
Motto numeru:
„Są dwa rodzaje ministrów,  
jedni odchodzą w hańbie,  

a drudzy we właściwym czasie”
James Callaghan - były premier Wielkiej Brytanii
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„W otoczeniu prezesa zaczęło przybywać donosicieli, 
manipulatorów. Osób miałkich intelektualnie, 
pozbawionych jakiejkolwiek ideowości”

Stanisław Kostrzewski - główny doradca gospodarczy 
prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, były skarbnik PiS

OPINIE...CZY WIESZ ŻE ... 
Wg. szacunku prof. Grzegorza Kołodko, ogra-

niczenie zbrojeń o 1 proc. rocznie (z 2,35 proc. do 
1,35 proc. światowego produktu brutto) pozwoli za-
oszczędzić bilion dolarów rocznie.

W następnym numerze:

• Strażackie zmagania  
w Czarkówce, Pilikach i Szmurłach.

• PIOTR DĄBROWSKI  
Nauczyciel i Wychowawca.

• Fotorelacje z festynów i pikników.

Od trzech lat folkowym spo-
tkaniom w Czeremsze towarzyszy 
konkurs kulinarny Smaki Regionu. 
W tym roku odbywał się on w nie-
co zmienionej formule promującej 
lokalne potrawy serwowane przez 
miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich. 
Niestety, w podanej w poprzednim 
numerze informacji o laureatach  
złośliwy chochlik pomieszał ubiegło-
rocznych i tegorocznych laureatów. 
Naprawiamy błąd przepraszając 
tegorocznych zwycięzców i poniżej 
podajemy wyniki konkursu w rozbi-
ciu na poszczególne kategorie.

- kategoria: dania mięsne
I m. KGW Kuzawa za kutię ze 
skwarkami,
II m. Ola Nazaruk z Czeremchy za 
jałowcówkę podlaską,
III m. KGW Stawiszcze za tort z wą-
tróbki.
Wyróżnienia:  KGW Rakowianki 
z Milejczyc za pierogi mięsne ina-
czej i Julia Romaniuk z Czeremchy 
za kiszkę ziemniaczaną.

- kategoria: dania wegetariańskie
I m. KGW TeraMiśki z Bud za by-

straki czyli kotlety z Żółciaka Siar-
kowego,
II m. Monaster św. Dymitra 
w Sakach za ser dojrzewający 
miesięczny „Młoda koza”  z mleka 
koziego,
III m. KGW Czeremcha za  biedasz-
ki
Wyróżnienia: Anna Nazaruk z Cze-
remchy za pierogi z kaszą grycza-
ną i czosnkiem niedźwiedzim oraz 
KGW Kuzawa za tort z cukini.

- kategoria: ciasta i desery
I m. KGW Czeremcha za tort z bia-
łej fasoli,
II m. Wiktor Szatyłowicz z Cze-
remchy za serniczki z koziego sera 
z jagodami,
III m. KGW Stawiszcze za ciasto 
z owocami.
Wyróżnienia: Joanna Romaniuk 
z Czeremchy za sernik i KGW Du-
biczanki z Dubicz Cerkiewnych za 
torcik napoleoński.

A skąd taki tytuł? Takimi sło-
wami zakończyła ogłaszanie wyni-
ków pani Joanna Jakubiuk z komisji 
konkursowej.                             (zp)

Czeremcha

Niech smaki będą z wami

Tym razem trzynastka nie 
przyniosła pecha. Dzień Bacik 
zgromadził dużo uczestników, 
którzy opuszczali imprezę pełni 
pozytywnych  wrażeń. Po raz trzy-
nasty święto wsi zorganizowało 
stowarzyszenie Nasza Wieś Baci-
ki, które wsparł samorząd gminy 
Siemiatycze. Miłym akcentem było 
wręczenie podziękowań osobom 
i instytucjom od lat wspierającym  
organizację Dnia Bacik. W części 
artystycznej wystąpiły zespoły: AS 
z Białegostoku, Omorfos z Siemia-
tycz, Hiłoczka z Czeremchy, Wę-
drownicy i Mikron z Białegostoku 

Dzień Bacik

oraz siostry Ostapczuk z Grabówki. 
Nie zabrakło też atrakcji dla dzie-
ci. A imprezę zakończyła zabawa 

taneczna przy muzyce zespołu  
Lailand.                                    (cec)

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

W ostatnią niedzielę lipca 
w Pietkowie odbył się festyn „Let-
nie spotkanie pokoleń”. Pretekstem 
do zorganizowania właśnie w tym 
dniu festynu był odpust na św. 
Annę w miejscowym kościele. Po 
nabożeństwie mieszkańcy przeszli 
na plac przy byłej szkole podsta-
wowej, na którym odbywała się im-
preza. W programie były występy 
zespołów muzycznych, atrakcje dla 
dzieci i pokaz sztuki ułańskiej w wy-
konaniu Szwadronu Kawalerii, który 
był jednym ze współorganizatorów 
festynu.

W między czasie można 
było skonsumować darmową gro-
chówkę, kiełbaski z ogniska czy 
delektować się domowym ciastem 
przygotowanym przez Klub Se-

Pietkowo
Letnie spotkanie pokoleń

niora: Przyjaciele” działający przy  
gminnym Domu Kultury.

