Grzegorz Wajs, organizator LOTTO Poland Bike Marathon. – Kolejny raz udowodnili, że
nawet najtrudniejsze przeszkody
pogodowe nie są w stanie ich zatrzymać. Każdy kto wystartował
w Perlejewie i dojechał do mety
może czuć się prawdziwym zwycięzcą.
Jedyny etap poza Mazowszem w kalendarzu LOTTO Poland

Bike Marathon przyciągnął też miłośników „Smaków Podlasia”. I było
warto, bo na stołach w kolarskim
miasteczku pojawiły się regionalne
potrawy przygotowane przez Koła
Gospodyń Wiejskich z Gminy Perlejewo.
To był piękny weekend, bo
dzień wcześniej tj. w sobotę 18
czerwca został zorganizowa-

ny I Rodzinny Piknik Rowerowy
w Gminie Perlejewo, w którym
udział wzięło ponad 50 osób. Po
przejechaniu trasy o długości 8
km, uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, były gry, konkursy
i grill w kolarskim miasteczku przy
Nadbużańskim Centrum Turystycznym w Grannem.
Dziękujemy wszystkim za
współudział, organizację, zabezpieczenie trasy, pyszne jedzenie, kibicowanie, kurtyny wodne i wsparcie
na trasie oraz gratulujemy udziału,
medali, nagród. Cieszymy się ze
wspólnie spędzonych niezapomnianych chwil. Do zobaczenia za rok!
Serdeczne podziękowania kierujemy do Wojewody Podlaskiego
za objęcie wydarzenia patronatem
honorowym oraz do Marszałka Województwa Podlaskiego za wsparcie finansowe i patronat honorowy.
Szczególne podziękowania
kierujemy również do patronów
medialnych i sponsorów, którzy
zaangażowali się w organizację
i promocję Lotto Poland Bike Marathon 2022 w Perlejewie.
Fotorelacja I Rodzinny Piknik
Rowerowy: https://www.facebook.
com/Poland.Bike.Marathon/
Fotorelacja Lotto Poland Bike
Maraton: http://www.polandbike.
pl/ orazhttp://www.facebook.com/
Poland.Bike.Marathon
(ug perlejewo)

Elektrownia słoneczna w Siemiatyczach
Cd. ze str. 1

emisji gazów cieplarnianych ma
wynieść ponad 830 ton równoważnika CO2, a produkcja energii
elektrycznej – 1022,39 MWh/rok.
Projekt został wyłoniony
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w konkursie, w którym można było
otrzymać dotacje na budowę nowych lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu,
energii wiatru, słońca, wody oraz

ziemi) wraz z podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej. Wsparcie otrzymały
do tej pory 62 inwestycje w wysokości 75,7 mln zł (uwzględniając
przyznane właśnie dotacje).
Barbara Likowska-Matys

Już teraz na ugorach i łąkach
oraz w lasach, w dolinach rzek
Narwi, Narewki i Bobrówki można
zbierać najlepsze jakościowo zioła
lecznicze. Zbierają je przeważnie
kobiety. Kontaktują się z punktem
skupu, biorą cennik i dowiadują się,
na jakie zioła jest największe zapotrzebowanie, kiedy powinno się
je zbierać i jak suszyć (m.in. nie
wolno na słońcu). Warto przy tym
pamiętać, że nie wolno wyrywać
wszystkich ziół w jednym miejscu,
trzeba część zostawić, aby mogły
tu rosnąć w następnych latach.
W punkcie skupu ziół w Prętach w gminie Narewka można
sprzedać m. in. suszony kwiat
podbiału i zarobić 35 złotych
za kilogram, także dziewanny
- 35 zł, pierwiosnka - 40 zł , koniczyny czerwonej - 30 zł, mniszka
- 15 zł i przelotu - 22 zł. Opłaca się
zbierać liście borówki brusznicy - są
one w cenie 15 złotych za kilogram,
liście babki szerokolistnej - 16 zł,

liście miodunki - 22 zł, liście
podbiału - 18 zł, liście pokrzywy
- 13.70 zł, liście mniszka - 12 zł
i liście brzozy - 9 zł, liście wierzby
- 6 zł i żywokostu - 10 zł.
Za kilogram suszonego ziela
połonicznika otrzymamy - 20 zł,
glistnika - 7 zł, podagrycznika
- 10 zł, piołunu - 8 zł, marzanki
wonnej - 25 zł, mniszka - 7 zł, nostrzyka żółtego - 9 zł, przywrotnika - 24 zł, przelotu - 12 zł, skrzypu
polnego - 10 zł, srebrnika - 15 zł
i tasznika - 8 zł.
Dobrze płatne są korzenie
pięciornika - 20 zł za kilogram, łopianu , cykorii, kobylaka, tataraku
i wężownika - po 14 zł, pokrzywy
- 15 zł oraz żywokostu - 10 zł.
Lecznicze zioła są skuteczne
na różne dolegliwości, mają szerokie zastosowanie w leczeniu wielu
chorób. Służą one do wyrobu kosmetyków. Zioła to są również niezbędne przyprawy w kuchni.
Jan Ciełuszecki

Pociagiem po Puszczy Knyszyńskiej
Malowniczą trasą przez Puszczę Knyszyńską można jeździć w każdy piątek oraz weekendy od początku
lipca do 3 września br.
Turyści wybierający się na wycieczki do Puszczy Knyszyńskiej będą
mieli do dyspozycji po dwie pary
pociągów w soboty i niedziele (odjazdy z Białegostoku zaplanowano
na godziny: 9:00 i 15:30, z Walił na
10:25 i 16:34). Dodatkowo w piątki
będą kursowały w godzinach popołudniowych.
POLREGIO uruchomi również
dodatkowe połączenia w lipcu i sierpniu. Pociągi będą kursować z Białegostoku 30 lipca i 20 sierpnia (odjazdy
o godz. 17:50) oraz z Walił 31 lipca
i 21 sierpnia (odjazdy o godz. 00:40).