Bogaty program imprezy za-

chęcił do udziału nie tylko miesz-
kańców wsi, licznie przybyli goście 
z terenu gminy i nie tylko.       (seb)

Foto: UG Poświętne

W dniu 2 lipca 2022 r. na tere-
nie województwa podlaskiego miały 
miejsce dwa konkursy,        w któ-
rych uczestniczyły Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu Gminy Bielsk 
Podlaski.

Pierwszy podczas Pikniku 
z Produktem Polskim w Brańsku, 

Sukcesy  bielskich 
gospodyń

Cd. str. 6
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Dzień 15 lipca 1943 roku 
był chyba najczarniejszym dniem 
w historii naszego miasta – mówił 
wicestarosta Piotr Bożko na miej-
scu straceń na uroczysku Osuszek 
w Lesie Pilickim, wspominając 
podczas rocznicowej uroczysto-
ści niemiecką zbrodnię sprzed 79 
lat. – W tym dniu znajomi, sąsie-
dzi naszych rodziców, dziadków 
i pradziadków zostali zamordowa-
ni tutaj, w tym miejscu. W miejscu, 
gdzie zamordowanych zostało 
jeszcze kilkuset innych bielszczan  
i ludzi z okolic Bielska Podlaskiego. 
Zamordowani zostali dlatego, że 
byli innej narodowości, że żyli w in-
nym miejscu niż okupanci, że cho-
dzili do kościoła, brali tutaj śluby, 
pracowali. Że byli ludźmi, których 
ktoś nienawidził, ktoś nie rozumiał, 
ktoś nie szanował.

15 lipca br. przy mauzoleum 
„Ofiarom Barbarzyństwa” na biel-
skim cmentarzu parafialnym i na 
polanie Lasu Pilickiego mieszkańcy 
miasta i powiatu bielskiego uczcili 
pamięć 50 ofiar niemieckiej zbrodni, 
rozstrzelanych owego tragicznego 
dnia przed 79 laty. Uroczystość roz-

poczęło złożenie wiązanek i wień-
ców na mogiłach pomordowanych. 
Złożyli je m.in. wicestarosta Piotr 
Bożko wraz z sekretarzem powia-
tu Markiem Martyniukiem, wice-
minister edukacji i nauki Dariusz 
Piontkowski, przewodniczący rady 
miasta Bielsk Podlaski Andrzej 
Roszczenko wraz z radnymi miej-
skimi, zastępca wójta gminy Bielsk 
Podlaski Anatol Filipiuk z prze-
wodniczącym rady 
gminy Stanisławem 
Olszewskim i radnym 
Anatolem Grzegorzem 
Tymińskim. Hołd po-
mordowanym oddali 
przedstawiciele służb 
mundurowych: komen-
danci powiatowi Policji 
i Państwowej Straży 
Pożarnej, przedstawi-
ciele Wojska Polskie-
go i Straży Granicznej 
oraz pracownicy Nad-
leśnictwa Bielsk Podla-
ski. Wiązanki składały 
również delegacje 
szkół, instytucji, przed-
siębiorstw i innych sa-

morządów oraz członkowie rodzin 
ofiar. Asystowały im liczne poczty 
sztandarowe i werble młodzieżowej 
orkiestry dętej.

W intencji ofiar zbrodni nad 
ich mogiłami odprawiona została 
msza św., w której koncelebransami 
byli duchowni: ks. Paweł Sierakow-
ski, ks. Andrzej Kiersnowski oraz ks. 
Jarosław Przeździecki. Obecny był 
również proboszcz prawosławnej 

Upamiętnienie ofiar niemieckiej zbrodni – 79. rocznica mordu w Lesie Pilickim

parafii Opieki Matki Bożej ks. mitrat 
Jan Szmydki. Celebrację uświetniał 
śpiew chóru parafialnego. Homi-
lię wygłosił ks. Paweł Sierakowski, 
wikariusz bielskiej parafii Miłosier-
dzia Bożego. – Wspominajmy ich, 
nie zatracajmy pamięci i wspólnie 
módlmy się za dusze ofiar 15 lip-
ca 1943 r. – apelował ks. Paweł do 
uczestników uroczystości. – Módl-
my się, aby podobne tragedie nigdy 

nie miały miejsca, aby 
nienawiść nie zagości-
ła w sercach ludzi. Pie-
lęgnacja pamięci ofiar 
za Ojczyznę to dobra 
lekcja pamięci dla 
potomnych. Mówi się, 
że człowiek żyje tak 
długo, jak długo trwa 
o nim pamięć. Dzisiaj 
powinniśmy być w tym 
miejscu i jesteśmy. Pa-
mięć o naszych bliskich 
to nasz obowiązek.

Po zakończonej 
mszy św. udano się na 
polanę Lasu Pilickiego 
na uroczysku Osuszek, 
gdzie pod krzyżem 

modlitewnej pamięciw miejscu, 
gdzie znajdowały się doły śmierci, 
ponownie złożono wiązanki, odda-
jąc cześć pamięci pomordowanych 
bielszczan. Tu pod przewodnictwem 
kapłanów ks. mitrata Jana Szmyd-
kiego i Pawła Sierakowskiego od-
mówiono modlitwy w intencji roz-
strzelanych. Do zebranych zwrócił 
się wicestarosta Piotr Bożko. – To 
jest dla mnie coś niepojętego, że 
stać kogoś na takie czyny – mówił 
wicestarosta. – Wydawałoby się, 
że ta wojna, która doświadczyła 
w tak tragiczny sposób miliony 
ludzi, powinna być nauczką dla 
przyszłych i następnych pokoleń. 
Niestety ludzie się nie zmieniają. 
Dzisiaj też w niedalekim sąsiedz-
twie giną ludzie, mordowane są 
niewinne dzieci. Ta nauka naszych 
przodków, ich cierpienia, ich kaźnie 
niestety nie znajdują zrozumienia 
we współczesnym świecie. Ale 
ważne jest, że spotykamy się od 
lat wspólnie w tym miejscu zbrod-
ni, kaźni tych ludzi i pamiętamy  
o tym. Dziękuję państwu za to, że 
jesteście tu w tym dniu.

pd, js

1.960.000 zł pozyskał Po-
wiat Bielski na realizację inwesty-
cji pn. „Remont drogi powiatowej 
Nr 1587B ulica w miejscowości 
Strabla od skrzyżowania z drogą 

Blisko 2 mln zł dla Powiatu Bielskiego w III edycji Rządowego Program Inwestycji Strategicznych

powiatową Nr 1575B do końca 
terenu zabudowanego o długości 
ok. 1,6 km”. 14 lipca br. premier 
rządu ogłosił wyniki programu 
skierowanego do gmin i powiatów, 

w których dawniej funkcjonowały 
Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Planowana wartość inwesty-
cji wynosi 2 mln zł. Powiat zadekla-
rował wkład własny w wysokości 
2% wartości zadania, tj. zaledwie 
40 tys. zł. Remont przedmiotowej 
drogi polegać będzie na wzmoc-
nieniu istniejącej konstrukcji na-
wierzchni, co znacząco przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i popra-
wi komfort użytkowników tego 
fragmentu ciągu komunikacyjne-
go. Miejscowość Strabla z uwagi 
na swe położenie w dolinie rzeki 
Narew posiada duży potencjał 
w dziedzinie rozwoju usług tury-
stycznych. Remont drogi umoż-

liwi prowadzenie tego rodzaju 
działalności i stworzy szansę na 
utworzenie nowych miejsc pracy,  
w szczególności dla mieszkań-
ców terenów popegeerowskich. 
Inwestycja wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa użytkowników 
drogi zatrudnionych w jednym 
z największych w naszym regionie 
i kraju zakładzie produkcji maszyn 
rolniczych PRONAR. Przeprowadze-
nie remontu zmniejszy również po-
noszone przez Powiat Bielski kosz-
ty bieżącego utrzymania tej drogi 
oraz korzystnie wpłynie na popra-
wę jakości środowiska naturalnego 
poprzez zmniejszenie emisji spalin.

Przewidywany termin za-
kończenia inwestycji nastąpi  

z końcem września 2023 r.
W poprzednich dwóch edy-

cjach programu „Polski Ład” Powiat 
Bielski pozyskał łącznie 23,8 mln zł. 
Dzięki temu zrealizowane zostaną 
zadania związane z przebudową 
i rozbudową budynków: internatu 
przy ul. Hołowieskiej oraz budyn-
ku użyteczności publicznej przy ul. 
Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim. 
Ponadto przebudowane zostaną 
drogi powiatowe: pierwsza na od-
cinku Karp – Rudka o długości ok. 
3,5 km oraz w miejscowości Wyszki  
w okolicy Szkoły Podstawowej na 
odcinku ok. 0,3 km. Zostanie tam 
wzmocniona nawierzchnia, wybu-
dowane miejsca postojowe, chod-
niki i przejścia dla pieszych.   pd, js
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Obchody święta Policji  
w Bielsku Podlaskim

Dwudziestego drugiego lipca br. 
bielscy funkcjonariusze i pracownicy 
obchodzili 103. rocznicę utworzenia 
Policji Państwowej. W uroczysto-
ściach udział wzięli przedstawiciele 
lokalnego samorządu, w tym również 
wicestarosta Piotr Bożko, przedstawi-
ciele tutejszego sądu i prokuratury, 
a także kapelan bielskich policjantów.

Uroczysta zbiórka miała miej-
sce w siedzibie Komendy Powiatowej 
Policji w Bielsku Podlaskim. Obchody 
rozpoczęły się złożeniem meldunku 
komendantowi powiatowemu policji 
w Bielsku Podlaskim inspektorowi 
Wojciechowi Macutkiewiczowi przez 
dowódcę uroczystości. Następnie ko-
mendant oraz wicestarosta wręczyli 
35 bielskim funkcjonariuszom nomi-
nacje na wyższe stopnie policyjne.

Funkcjonariusze otrzymali 
również odznaki. Komendant został 

wyróżniony srebrnym medalem „Za 
Długoletnią Służbę”, nagrodą za 
wzorowe, sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pra-
cy zawodowej w służbie na rzecz 
państwa, natomiast dwóch biel-
skich funkcjonariuszy, w uznaniu 
za szczególne zasługi w zakresie 
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 
utrzymania porządku publiczne-
go, otrzymało odznaki „Zasłużony  
Policjant”.

Następnie głos zabrali za-
proszeni goście. Wicestarosta Piotr 
Bożko złożył serdeczne podzięko-
wania za zaangażowanie i rzetelne 
wykonywanie obowiązków oraz za 
codzienny trud wkładany w służbę na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu bielskiego.