Trasa Białystok-Waliły prowadzi przez malownicze tereny Puszczy Knyszyńskiej. Pociąg wyrusza
z Dworca Głównego w Białymstoku
i zatrzymuje się na stacji Białystok
Fabryczny, w Kurianach, Zajeziercach,
Żedni, Sokolu Białostockim i kończy
trasę w Waliłach.
Szczegółowy rozkład jazdy
dostępny jest również na stronie
www.wiescipodlaskie.eu.
Paulina Tołcz

Wieści Podlaskie

Festyn Rodzinny w bielskiej „Opatrzności” na Hołowiesku

Prezentacje grup
Parafialne pikniki, festyny
w Bielsku Podlaskim i okolicy rozpoczynają się mszą św., homilią
nawiązującą do rodziny, jako największego skarbu. Dodatkowym
akcentem ze względu na funkcjonujące przedszkola przy parafii
Matki Bożej z Góry Karmel i parafii
Najświętszej Opatrzności Bożej są
występy, prezentacje najmłodszych
parafian. W bielskim „Karmelu” obchodzono jubileusz 10-lecia przedszkola „Karmelki”, a w „Opatrzności”
na Hołowiesku, jubileusz 5-cio lecia
istnienia przedszkola działającego
przy parafii.
Już podczas mszy św. widać
było, że to jest w pełni Festyn Rodzinny, bowiem ks. proboszcz włą-

czył do kościoła młodego parafianina udzielając mu chrztu św. Festyn
na Hołowiesku był także zwieńczeniem roku szkolnego w działającym przy parafii Przedszkolu. Przy
pięknej pogodzie przed dworkiem
zaprezentowały się trzy grupy wiekowe, pożegnano grupę najstarszą,
która od września rozpocznie naukę w szkole. Przedszkolaki otrzymały świadectwa, drobne prezenty. Maluchy podziękowały swoim
wychowawcom wręczając kwiaty.
Organizatorzy, podobnie jak na Parafialnej Przedszkoladzie w dniu 8
czerwca przygotowali wiele zabaw
i konkursów, które angażowały całe
rodziny. Swój program mają także członkowie działającego przy

parafii Klubu Seniora. Tym razem
zaproponowali gotowanie zupy
z „kamienia”. Jej przygotowaniu
towarzyszył dialog seniorów udzielający wskazówek jak ją ugotować.
Było wesoło i smacznie bo podano
nawet dwa rodzaje zup: chłodnik
i rosół. Był także wspaniały bigos
gotowany przez całą noc przez jedną z Seniorek.
Kto posilił się zupą mógł ustawić się w kolejce do dymiącego
grilla i tam także dokonać wyboru,
nie tylko kiełbaski z grilla, ale także
wędzonego łososia przekazanego
przez bielską firmę Suempol. Seniorzy częstowali ciastem, opanowali produkcję waty cukrowej, podawali też lody. Atmosfera pikniku

Jubileusz Hajnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
15 czerwca 2022r w Hajnowskim Domu Kultury Uniwersytet
Trzeciego Wieku obchodził Jubileusz 15-lecia swojej działalności.
W uroczystości wzięły udział władze miasta i gminy, zaproszeni goście oraz licznie przybyli członkowie
UTW.
Głównym tematem spotkania było podsumowanie owocnej
15-letniej pracy członków UTW
oraz przygotowany wykład Joanny

Troszczyńskiej-Reyman pt. ”Rola
Rzecznika Praw Pacjenta w ochronie zdrowia”.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Hajnówce jest stowarzyszeniem
osób starszych, pragnących realizować swoje zainteresowania oraz
plany i marzenia, na które wcześniej brakowało czasu i możliwości.
UTW samodzielnie i niezależnie
planuje i realizuje swoją działalność odpowiadającą potrzebom

seniorów i środowiska.
Szczere słowa uznania otrzymał Anatol Ochryciuk Prezes stowarzyszenia,a najaktywniejsi studenci Hajnowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Natomiast gorące podziękowania za wsparcie działalności
Stowarzyszenia otrzymała Barbara
Sadowska Dyrektor Hajnowskiego
Domu Kultury oraz inne władze
samorządowe.
Część artystyczną Jubileuszu
uświetniły występy młodych utalentowanych dziewczyn z Hajnowskiego Domu Kultury, Mażoretki
SHOCK , zespół „DOMINO”, Aleksandra Wołczyk i Wiktoria Masalska.
Życzymy nieustającego zapału do dalszej realizacji planów
stowarzyszenia.
E. Masalska

Co oznacza ten znak drogowy?
Ten drogowskaz ustawiono na
skrzyżowaniu dróg we wsi Lewkowo Nowe w gminie Narewka w powiecie hajnowskim. Przejeżdżający
tędy nie wiedzą, co to takiego jest?
Jechać, czy nie jechać tą drogą? 4
lipca br. widziałem, jak jechały tędy
ciężarówki z ładunkiem w kierunku
kolonii Lewkowa i skrzyżowania
z drogą eliaszucką.

Występ Grupy Seniorów
była tak ciepła i rodzinna, że impreza przeciągnęła się do popołudnia.
Trudno było zabrać do domu dzieci,
które oblegały rozstawione dmuchańce. Nad sprawnym przebiegiem
Festynu Rodzinnego czuwał ksiądz
prałat Zbigniew Karolak, dyrektor
przedszkola i gospodarz spotkania.
Duchowny znalazł czas na rozmowę
z gośćmi, zapraszał do konsumpcji.
Dzieci i rodzice za pracę obdarowały księdza kwiatami i oryginalną
karykaturą z podobizną duchownego. W Festynie Rodzinnym nie
mogło zabraknąć siostry Krystyny
Karbowskiej i ks. Adama, katechetów religii katolickiej i prawosławnej.
Przedszkole w Opatrzności dba także o rozwój duchowy, wielu którzy
Klejniki

byli przedszkolakami dziś są już
ministrantami, dziewczęta angażują
się w parafialnej scholii.
Przypomnijmy, w pierwszej
dekadzie czerwca ks. Karolak był
gospodarzem Parafialnej Przedszkolady, organizowanej już po raz
piąty. Uczestniczyły w niej dzieci z
dziewięciu przedszkoli, w tym także z Augustowa. Zwyciężyło Przedszkole ze Szkoły Podstawowej nr 2,
a na drugim miejscu byli maluchy
z Opatrzności. W drugiej dekadzie
czerwca minęła dwudziesta rocznica ustanowienia parafii przez ks.
biskupa Antoniego Dydycza, której
pierwszym proboszczem był ks. Kazimierz Zalewski.
Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

II Festyn Rodzinny
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go Festynu na poczęstunek- kiełbaskę
Piotr Rybak Prezes Zarządu Oddziału z grilla.
Powiatowego Związku Ochotniczych
Licznie zebrana publiczność
Straży Pożarnych w Hajnówce oraz mogła wysłuchać i zobaczyć: - ZeWiceprezes Zarządu Oddziału Woje- społu Wokalny Szkoły Podstawowej
wódzkiego Związku OSP RP w Bia- w Czyżach, Grupy artystyczne Hajłymstoku, Piotr Stepaniuk Prezes
nowskiego Domu Kultury (śpiew i taZarządu Gminnego Ochotniczej Stra- niec) oraz zespołów „Czyżowianie”,
ży Pożarnej w Czyżach oraz Adam „Werwoczki” z Orli i Leila” z Narewki.
Baczyński Prezes Ochotniczej Straży
Ogromnym zainteresowaniem,
Pożarnej w Klejnikach, mieszkańcy zwłaszcza najmłodszej publiczności
Klejnik wraz z rodzinami i ich gośćmi. cieszył się występ iluzjonisty. Dzieci
Po oficjalnym rozpoczęciu Pik- wzięły również udział w strażackim
niku Rodzinnego nastąpiło wręczenie torze przeszkód przygotowanym
medali za wieloletnią służbę straża- przez Powiatową Straż Pożarną
kom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce.
w Klejnikach. Medale wręczali druWieczorem goście naszego Fehowie Piotr Rybak, Piotr Stepaniuk stynu bawili się na potańcówce pod
oraz Adam Baczyński. Wszystkim
chmurką.
nagrodzonym serdecznie gratulujemy
Szczególne podziękowania kiei dziękujemy za Waszą ofiarną służbę! rujemy do Firmy WOKAS, która wsparPo wręczeniu odznaczeń stra- ła organizację II Festynu Rodzinnego
żacy zaprosili zebranych gości nasze- w Klejnikach.
(materiał UG Czyże)