Źródło: KPP w Bielsku Podlaskim
js, wch

Średnia zdawalność matur 
w roku 2022 w szkołach prowadzo-
nych przez Powiat Bielski wyniosła 
79%. Jest to rezultat przekraczają-
cy średnią krajową (78,2%) i woje-
wódzką (76,2%). Najlepsze wyniki 
tradycyjnie osiągnęli uczniowie I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. T. Ko-
ściuszki i II Liceum Ogólnokształcą-
cego z BJN im. B. Taraszkiewicza. Za 
nimi plasują się maturzyści z tech-
ników nr 1 i nr 4. W bieżącym roku 
w bielskich szkołach do egzaminu 
maturalnego przystąpiły 254 osoby.

Najlepszym wynikiem matu-
ralnym mogą poszczycić się ucznio-
wie II Liceum Ogólnokształcącego, 
którzy osiągnęli poziom 90% zda-
walności. W porównaniu z rokiem 
ubiegłym poprawili oni rezultat 
o 1%. Do egzaminu przystąpiły tu 
52 osoby, z których świadectwo ma-
turalne otrzymało 47. Na tych, któ-
rym nie powiodło się w pierwszym 
terminie, a nie zaliczyli tylko jed-
nego przedmiotu obowiązkowego 
w części pisemnej, czeka poprawka 
w sierpniu. 

W I Liceum Ogólnokształcą-
cym do matury przystąpiło 93 zda-
jących. Pozytywny wynik z egzami-
nu maturalnego uzyskało 82 z nich, 

Wyniki matur  
w szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski

zdawalność w tej szkole wyniosła 
zatem 88%.

Oba bielskie licea pod wzglę-
dem poziomu zdawalności zdecydo-
wanie przekroczyły średnią krajową 
i wojewódzką dla tego typu szkół. 
Te bowiem wynoszą odpowiednio 
84% i 82,6%.

W porównaniu ze średnią wo-
jewódzką wynoszącą 66%, dobrym 
rezultatem wykazali się maturzy-
ści z Technikum nr 1 wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Mar-
szałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku 
Podlaskim. Spośród 47 maturzy-
stów egzamin zdało 35 osób, osią-
gając zdawalność na poziomie 74%. 

Gorsze wyniki osiągnęło Tech-
nikum nr 4, wchodzące w skład 
Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Pod-
laskiej. Tu maturę zdało 38 osób 

z 62 przystępujących do egzaminu. 
Zdawalność w tej szkole wyniosła 
zatem 61%, plasując się poniżej 
średniej w regionie.

W bieżącym roku wyniki 
egzaminów maturalnych w woje-
wództwie podlaskim były znacznie 
gorsze niż w roku ubiegłym. Wów-
czas bowiem zdawalność wyniosła 
81,5% i była najwyższa w kraju. 
Zanotowany zatem został spadek 
o ponad 5%. Na tym tle szkoły 
prowadzone przez Powiat Bielski 
generalnie wypadają bardzo do-
brze. Nie należy zapominać, iż za 
naszymi uczniami pozostają trud-
ne warunki nauczania w okresie 
pandemii Covid-19, które znacząco  
wpłynęły na możliwości przyswa-
jania wiedzy. 

pd

14 lipca br. starostowie Sła-
womir Jerzy Snarski i Piotr Boż-
ko gościli najlepszych hodowców 
zwierząt z terenu powiatu biel-
skiego. Zaprezentowani przez nich 
podopieczni na XXVIII regionalnej 
wystawie zwierząt hodowlanych 
oraz IX ogólnopolskiej wystawie 
królików rasowych w Szepietowie 
zdobyli mistrzowskie tytuły w róż-
nych kategoriach.

Wystawiona przez Krzysz-
tofa Smolarczuka z Rudki klacz 
rasy śląskiej Derka zdobyła ty-
tuł wiceczempiona w katego-
rii „konie”. Dwaj hodowcy owiec 

– Andrzej Paprocki z Domanowa  
i Jarosław Nowicki z Bielska Podla-
skiego poszczycić się mogą rasowy-

mi owcami – czempionami. 
Sukcesy odnieśli również ho-

dowcy królików rasowych. Cztery 
króliki należące do Henryka Koca 
z Bielska Podlaskiego zdobyły ty-
tuły czempiona (francuski baran 
niebieski srokacz) oraz wiceczem-
pionów (francuski baran czarny, 
francuski baran niebieski i kalifor-

nijski czarny). Kamil Mortel z Brań-
ska jest dumnym właścicielem mi-
strzowskiego królika rasy rex biały  
i wiceczempiona rasy castorex. Na-
tomiast królik rasy rex dalmatyński 
czarno-żółty należący do Zdzisława 
Gołębieckiego z Bielska Podlaskie-
go zdobył tytuł wiceczempiona. 

Starostowie ufundowali swo-

Najlepsi hodowcy z wizytą u starostów

W słoneczną sobotę 6 sierpnia 
br. w Pilikach do sportowej rywali-
zacji stanęły drużyny ochotniczych 
straży pożarnych z terenu gminy 
Bielsk Podlaski. Ich zmagania śledzili 
m.in. starosta bielski Sławomir Jerzy 
Snarski, przewodniczący rady po-
wiatu Andrzej Leszczyński, członek 
zarządu województwa podlaskiego 
Marek Malinowski, gospodarz gminy 

– wójt Raisa Rajecka, przewodniczą-
cy rady gminy Stanisław Olszewski 
oraz komendant powiatowy PSP  
w Bielsku Podlaskim mł. bryg. Woj-
ciech Kusznerko. 

Turniej zgromadził setki wi-
dzów, którzy w pełni korzystali z pa-
nującej piknikowej atmosfery. Ich 
uwagę przyciągnęły nie tylko emo-
cje sportowe, ale też liczne atrakcje 
towarzyszące imprezie. Mogli oni za-
poznać się z pojazdami i sprzętem 
stanowiącym wyposażenie jednostek 

im gościom upominki, które wraz 
z listami gratulacyjnymi wręczyli 
podczas spotkania. Jesteście li-
derami, jeżeli chodzi o produkcję 
zwierzęcą w różnych dziedzinach 

– zwrócił się do nich starosta Sła-
womir Jerzy Snarski. – Chcemy 
wam podziękować za to, co robi-
cie, bo to nie jest łatwy kawałek 
chleba, zwłaszcza jeśli chodzi  
o produkcję na wysokim pozio-
mie. Cieszymy się, że w powiecie 
bielskim mamy takich hodowców, 
którzy swoją pracą, trudem, pomy-
słem i intelektem osiągają duże 
sukcesy i mogą się nimi pochwa-
lić nie tylko na arenie regionalnej, 
ale i krajowej. Chcemy docenić 
to, co robicie i co przynosi dobre  

efekty dla całej społeczności.
Podczas rozmowy przy kawie 

hodowcy podzielili się swoimi do-
świadczeniami z wystaw zwierząt, 
w których często biorą udział oraz 
problemami hodowlanymi. W spo-
tkaniu wzięła udział również córka 
Kamila Mortela, która także otrzy-
mała upominek od starostów.

To już kolejni hodowcy z po-
wiatu bielskiego, którym starosto-
wie osobiście pogratulowali osią-
gniętych sukcesów. 13 czerwca br. 
podejmowali oni właścicieli koni - 
czempionów biorących udział w wy-
stawie specjalistycznej w ramach 
ogólnopolskiego czempionatu koni 
sokólskich, która odbyła się w Sze-
pietowie 29 maja br.                  pd

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Pilikach
OSP, najeść się do syta smakołyków 
serwowanych przez koła gospodyń 
wiejskich oraz nacieszyć się kąpielą 
w pianie i strumieniach wody wyle-
wanych z węży strażackich.

Wśród uczestników zawodów 

sportowo-pożarniczych znalazły 
się drużyny męskie, kobiece, chło-
pięce i dziewczęce. Zmagali się oni 
w konkurencjach takich jak sztafe-
ta, łączenie węży strażackich i tra-
fianie strumieniem wody w ozna-

czony cel. Zwycięzcami turnieju 
okazali się być strażacy-ochotnicy 
z OSP Stryki. Wraz z pozostałymi 
finalistami otrzymali oni puchary  
i dyplomy. 

Panie reprezentujące drużyny 

kobiece i dziewczęce zostały nagro-
dzone przez starostę bielskiego Sła-
womira Jerzego Snarskiego. Z jego 
rąk otrzymały one ufundowane 
upominki.                

   pd, foto: Bielsk.eu
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 Krzysztof Jurgiel startując w 2019 r. z drugiej pozycji z list PiS 
(okręg podlaski i warmińsko-mazurski)  na posła do Parlamentu Euro-
pejskiego, zdobył rekordową liczbę głosów – 104 592. Również wcze-
śniej we wszystkich wyborach do Sejmu i Senatu osiągał w swoim 
okręgu wyborczym najlepsze wyniki.

Zanim został europosłem  przez wiele lat – m. in. jako trzykrotny 
minister rolnictwa w rządach PiS – zabiegał o polskie interesy w Ko-
misji Europejskiej i Parlamencie Europejskim.

Teraz – już 3 lata z okładem  - kontynuuje swoją misję jako eu-
roposeł PiS/EKR [Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy], będąc 
członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi /AGRI/ i Komisji Rozwoju 
Regionalnego /REGI/.

Od posła do europosła
Jest 23 kwietnia 2019 r., podlaska Suchowola. W ciepłe i słoneczne południe 

miejscowy park zapełnia się  oficjelami różnych szczebli władzy państwowej 
samorządowej. Są znane postaci lokalnego biznesu, rolnicy, posłowie, senatoro-
wie i tutejsi mieszkańcy. Wszyscy czekają na bohatera wydarzenia: Krzysztofa 
Jurgiela, posła na Sejm. Za chwilę ogłosi swój start w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. - Wybór miasteczka na rozpoczęci kampanii nie jest przypadkowy 

– podkreśla Marcin Kamieński ze sztabu Jurgiela. - Suchowola jest uznawana 
za geograficzne centrum Europy; stąd pochodzi (dokładnie z pobliskiej wsi 
Okopy) błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Chcemy także zaznaczyć silne 
związki kandydata  z polską powiatową, w tym zwrócić uwagę na niedostatki 
inwestycyjne,  potrzebne na rozwój wsi  – wyjaśnia.

Tymczasem kandydat na europosła  prezentuje swój program wyborczy. 
Podkreśla, że „jest posłem zwykłych ludzi” i dalej mówi o sprawach, które, 
jego zdaniem, są najważniejsze do załatwienia w Brukseli: więcej funduszy na 
ożywienie gospodarcze, w tym wzmocnienie finansowe dla Programu Polski 
Wschodniej 2021 – 2027 (którego był głównym pomysłodawcą), na drogi, po-
łączenia kolejowe i rozwój rolnictwa.