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Podlaska Oktawa Kultur
21 lipca rozpocznie się
14 edycja Podlaskiej Oktawy Kultur.
To najważniejsza impreza w kalendarzu Podlaskiego Instytutu Kultury.
Przez cztery dni przybyłe zespoły
zaprezentują się mieszkańcom Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Filipowa, Piątnicy, Rajgrodu, Siemiatycz,
Wieści Podlaskie

Sokółki, Suwałk i Suchowoli.
W tym roku zobaczymy 17 zespołów. Oprócz tych z Polski, będą
również grupy z Litwy, Słowacji,
Estonii, Czarnogóry, Chin, Ukrainy,
Korei Południowej. Festiwalowi towarzyszyć będą inne wydarzenia, np.
warsztaty dla dzieci i dorosłych.(ak)

CZY WIESZ ŻE ...
Najwyższa w Europie ścieżka widokowa (62 m) znajduje się
w Świeradowie Zdroju. Aby dotrzeć na szczyt tego obiektu trzeba pokonać prawie kilometrową,
wijącą się kładkę. Odważni mogą
podziwiać Góry Izerskie z platformy z przezroczystą podłogą.
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dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok,
ul. Fabryczna 27
tel: 602 351 808

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

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

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

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

rejestracjatel.882710395
www.mariusztomaszuk.pl

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

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

W dniach 25-26 czerwca 2022r grupa
Mażoretek SHOCK z Hajnowskiego Domu Kultury wzięła udział w Mistrzostwach Świata Mażoretek, które w tym roku odbyły się w Chorwacji.
Dziewczęta pokonały 2 tys. kilometrów, aby
móc zaprezentować swoje umiejętności na
międzynarodowej scenie. Do rywalizacji o mistrzowskie tytułu stanęły zespoły z 18 krajów.
Hajnowianki w doskonały sposób pokazały
dorobek swojej rocznej pracy zyskując tytuł
Mistrza Świata.
Wyjazd na Mistrzostwa Świata był znakomitą promocją Hajnowskiego Domu Kultury

oraz całego regionu Hajnowskiego. To niesamowite emocje. Radość, duma, satysfakcja,
łzy i ciężka praca. Sama możliwość wyjazdu
już jest dużym osiągnięciem, a to, że udało
się przywieźć medale jest jeszcze bardziej
satysfakcjonującym elementem wyjazdu.
Najważniejszy tytuł zdobyty!
Mistrz Świata mix kadetki, 5x Vicemistrz Świata, 3x II Vicemistrz Świata
oraz szereg innych miejsc na podium.
Ogromne gratulacje całemu zespołowi.
Emilia Korolczuk
Hajnowski Dom Kultury

Wieczór Poezji Religijnej – podsumowanie
XV Konkursu Poezji Religijnej poświęconego
pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego

19 czerwca 2022r. w Hajnowskim Domu
Kultury odbył się Wieczór Poezji Religijnej
w trakcie, którego poznaliśmy laureatów XV
Konkursu Poezji Religijnej poświęconego pamięci Ks. Prałata Mariana Świerszczyńskiego.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali zwycięskie wiersze oraz poezję śpiewaną o tematyce religijnej między innymi takich autorów
jak: Agata Dziechciarczyk, ks. Jan Twardowski, Aleksandra Dec czy Jadwiga Lach.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów.
Wieczór Poezji Religijnej uświetnił koncert wybitnego „Duetu Gitarowego” w składzie:

Zbigniew Budzyński, Ilona Wachowicz oraz Jarosław Kowalski, którzy przedstawili poezję
religijną w muzycznym wydaniu.
Konkurs organizowany jest od 15 lat
przez Akcję Katolicką we współpracy z Hajnowskim Domem Kultury. Do tegorocznej
edycji przystąpiło 36 uczestników z powiatu
hajnowskiego oraz bielskiego, w kategoriach:
przedszkola, szkoły podstawowe (I-III i IV-VI)
oraz szkoły średnie.
Organizatorzy: Akcja Katolicka i Hajnowski Dom Kultury.
Lista laureatów na www.hdk.hajnowka.pl
E. Masalska

Podsumowujemy rok 2021
Podczas XXVII sesji (23.06.2022)
Rady Powiatu Hajnowskiego, Radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium i wotum zaufania, pozytywnie oceniając tym
samym wykonanie budżetu za 2021 r. Po
debacie nad „Raportem o stanie Powiatu
za 2021 r.”, Rada Powiatu podjęła decyzję o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania, zaś po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem z realizacji budżetu za
2021 – udzieliła Zarządowi absolutorium
Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.
Wykonanie budżetu na koniec grudnia
2021 roku po stronie dochodów wyniosło 71
654.134,61 zł, zaś po stronie wydatków 73
381 513,93. W porównaniu do budżetu z 2020
r., dochody powiatu wzrosły o 12 mln zł, zaś
wydatki - o 9 mln zł. Wzrost po stronie dochodów i wydatków to efekt podejmowania
kolejnych działań prorozwojowych i związane
z tym intensywne pozyskiwanie kolejnych funduszy – krajowych i unijnych. Powiat Hajnowski
intensywnie się rozwija zwiększając nakłady
na oświatę, pomoc społeczną, infrastrukturę
drogową i gospodarkę przestrzenną
Powiat inwestycyjnie
40 projektów o całkowitej wartości ponad 77 mln zł, a jednocześnie realizacja ustawowych zadań samorządu przy zachowaniu
reżimu budżetowego - tak w skrócie prezentuje się 2021 rok. Pozyskane środki pozwoliły
na realizację wielu przedsięwzięć – inwestycyjnych, społecznych, edukacyjnych. Dzięki
pozyskanym środkom:
• samorząd zrealizował szereg przedsięwzięć
i inwestycji na drogach powiatowych,
• powstały nowe produkty turystyczne,
• mieszkańcy mogli i mogą brać udział
w szkoleniach i studiach podyplomowych,
• osoby z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania z finansowego wsparcia,
• uczniowie hajnowskich szkół średnich poznają świat, zarabiają pierwsze pieniądze,
poznają rynek pracy
• osoby bezrobotne otrzymują finansową pomoc – w tym środki na założenie działalności gospodarczej,
• w powiecie funkcjonuje i jest wspierany
system pieczy zastępczej oraz opieki społecznej,
• w ramach projektów scaleniowych zapewniona zostanie poprawa efektywności gospodarowania, zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw
polowych, a jednocześnie modernizacja dróg
dojazdowych.
Dobrym podsumowaniem ubiegłego roku
jest fakt, że samorząd Powiatu Hajnowskiego
znalazł się setce najlepiej ocenionych samorządów w Rankingu Finansowym Samorządu
Terytorialnego w Polsce w zakresie gospodarki
finansowej wg Katedry Finansów Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Nasz powiat

został sklasyfikowany na 83 miejscu wśród
314 powiatów ziemskich w kraju po wielowskaźnikowej ocenie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Projekty scaleniowe
Prym wśród realizowanych projektów
wiodą projekty scaleniowe o całkowitej wartości 53,5 mln zł. Realizacja tych trudnych
przedsięwzięć, wymagających żmudnej pracy
administracyjnej i znajomości skomplikowanej tematyki, jaką niewątpliwie są scalenia,
przebiega pomyślnie – na tyle, że w 2021 r.
projekt realizowany przez Powiat Hajnowski „Scalanie gruntów na obiekcie Eliaszuki i inne
- gmina Narewka”, zajął pierwsze miejsce
w (45) XLV Ogólnopolskim Konkursie Jakości
Prac Scaleniowych organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W 2021 r. na projekty scaleniowe wydatkowano łącznie ponad 10,2 mln zł, w tym
znajdują się środki na drogi w ramach prac
poscaleniowych.
A skoro o drogach mowa… Inwestycje
w infrastrukturę drogową w 2021 r.
Rozumiejąc, że modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej to ważny bodziec rozwoju regionu, rok 2021 r. był czasem
imponujących wydatków na drogi publiczne.
W 2021 r. suma wydatków na drogi powiatowe
zamknęła się w kwocie ponad 6,3 mln zł, co
stanowi 10,1% ogółu wydatków.
W 2021 r. rozpoczęliśmy trzy duże inwestycje w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w gminach Czeremcha, Narew
(w miejscowości Puchły) oraz mieście Hajnówka. Tylko z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w 2021 r. na realizację trzech powyższych inwestycji pozyskaliśmy ponad 3,8 mln
zł dofinansowania. Całkowita wartość tych inwestycji to blisko 7,7 mln zł, a suma tylko się
powiększy w 2022 r. – za sprawą otrzymania
dofinansowania na remont drogi powiatowej
Nr 1646B ul. Lipowej w miejscowości Siemianówka oraz I etap rozbudowy i przebudowy
drogi powiatowej ul. Górnej i ul. Wrzosowej
w Hajnówce. Z kolei dzięki wsparciu Zarządu
Województwa Podlaskiego, w 2021r. zakończyliśmy modernizację odcinków dróg powiatowych, które dotychczas służyły za objazd
w kierunku Białegostoku.
W ramach prac poscaleniowych, Powiat
Hajnowski był inwestorem dróg gminnych, prowadzących do nieruchomości objętych projektem scaleniem. W 2021 r. na obiektach „Kotłówka” i „Tarnopol” wykonano modernizację
odcinków dróg o łącznej wartości 8,7 mln zł.
Ale inwestycje drogowe – choć ważne dla
rozwoju regionu, nie są jednymi działaniami,
jakie realizuje samorząd w zakresie infrastruktury drogowej. Istotnym zadaniem jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych - choć takie
czynności jak odkrzaczanie dróg, koszenia
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Forum Ambitnych Miast już działa. To inicjatywa Hajnówki

Hajnówka oraz 13 innych miast
z woj. podlaskiego wzięło udział w inauguracji Forum Ambitnych Miast.
Celem przedsięwzięcia jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń
wśród miast tracących swoje funkcje
społeczno-gospodarcze. A wszystko
po to, by mimo trudności i licznych
wyzwań, uczynić je jak najlepszymi
miastami do życia.
Spotkanie odbyło się w poniedziałek (4.07.2022 r.) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, który jest
partnerem przedsięwzięcia. Samo
zaś Forum Ambitnych Miast to inicjatywa Hajnówki, która odbywa się
w ramach niezwykle ważnego dla
miasta projektu „Hajnówka odnowa
– Zielona Transformacja”.
Zobowiązaliśmy się do zorganizowania i umożliwienia funkcjonowania forum wymiany doświadczeń
dla miast – powiedział Artur Kosicki,
marszałek woj. podlaskiego. – Chcemy stworzyć wspólną przestrzeń do
dzielenia się spostrzeżeniami. To

szczególnie ważne w tym momencie, gdy przed nami stoją wyzwania
związane z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027.
Forum Ambitnych Miast to
miejsce do wymiany doświadczeń
dla miast borykających się z problemami rozwojowymi i tracącymi
swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Ma być przestrzenią do wspól-

nego poszukiwania rozwiązań problemów. Stosowne porozumienie
podpisało w poniedziałek 14 miast
z woj. podlaskiego. Są to: Hajnówka,
Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo,
Kolno, Łapy, Łomża, Mońki, Sejny,
Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, Wysokie Mazowieckie oraz Zambrów. Do
FAM, choć w roli doradczej, należy
także Białystok.
W sytuacji, gdy Puszcza Białowieska przestała być źródłem
surowca, z którego czerpał cały
miejscowy przemysł trzeba było

szukać sposobu, by z jednej strony
zachować puszczę dla Polski i świata, a z drugiej strony, żeby ludziom
żyło się tutaj dobrze, żeby potencjał
puszczy wykorzystać do stworzenia
nowej oferty turystycznej i nie tylko
– wyjaśniał Jerzy Sirak, burmistrz
Hajnówki.
Na tym między innymi polega
projekt „Hajnówka odnowa – Zielona Transformacja”, dofinansowany
w ramach Programu Rozwoju Lokalnego. Zgłosiło się do niego 212
miast z całej Polski, a 29 otrzymało

dofinansowanie. Z woj. podlaskiego,
oprócz Hajnówki, zakwalifikowała się
także Łomża jako byłe miasto wojewódzkie.
W Światowym Forum Miejskim
w Katowicach, z którego niedawno
wróciłam, wzięli udział przedstawiciele ze 155 krajów świata. Przedmiotem dyskusji było, co zrobić, aby
w miastach żyło się lepiej – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak,
sekretarz stanu w Ministerstwie
Funduszy i Polityki Regionalnej
i pełnomocnik rządu ds. przygotowania Światowego Forum Miejskiego
w Katowicach w 2022 r., która wzięła
udział w spotkaniu. – Jak tworzyć te
miasta, aby mieszkańcy mieli bardzo duży udział w tym, co się w nich
dzieje? Co zrobić, aby te małe i średnie miasta, które tracą swoje funkcje, mogły się rozwijać tak, jak duże
aglomeracje? Dzięki tej inicjatywie
będziemy mogli oddziaływać także
na inne regiony. Czekamy z niecierpliwością na jej pierwsze efekty.
W poniedziałek odbyło się
pierwsze spotkanie w ramach FAM.
Po wakacjach planowane jest kolejne.
Julia Szypulska
Referat Rozwoju