Następne dni i tygodnie niemal codziennie spędza w trasie, spotykając się 
z wyborcami województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie po raz 

kolejny w swojej politycznej karierze musi się zderzyć z trudnymi pytaniami. 
I przypomina, że klucz do sejfu z unijnymi funduszami, o które  będzie... walczył, 
leży m. in. w Brukseli.

W Parlamencie Europejskim
Od początku kadencji w 2019 r. europoseł opublikował 55 komunikatów 

z posiedzeń plenarnych PE i 67 komunikatów z posiedzeń Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego /AGRI/, które dotyczyły głównych te-
matów poruszanych na jej posiedzeniach. Najważniejsze dotyczyły:
a) reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i polityki spójności,
b) pandemii COVID-19,
c) Europejskiego Zielonego Ładu i nowych wniosków ustawodawczych i nieusta-

wodawczych ogłoszonych w ramach tej strategii: program „Od pola do stołu”, 
strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, europejskie prawo o klimacie, 
długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich itp.,

d) przeciwko inicjatywie „Koniec ery klatek” i za odrzuceniem rezolucji PE. 
e) rosnących cen nawozów,
f) rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jej skutków dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Interpelacje
 W tym okresie poseł Krzysztof Jurgiel wystosował 51 pytań do Komisji 

Europejskiej, wyrażając często swój sprzeciw wobec  narzucanych  przez KE 
kontrowersyjnych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
żywnościowego.

Jednak największą uwagę dziennikarzy zwróciła tegoroczna lipcowa  inter-
pelacja, w której poseł zapytał KE, czy planuje ona zastąpić mleko krowie będącą 
podstawą „Programu dla szkół” (finansowanego ze środków  unijnych) napojami 
roślinnymi. Bo, jak uzasadniał, prawie wszystkie napoje roślinne są produkta-
mi złożonymi i przetworzonymi (pomimo zastosowania w miarę naturalnych 
substratów), a na każdym etapie skomplikowanego procesu technologicznego 
z pewnością traci się bezpowrotnie związki odżywcze obecne w nieprzetwo-
rzonych, naturalnych substratach. Ponadto producenci nie podają informacji, 
w jaki sposób je przygotowują do wytworzenia ostatecznego produktu (nie mają 
nawet takiego obowiązku).

Za wprowadzeniem napojów roślinnych do szkół, stoi promująca wegański 
styl życia organizacja „ProVeg International”.

Strasburg, Francja. Europoseł Krzysztof Jurgiel podczas debaty w Parlamencie Europejskim.

Szczuczyn, 2 lipca 2012. Krzysztof Jurgiel na uroczystościach otwarcia nowego zakładu 
uboju firmy “Zakrzewscy” Dariusza i Janusza Zakrzwskich.

Wilkasy, 13-14 czerwca 2012. Krzysztof Jurgiel na X Walnym Zgromadzeniu Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej.

Nowe Miasto Lubawskie, 20 czerwca 2022. Krzysztof Jurgiel i poseł PIS Zbigniew Babalski 
(w latach 2015-2018 wiceminister rolnictwa) na posiedzeniu Rady Powiatowej W-M Izby Rolniczej.

Krzysztof Jurgiel w europejskiej polityce i wśród wyborców
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Tymczasem, jak podkreśla Krzysztof Jurgiel, mleko krowie jest wytwarzane 
według znanej od dawna, niezmiennej i prostej technologii. Na koniec europoseł 
stwierdza, że napoje sojowe są niebezpieczne dla dzieci.

W imieniu KE odpowiedzi udzielił komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojcie-
chowski. - Na tym etapie procesu Komisja gromadzi dowody i uwagi zaintere-
sowanych stron. I dodaje: Jako że podstawą prawną unijnego programu „Owoce, 
warzywa i mleko w szkole” jest rozporządzenie (UE) nr 1308/2013, ostatecznie 
do PE i Rady należeć będzie decyzja w sprawie różnych cech programu, w tym 
rodzajów kwalifikujących się produktów – czytamy.

Europoseł jako kontrsprawozdawca
Przypomnijmy: kiedy komisja Parlamentu Europejskiego rozpoczyna prace 

nad jakimś aktem prawnym, zostaje on przyznany grupie politycznej, która 
wyznacza swojego sprawozdawcę odpowiedzialnego za prace nad tym doku-
mentem. Pozostałe grupy polityczne wyznaczają swoich kontrsprawozdawców, 
tzw. „sprawozdawców cieni”. W takiej roli Krzysztof Jurgiel odniósł się do na-
stępujących aktów prawnych:

* sprawozdanie w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 
1306/2013 (COM 2018) 393,

* sprawozdanie wykonawcze w sprawie dobrostanu zwierząt w gospodar-
stwach.

Ponadto europoseł przedstawiał  opinie dotyczące dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) m. in. w odniesieniu do promowania energii ze źródeł 
odnawialnych, w sprawie przyszłości stosunków handlowych między UE a Afry-
ką i w odniesieniu do urzędowych kontroli zwierząt i produktów pochodzenia 
zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia prze-
strzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrob-
noustrojowych (antybiotyki) w hodowli. 

Warto też wspomnieć, że Krzysztof Jurgiel złożył 19 poprawek do doku-
mentów, nad którymi obradowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /AGRI/.