Inicjatywa Sąsiedzka już działa. Zapowiada się muzyczne lato

Trzy koncerty, nowa płyta i profesjonalny teledysk – przed hajnowskim zespołem Błękitny Nosorożec
pracowite wakacje. Wymienione działania są możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach Inicjatywy Sąsiedzkiej,
jakie pozyskało Stowarzyszenie Kulturalne Tybel.
Mowa o projekcie „Nosorożec
w Puszczy – hajnowska muzyka alternatywna”. Kwota dofinansowania wynosi 9 500 zł. Wspomniane
przedsięwzięcie to element projektu
„Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”.
– Inicjatywa Sąsiedzka to bardzo bliskie nam przedsięwzięcie – nie
kryje Magdalena Chirko, kierownik
Referatu Rozwoju w Urzędzie Miasta
Hajnówka. – Uruchomiliśmy je jeszcze
na etapie pisania wniosku o dofinansowanie. Zależało nam na maksymal-

nym zaangażowaniu mieszkańców
w powstanie projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”. Zaapelowaliśmy wówczas do hajnowian,
by zgłosili swoje pomysły, a my je zrealizujemy. Teraz nadszedł ten czas.
Będzie rockowo, ale i refleksyjnie.
Inicjatyw zgłoszono w sumie 4.
Przedsięwzięcie zespołu Błękitny Nosorożec jest jednym z nich. Co zamierzają zrobić? Przede wszystkim nagrać
nową płytę. Część materiałów muzycy
już mają. W ciągu najbliższych miesięcy powstaną kolejne utwory – w sumie
będzie ich 8-10. Do jednego z nich,
także dzięki dofinansowaniu, zostanie
nagrany teledysk.
– Będzie to pierwszy teledysk od
wielu lat – mówi Dawid Wojciuk, wnioskodawca projektu. – Najpierw jednak
musimy skończyć nagrywanie ścieżki

dźwiękowej w studio. Pracę nad teledyskiem planujemy rozpocząć na początku lipca. Stworzymy scenariusz,
wybierzemy miejsce.
Przedstawiciele zespołu nie
chcą na razie zdradzać zbyt wielu
szczegółów. Wiadomo jednak, że teledysk powstanie częściowo w mieście,
by pokazać hajnowskie plenery, a czę-

ściowo w budynkach. Wiadomo też,
o czym będzie piosenka – o bezdomności. Choć Błękitny Nosorożec nadal
nie zamierza rezygnować z mocnego
brzmienia, z którego jest znany, nowa
płyta będzie bardziej refleksyjna. Pojawią się na niej np. wątki związane
z przemijaniem. Płyta będzie gotowa
do końca roku.

Trzy koncerty i nowy sprzęt.
Ale już niedługo, bo latem,
mieszkańcy miasta mogą liczyć na
koncert. Prawdopodobnie odbędzie
się on w plenerze. Gdzie konkretnie,
trwają ustalenia. Wśród rozważanych
lokalizacji jest Hajnówka Centralna –
Stacja Kultury. Kolejne dwa koncerty
odbędą się jesienią – we wrześniu
i październiku.
Dzięki dofinansowaniu zakupiony zostanie także dodatkowy sprzęt
muzyczny, z którego zespół Błękitny
Nosorożec będzie korzystać podczas
prób i koncertów.
Projekt „Hajnówka OdNowa –
Zielona Transformacja” korzysta z dofinansowania o wartości 3,5 mln euro
otrzymanego w ramach Funduszy
EOG. Celem projektu jest pobudzenie
rozwoju gospodarczego, podniesienie
poziomu życia mieszkańców miasta
oraz poprawa dialogu samorządu
miejskiego z mieszkańcami, w większym stopniu odpowiadając na ich
potrzeby.

Trwa inwentaryzacja centrum miasta. Zebrane dane będą podstawą do konkursów i inwestycji
Stan zieleni, rodzaj nawierzchni ulic i chodników oraz
budynki. Te elementy przestrzeni interesują studentów Wydziału Architektury z Politechniki Białostockiej, którzy wraz
z opiekunami prowadzą inwentaryzację centrum Hajnówki.
W przedsięwzięciu bierze
udział 23 studentów, którzy w Hajnówce odbywają praktyki. Inwentaryzacja dotyczy w sumie trzech
obszarów miasta.
• Ulice Białowieska i Parkowa, aż
do 3 Maja i okolic Białoruskiego
Centrum Kultury
• Okolica ul. Dworcowej, w sąsiedztwie Hajnówki Centralnej,
pomiędzy torami

• Ul. Wierobieja z otoczeniem, aż
do siedziby przedszkola
Celem praktyki jest zapo-

znanie studentów ze sposobami
inwentaryzacji urbanistycznej tj.
zbieraniem informacji dotyczą-

cych stanu istniejącego przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej miasta oraz sposobami
ich opracowania – wyjaśnia prof.
Halina Łapińska z Politechniki
Białostockiej, pod której opieką
studenci odbywają praktyki. – Ich
zadaniem jest naniesienie na mapę
wszystkich istniejących elementów
zagospodarowania, czyli zabudowy,
zieleni, rodzaju nawierzchni, małej
architektury. Do tego służą karty inwentaryzacji urbanistycznej z szeregiem punktów, które studenci
uzupełniają podczas wizji w terenie.
To, co widzą na miejscu, nanoszą na mapy otrzymane od miasta.
Dzięki takim działaniom mapy są
aktualizowane. Do tego wykonują

rysunki np. elementów architektonicznych bądź zieleni oraz zdjęcia.
Te z kolei można odnieść do wcześniejszych zasobów i w ten sposób
uzyskać porównanie, jak na przestrzeni lat zmieniała się Hajnówka.
Mapy geodezyjne dotyczące
terenu Hajnówki Centralnej wymagają uzupełnienia. Jest tu całe
mnóstwo zieleni, w tym wieloletnich
drzew – zauważa prof. Łapińska.
Dla studentów praca w terenie to ciekawe i potrzebne doświadczenie. Dla miasta zaś duża
korzyść. Chodzi oczywiście o wspomnianą aktualizację map, ale nie
tylko. Zebrane dane posłużą bowiem do tworzenia miejscowych
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traw, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego dróg, likwidacja
wyrw na przepustach i w poboczach
dróg, nie są tak reprezentacyjne jak
fundusze inwestycyjne – niemniej
mają istotny wpływ na nasze bezpieczeństwo.
Wspieramy rozwój OZE
W 2019 r. utworzyliśmy Centrum Energii Odnawialnej, w którym
mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnego doradztwa a także uzyskać
pomoc w zakresie złożenia/rozliczenia wniosku z Programu „Czyste
Powietrze” oraz audytu energetycznego swojej nieruchomości. Centrum prowadziło swoją działalność
w 2021 r. Ponadto kontynuowaliśmy
współpracę z partnerami niemieckimi odnośnie promocji i rozwoju OZE
w regionie Puszczy Białowieskiej.
We współpracy z Fundacją 100prozenterneuerbar (Niemcy) w 2021 r.
rozpoczęliśmy prace nad koncepcją
produkcji ciepła z OZE dla miasta
Hajnówka – lokalnego centrum regionu. Projekt ma charakter innowacyjny, zakłada opracowanie nowego,
modelowego rozwiązania produkcji
ciepła z odnawialnych źródeł energii,
z wykorzystaniem istniejącej sieci
c.o. miasta Hajnówka. Zastosowanie
go będzie miało pozytywny wpływ
na środowisko naturalne, gospodarkę regionalną oraz lokalny rynek
pracy. Realizacja zadania potrwa do
2023 r. To kolejny krok ku samowystarczalności energetycznej powiatu.
Edukacja – największy kawałek
z budżetowego tortu
Największą część budżetu,
bo ponad 17 mln zł tj. 27 % ogółu wydatków, pochłonęły należności na zadania z zakresu oświaty
i edukacyjnej opieki wychowawczej.
Środki zostały przeznaczone przede

wszystkim na pokrycie kosztów bieżącej działalności edukacyjnej oraz
projekty dla uczniów i nauczycieli.
A tych w 2021 r. hajnowskie szkoły
średnie realizowały łącznie 7. Liderem pozostaje Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, który w ramach projektów wysyłał swoich na
płatne staże do podlaskich przedsiębiorców, specjalistyczne kursy
zawodowe i dodatkowe zajęcia
językowo – przedmiotowe. I LO im.
Marii Skłodowskiej - Curie w 2021
r. kontynuowało realizację Programu
Erasmus +, zaś II LO z DNJB: projekt
polsko – litewski, zwieńczony porozumieniem pomiędzy partnerującymi szkołami. „Białorus” zaangażował
się dodatkowo w realizację edukacyjnego projektu z Programu Polska
-Białoruś – Ukraina 2014-2022.
Z kolei samorząd Powiatu Hajnowskiego:
• kontynuował projekt umożliwiający mieszkańcom powiatu zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach projektu „Kompleksowy
system rozwijania kompetencji
i umiejętności osób dorosłych
zgodnie z potrzebami regionalnej
gospodarki 3.2.1/3.2.2” wydatkowano 2,1 mln zł);
• wspierał uczniów szkół średnich
i studentów kierunków położnictwa i pielęgniarstwa - na dofinansowanie najzdolniejszych uczniów
z hajnowskich szkół średnich
w ramach Powiatowego Funduszu
Stypendialnego im. prof. Simony
Kossak w 2021 r. wydatkowano
87 900,00 zł. Kolejny program
– współfinansujący studia pielęgniarskie i położnicze, samorząd
powiatu w porozumieniu z Urzędem Miasta Hajnówka wydatkował 135 000,00.
• rozwijał szkolnictwo specjalne

Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia
„Przyjaciele Hajnówki” z partnerskiego
regionu Nordsee Treene z Niemiec
Po długim okresie nieobecności spowodowanym pandemią Covid-19 w tym roku odwiedziła nasz
powiat delegacja z partnerskiego
regionu Nordsee Treene - przedstawiciele Stowarzyszenia „Przyjaciele
Hajnówki” z Niemiec. Stowarzyszenie
reprezentowali członkowie Zarządu Stowarzyszenia: Karen Hansen,
Manfred Gregersen i Claus Röhe.
Głównym celem wizyty było odnowienie bezpośrednich kontaktów
partnerskich oraz wręczenie nagród
3 uczniom szkoły średniej za szczególne zaangażowanie społeczne na
rzecz innych. W tym roku szkolnym
nagrody otrzymały uczennice II Liceum Ogólnokształcącego z DNJB
w Hajnówce: Martyna Kierdelewicz,
Gabriela Kraśko i Paula Zabrocka,
które działają aktywnie podczas
akcji charytatywnych oraz angażują
się w życie społeczne szkoły i środowiska lokalnego.
Partnerzy z Niemiec podkreślali potrzebę bezpośrednich spotkań, które umożliwiają wymianę
poglądów, wzajemne poznawanie

się i uczenie się od siebie. Relacje
partnerskie służą budowaniu zrozumienia i tolerancji wobec innych narodowości, co jest szczególnie ważne w obecnych realiach politycznych.
W tym celu odbyło się spotkanie
gości z członkami Zarządu Powiatu
Hajnowskiego, radnymi i kierownikami jednostek organizacyjnych
powiatu. Goście z partnerskiego regionu Nordsee – Treene odwiedzili
również Przedszkole nr 5 w Hajnówce, które od 2004 roku współpracuje z przedszkolem „Brückengruppe”
z Hattstedt wymieniając wzajemne
pomysły i doświadczenia z pracy
z najmłodszymi.
Przedstawiciele Stowarzyszenia „Przyjaciele Hajnówki” wraz
z Urzędem Nordsee- Treene skierowali zaproszenie na ręce Starosty
Hajnowskiego Andrzeja Skiepko do
złożenia wizyty w ich pięknym regionie przez rodzinę zastępczą oraz
przedstawicieli Powiatu Hajnowskiego w sierpniu br.
Wydział Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Hajnówce

– w 2021 r. zakończono projekt
„Przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań
treningowych dla osób z niepełnosprawnością”. Staraniem samorządu Powiatu Hajnowskiego przy
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce będą funkcjonować mieszkania wspomagane
dla uczniów z niepełnosprawnością. W 2021 r. zakończono przebudowę budynku przeznaczonego
na mieszkania, w ramach której
zaadoptowano budynek o powierzchni 120m2 (dawny zakład
szyldów). Całkowita wartość projektu to 921 776,02, kwota wydatkowana w 2021 to 694 530,
02. Rok 2022 r. to to czas realizacji kolejnego etapu adaptacji
budynku.
• poszerzył ofertę edukacyjną – decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2021
udzielono zezwolenia Powiatowi
Hajnowskiemu na utworzenie od
dnia 1 września 2021 oddziału przygotowania wojskowego
(OPW) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Hajnówce. OPW przy I LO
to jedyna taka oferta w regionie.
Uczniowie już na etapie nauki
w liceum biorą udział w szkoleniu z przygotowania wojskowego
na poziomie teoretycznym i praktycznym (w tym zajęcia na poligonie wojskowym, zajęcia z samoobrony, strzelectwa sportowego,
kurs pierwszej pomocy).
• inwestuje - Powiat Hajnowski
w ramach pierwszego naboru
wniosków programu „Rządowy
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” otrzymał
5 mln zł na realizację projektu