A od początku - 2 lipca 2019 r. -  IX kadencji Parlamentu Euro-
pejskiego polityk zabrał 22 razy głos na sesji plenarnej oraz złożył  
9 oświadczeń pisemnych będących wkładem do debat parlamentarnych.

Postscriptum
 Jest także bardzo aktywny w swoim okręgu wyborczym i częstym 

gościem na ważnych krajowych wydarzeniach. Działa w Radzie Programowej 
kongresu „Polska Wieś XXI”, który jest cyklicznie organizowany z inicjatyw byłych 
ministrów rolnictwa z ostatnich 30 lat. Ściśle współpracuje z samorządami, or-
ganizując konferencje na temat polityki rozwoju UE i rządu polskiego. 23 wrze-
śnia odbędzie się w Suwałkach konferencja poświęcona rozwojowi subregionu 
suwalskiego, w której obok Krzysztofa Jurgiela (inicjatora sympozjum) swój 
udział zapowiedzieli m. inn. minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz 
Puda, marszałek podlaski  Artur Kosicki i prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Na spotkaniach porusza istotne zagadnienia bieżącej europejskiej polityki.  
Niejednokrotnie  pod adresem Unii padają z jego ust gorzkie słowa, bo zauważa 
niebezpieczny kurs na ograniczenie suwerenności Polski.

W jednym z felietonów Krzysztofa Jurgiela do miesięcznika „Drogi Miło-
sierdzia” czytamy: „Zbliżają się niebezpieczne czasy, gdyż Unia skręca w złym 
kierunku. Już teraz Polska jest regularnie nękana i okładana karami finansowymi 
bez podstaw prawnych”.

Wielką wagę przywiązuje europoseł do bezpośrednich rozmów z wyborcami 
w terenie i w biurze, gdzie bez większego trudu można się z nim umówić.

Złożył 300 interpelacji i interwencji.

Waldemar Staszyński

www.facebook.com/krzysztof.jurgiel
www.jurgiel.pl

www.ecrgroup.euwww.ecrgroup.eu 

Augustów, 2 lipca 2022. Krzysztof Jurgiel na Targach Polska Smakuje.

Dolistowo Stare, 3 lipca 2022. Krzysztof Jurgiel na Pikniku z Produktem Polskim.

Wysokie Mazowieckie, 30 lipca 2022, Podlaski Piknik Rodzinny. Na zdjęciu (od lewej) 
europosłowie Krzysztof Jurgiel i Dominik Tarczyński, senator PiS Jacek Bogucki (w latach 
2015-2018 wiceminister rolnictwa).

Giby, 15 lipca 2022 . Krzysztof Jurgiel na diecezjalnych uroczystościach z okazji 77 rocznicy 
ofiar Obławy Augustowskiej pod przewodnictwem biskupa ełckiego Jerzego Mazura.

Krzysztof Jurgiel w europejskiej polityce i wśród wyborców
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Sukcesy  bielskich gospodyń
Cd. ze str. 1

w trakcie którego odbył się finał 
powiatowy konkursu „Bitwa Regio-
nów”. W kulinarnych potyczkach 
wzięło udział kilkanaście kół go-
spodyń wiejskich z powiatu biel-
skiego, w tym 3 koła z Gminy Bielsk 
Podlaski: Koło Gospodyń Wiejskich 

„Orzeszki for you” z Orzechowicz, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Husak 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Ra-
janki” z Rajska. Organizatorem po-
wiatowych eliminacji Bitwy Regio-
nów był Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa Oddział Terenowy w Bia-
łymstoku oraz Miejski Ośrodek Kul-
tury w Brańsku.

W tym samym dniu roz-
poczęły się w Augustowie targi 
Polska Smakuje, podczas których 
rozstrzygnięto konkurs Nasze Ku-
linarne Dziedzictwo, mający za za-
danie wyłonić najlepsze regionalne 
produkty żywnościowe.

W rywalizacji wzięło udział 
blisko 30. producentów, którzy do 
konkursu zgłosili ponad 60 produk-
tów. W skład komisji konkursowej 
weszli przedstawiciele: Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego, Polskiej Izby Produktu 
Lokalnego i Regionalnego, Podla-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Szepietowie oraz OT KOWR 

w Białymstoku. Łącznie nagrodzo-
no potrawy i produkty w czterech 
kategoriach: produkty pochodzenia 
zwierzęcego, produkty pochodzenia 
roślinnego, napoje regionalne oraz 
inne produkty regionalne. Podczas 
oceniania uwzględniano: smak, 
wierność kulinarnym tradycjom 
oraz wykorzystanie produktów lo-
kalnych. W konkursie tym z naszej 
gminy udział wzięło Koło Gospodyń 
Wiejskich „Hołodzianki” w Hołodach, 
które zdobyło nagrodę oraz wyróż-
nienie.

W kategorii: inne produkty re-
gionalne I nagrodę przyznano dla 
Pani Marty Grygoruk z KGW „Hoło-
dzianki” za postne pączki z kapustą 
i grzybami.

W kategorii produkty pocho-
dzenia zwierzęcego wyróżnienie 
zdobyła Pani Lucyna Tkaczuk z KGW 

„Hołodzianki” za mięsny specjał 
w słoiku.

Urząd Gminy Bielsk Podlaski

W dniu 26 lipca 2022 r. swoje 
100. urodziny obchodziła Pani Wie-
ra Taranta, mieszkanka wsi Koszki. 
Z tej okazji Panią Wierę, która aktu-
alnie przebywa w Domu Opieki Spo-
łecznej ARKA w Kożynie odwiedził 
Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla, 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Orli Marzena Goworko, 
Radna Marzena Ostapczuk oraz Soł-
tys wsi Koszki Olga Młodzianowska.