„Modernizację budynku z lat 60tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie
w Hajnówce oraz jego otoczenia”.
W ramach inwestycji zaplanowano kompleksowy remont wewnątrz i zewnątrz budynku wraz
z termomodernizacją. W planach
m.in. wymiana ogrodzenia, naprawa dachu, modernizacja sali
gimnastycznej, montaż instalacji
OZE. W 2021 r. wszczęto procedurę postępowania o udzielnie
zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji
projektowo – kosztorysowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego
dla zadania. W 2022 r. realizacja
projektu jest kontynuowana.
Pomoc społeczna
17,8% ogółu wydatków tj. ponad 11,1 mln zł wydatkowano na
cele wiązane z polityką społeczną
i rodzinną – w tym 1,8 mln zł na
finansowe wsparcie finansowe osób
z niepełnosprawnościami. Dzięki
funduszom otrzymanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
samorząd powiatowy wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami
w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych, dofinansowuje
zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
przedmiotów ortopedycznych czy
środków pomocniczych. Możliwe jest
również wyposażanie stanowisk pracy czy dofinansowanie rozpoczęcia
działalności gospodarczej. Ponadto,
możliwe jest również otrzymanie pomocy w uzyskaniu prawa jazdy, wykształcenia czy zakup niezbędnego
sprzętu ortopedycznego (w ramach
Programy Aktywny Samorząd).
Zadaniem każdego samorządu
jest realizacja potrzeb jego miesz-

kańców – fakt, że suma wartości
projektów realizowanych w 2021 r. –
zwłaszcza tych wieloletnich, na które
składają się m.in. projekty scaleniowe
czy inwestycje drogowe, przewyższają
wartość budżetu powiatu, stanowi potwierdzenie, że założenia, jakie przyjęliśmy przy projektowaniu budżetu
na rok 2021, są słuszne – mówi Starosta Andrzej Skiepko. - Koncentracja
tak dużych środków inwestycyjnych
sprzyja rozwojowi regionu, buduje
jego potencjał gospodarczy, społeczny
i promocyjny na lata. Projekty, które
zainicjowaliśmy dziś i których ponosimy koszty, będą służyć społeczności
lokalnej w przyszłości. Samorządy robią dużo, pomimo braku systemowych
rozwiązań w aspekcie finansowania
powiatów. Niemożność prowadzenia
działalności gospodarczej, rosnące
dysproporcje pomiędzy wartością
subwencji a potrzebami, konieczność
doinwestowania zadań zleconych,
sprawiają, że samorządy powiatowe
- zwłaszcza te małe, o małym odsetku populacji, by inwestować, muszą
się zadłużać. Dlatego też, pomimo
stabilnych wyników finansowych nie
chcemy osiadać na laurach, będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami, pukać do każdych
drzwi, by jak najskuteczniej pozyskiwać kolejne fundusze. Tymczasem
za wspólny wysiłek i pracę w 2021
r. chciałbym podziękować Radzie Powiatu, Członkom Zarządu, Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, wszystkim pracownikom
Starostwa Powiatowego, za wspólny
wysiłek na rzecz rozwoju Powiatu
Hajnowskiego. Dziękuję Panu Wojewodzie, Panu Marszałkowi, wójtom,
burmistrzom oraz wszystkim naszym
partnerom za współpracę i wspólną
pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Katarzyna Miszczuk

Wystartowała Akademia Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej

Powiat Hajnowski wspiera
rozwój turystyki w regionie!
W ramach projektu „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”, realizowanego z Programu Polska – Białoruś- Ukraina
2014-2020 samorząd odnowił 100
km szlaków nordic walking tworzących „Nordic Walking Park -Kraina
Puszczy i Żubra” k. Hajnówki. Z kolei
w kwietniu br. odnowiono zielony
szlak rowerowy spinający trzy gminy – Białowieżę, Hajnówkę i Dubicze
Cerkiewne. Chodzi o trasę Dubicze
Cerkiewne, cerkiew - Zalew Bachmaty - Werstok - Topiło - „Miejsce
Mocy” - Białowieża, budynek PTTK.
Tymczasem w szczycie sezonu
samorząd zainaugurował „Akademię

Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej”.
Celem jest promocja aktywnego wypoczynku oraz walorów turystycznych regionu Puszczy Białowieskiej.
Działania w ramach Akademii rozpoczęły się od organizacji rajdów
rowerowych – pierwszy odbył się 26
czerwca br., drugi – 10 lipca.
Uczestnicy rajdu za sprawą
przewodnika wspólnie odkrywali
przyrodnicze osobliwości a także
trasy - bo Puszczę można zwiedzać na rowerze, piechoto, z kijami
nordic walking ale nie tylko! Udział
w rajdzie był także doskonałą okazją do polsko - ukraińskiej integra-

cji – organizator, Powiat Hajnowski,
zaprosił do udziału rodziny przebywające w regionie. A po solidnej
dawce aktywności i wiedzy wspólnie odpoczywaliśmy przy ognisku!
Nad bezpieczeństwem uczestników
czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce- dziękujemy! Organizator – Powiat Hajnowski,
zapewnił możliwość wypożyczenia
rowerów, regeneracyjny posiłek,
opiekę przewodnicką i tłumacza języka ukraińskiego.
„Akademia Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej” realizowana jest
przez Powiat Hajnowski w ramach
projektu „Transgraniczne dziedzictwo
Puszczy Białowieskiej” z Programu
Polska – Białoruś Ukraina 2014
-2020. W planach, poza organizacją rajdów, pozostają także spacery
tematyczne, kino leśne, rajdy nordic
walking – pilnie śledźcie nasze media (stronę www: https://samorzad.
gov.pl/web/powiat-hajnowski, facebook: https://www.facebook.com/
PowiatHajnowski/), będzie się działo!
Katarzyna Miszczuk

Trwa inwentaryzacja centrum miasta. Zebrane
dane będą podstawą do konkursów i inwestycji
Cd. ze str. 2

planów zagospodarowania przestrzennego
w mieście. Zostaną też wykorzystane w konkursach architektonicznych.
Jeden z nich to ART TIME, czyli konkurs
na zagospodarowanie terenu wokół Hajnówki
Centralnej. Efektem ma być projekt jak najlepiej odpowiadający na potrzeby młodzieży.
Przypomnijmy, że konkurs jest skierowany
do studentów architektury PB, którzy dzię-

ki sugestiom młodych hajnowian, stworzą projekt przyjaznej dla nich przestrzeni.
Rozstrzygnięcie odbędzie się jesienią.
Dane z inwentaryzacji zostaną też wykorzystane w konkursie architektonicznym
na Nowe Centrum Miasta. Przygotowania do
jego ogłoszenia trwają. Oba konkursy odbędą
się w ramach projektu „Hajnówka OdNowa –
Zielona Transformacja”.

bariery, nawiązywali nowe relacje i rywalizowali w duchu zasad fair play. Spośród atrakcji
można wymienić: spływ kajakowy, paintball,
wizytę w parku linowym oraz zajęcia ruchowe w Parku Wodnym w Hajnówce. Projekt był
współfinansowany z budżetu Urzędu Miasta
Hajnówka w ramach „Akcji Lato”.

Młodzież czyta Ciapkom

14 czerwca młodzież czytała Ciapkom.
Niektóre książki były chyba trochę kiepskie,
bo zdarzyło się przysnąć tu i ówdzie. Dzieci
czytały spokojnie i cicho, wczuwając się bardzo
w swą rolę. Tajfun i Paker byli bardzo zainteresowani swoimi opowieściami. Czesiek nieśmiało próbował zaczepić dziewczynkę, która mu
czytała albo przewrócić kartkę na drugą stronę.
Psy schroniskowe są sfrustrowane tym

to ponad 11,2 mln zł, z czego
suma dofinansowania ze środków
zewnętrznych przekracza 6,3 mln zł!

Julia Szypulska, Referat Rozwoju

W zdrowym ciele zdrowy duch”

Na początku lipca w powiecie hajnowskim odbył się cykl zajęć pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Jego adresatami była
okoliczna młodzież, zaś organizatorem akcji
był UKS Unia Hajnówka. Uczestnicy poznali
różne formy aktywnego spędzania wolnego
czasu, podczas których przełamywali swoje

Remont drogi powiatowej nr 1779B
na odcinku drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej
w Czeremsze został zakończony!
Z końcem czerwca zakończono prace związane
z remontem na ul. Topolowej w Czeremsze!

Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu
odcinka drogi powiatowej 1779B od drogi
krajowej 66 do ul. Topolowej w Czeremsze.
W ramach zadania wykonano:
• remont istniejącej nawierzchni jezdni
o zmiennej szerokości metodą nakładki
asfaltowej o grubości 4 cm (w miejscu istniejącej nawierzchni),
• remont chodników oraz ciągu pieszo – rowerowego (w miejscu istniejących elementów),
• oczyszczenie istniejących przepustów,
• remont rur odprowadzających wodę pod
chodnikami,
• odtworzenia pobocza o szerokości 1,25 m
(w miejscu istniejącego pobocza),
• wymiana oznakowania pionowego i odtworzenie oznakowania poziomego.
W efekcie dziury, nierówności oraz kocie łby na chodniku to przeszłość! Remont
ulicy to jedna z najważniejszych inwestycji
samorządu powiatu w Czeremsze w tej kadencji ze względu na długość wyremontowanej drogi. Całkowita wartość inwestycji to
ponad 1,9 mln zł, z czego dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to
978 363, 52 zł. Pozostała wartość to wkład
własny budżetu powiatu, przy czym Gmina
Czeremcha zadeklarowała 700 tys. zł.
W 2022 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Hajnowski otrzymał również środki na realizację remontu ul. Lipowej
w Siemianówce oraz rozbudowy ul. Górnej
i Wrzosowej w Hajnówce – etap I. Aktualnie
realizowane są czynności związane z procedurami przetargowymi dla obu inwestycji.
Całkowita wartość wszystkich
zadań, realizowanych z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.

Polski Ład na powiatowych drogach
Z kolei 14,9 mln zł to wartość dofinansowania II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W ramach wsparcia
powiat wyremontuje odcinki dróg powiatowych w gminach Czeremcha, Kleszczele, Narew, Czyże, Dubicze Cerkiewne i Hajnówka
(dof. 4 987 000,00 zł) a także przebuduje ul.
Górną w ramach II etapu (wartość dofinansowania 9 974 000,00 zł). Oba zadania są
wieloletnie, przewidywany termin zakończenia to 2024 rok.
Modernizacja istniejącej infrastruktury
drogowej to ważny bodziec rozwoju regionu.
Dzięki intensywnemu pozyskiwaniu funduszy mamy szansę zniwelować dotychczasowe braki w zakresie infrastruktury drogowej.
Potrzeb jest wiele, w miarę środków budżetowych staramy się reagować i inwestować
tam, gdzie jest to konieczne. Realizujemy nie
tylko wielkie inwestycje - działania w ramach
bieżącego utrzymania dróg, gdzie niwelowane są ubytki na drogach powiatowych, mają
ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa.
W 2021 r. suma wydatków a na drogi publiczne powiatowe zamknęła się w kwocie ponad
6,3 mln zł, co stanowi 10,1% ogółu wydatków. Kwota będzie jeszcze większa, gdybyśmy
ujęli inwestycje na drogach gminnych, realizowanych w ramach projektów scaleniowych.
Choć znajdujemy się w trudnej, po-pandemicznej rzeczywistości, a inflacja przyspiesza,
co powoduje wzrost cen – dużo większy, niż
przygotowane szacunki, to staramy się dopełnić wszelkich starań, by zrealizować plan
modernizacji powiatowych dróg. Kluczem do
sukcesu pozostaje współpraca – dziękuję
Panu Wojewodzie, Zarządowi Województwa
Podlaskiego, Radnemu Wojewódzkiemu Panu
Mikołajowi Janowskiemu oraz wójtom i burmistrzom za wspieranie naszych działań –
mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
Katarzyna Miszczuk

miejscem i często bardzo rozchwiane emocjonalnie. Jednak tego dnia przez chwilę
było tak jakoś inaczej. Wiadomym jest, że
psy nie potrzebują do komunikacji z nami
żadnych słów, ale oczywistym jest, że potrzebują bliskości i kontaktu z człowiekiem.
Dziękujemy Koło Wolontariatu „Podaj Łapę”
SP 4 w Hajnówce. Więcej na profilu Schroniska:
https://pl-pl.facebook.com/hajnowka.schronisko/

E-kolejka w Wydziale Komunikacji w Starostwie
Umów się na wizytę w Wydziale online!
Z początkiem lipca Starostwo Powiatowe uruchomiło nową usługę – eKolejkę w Wydziale
Komunikacji. Aby zarezerwować wizytę online
należy wybrać usługę, lokalizację świadczenia

usługi, datę i godzinę wizyty w elektronicznym kalendarzu oraz wypełnić puste pola
w formularzu rezerwacyjnym. Wizytę potwierdzimy sms.
Link do eKolejki na stronie www Urzędu.
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