Pani Wierze Taranta przekaza-
no listy gratulacyjne: Wójta Gminy 
Orla Leona Pawluczuka, Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego oraz Wojewody Podlaskiego 
Bohdana Paszkowskiego oraz kwiaty, 
upominki i tort, którym poczęstowa-
ni zostali wszyscy mieszkańcy Domu 
Opieki Społecznej.

Serdecznie gratulujemy tak 
pięknego Jubileuszu.

(materiał gminy Orla)

100-lecie 
mieszkanki  
Gminy Orla

20 lipca br. oficjalnie oddano 
do użytku czterokilometrową dro-
gę z Grodziska do Sypni. Jej remont 
kosztował  2,2 mln zł. Połowę tej 
kwoty stanowiła dotacja pozyska-
na przez powiat siemiatycki z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Pozostałe koszty pokryły solidarnie 
powiat siemiatycki i gmina Grodzisk.

Dzięki nowej drodze miesz-
kańcy mogą bezpiecznie dotrzeć do 
siedziby gminy, ale także dalej wy-
remontowanymi wcześniej drogami 
powiatowymi do Siemiatycz.   (cec)

Grodzisk

Do Sypni  
po nowym asfalcie

Na  rynku  wydawniczym  poja-
wiła się książka  pt.  „W  cieniu  Pusz-
czy  Białowieskiej. Ilustrowany prze-
wodnik  po  międzywojennych dzie-
jach  lasu,  jego  włodarzy  i  miesz-
kańców”. Autorami są  Bogusław  Ko-
sel,  Ewa Pirożnikow, Anna Kulbacka 
i Bogumiła Jędrzejewska.

Licząca 344 strony książka po-
dzielona  jest  na  10  rozdziałów  te-
matycznych,  które  rozpatrują  różne  
aspekty  dziejów  rejonu  Puszczy  
Białowieskiej.

Wydaną przez  Ośrodek Kul-
tury Leśnej w Gołuchowie książkę 
można  nabyć  drogą  korespon-
dencyjną: tel.  +  48  62  76  15  
045,  +48  62  76  15  046,  e mail:   
okl@okl.lasy.gov.pl                         (red)

Nowa książka 
o Białowieży

CZY WIESZ ŻE ...
Najwyższa w Europie 

ścieżka widokowa (62 m) znaj-
duje się w Świeradowie Zdro-
ju. Aby dotrzeć na szczyt tego 
obiektu trzeba pokonać prawie 
kilometrową, wijącą się kładkę. 
Odważni mogą podziwiać Góry 
Izerskie z platformy z przezro-
czystą podłogą.
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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
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Sierpień

W Hajnówce znowu zrobiło się kolorowo. 
Ronda znajdujące się na terenie miasta Haj-
nówka ponownie zostały obsadzone koloro-
wymi kwiatami. Szczególną uwagę przyciąga  
rondo abp gen. dyw. Mirona Chodakowskiego. 
Posadzono tam rośliny miododajne., m.in.: 
werbenę patagońską, miodunkę, tymianek, 
szałwię, rozchodnik kaukaski oraz chabry. Po-
między nimi znajduje się aksamitka, która ma 
chronić rośliny przed mszycą oraz ślimakami. 
Dodatkowo, dla podkreślenia znaczenia posa-
dzonych kwiatów, pomiędzy nimi pojawiły się 
wizerunki wesołych pszczółek. 

Rondo pożyteczne dla owadów

Kolejne dwa ronda obsadzono begonią 
oraz aksamitką. Na rondzie Błogosławionego 
Jana Pawła II ułożono dwa dzbany, z których 
wylewają się strumienie białych oraz czerwo-
nych begonii. Na rondzie Strażników Puszczy 
Białowieskiej oprócz wieloletnich traw i roz-
chodników posadzono aksamitki oraz bego-
nie. Ze względu na niewielki rozmiar ronda 
Św. Św. Cyryla i Metodego, ustawiono tam 
konstrukcję kaskadową obsadzoną zwisającą 
pelargonią.

Referat Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

Stowarzyszenie Na Górnej realizuje 
projekt z dotacji „DZIAŁAJ LOKALNIE 2021”. 
W ramach projektu zaplanowano rewitaliza-
cję pomieszczeń świetlicy osiedlowej. Ze ścian 
zdjęto płyty PCV. Odsłonięto drewniane bale, 
które wypiaskowano i pomalowano bezbarw-
nym konserwantem. Z własnych środków, 
zbiórek i darowizn pokryto koszt piaskowania 
(2500,00zł). Wooow!!!! wywołuje u wszystkich 
sztukateria obróbki okien, drzwi i elemen-

DZIEDZICTWO REGIONALNE  
FORMĄ INTEGRACJI LOKALNEJ

tów ozdobnych wykonanych przez stolarza  
Jana Skiepko. 

12 lipca odbyło się spotkanie pro-
mocyjne projektu. Swoją obecnością za-
szczycili nas: Małgorzata Siegień - dyrektor 
Stowarzyszenia Samorządów Euroregio-
nu Puszcza Białowieska, partnerzy projektu  
- Anatol Łapiński – dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej i Grzegorz Łukaszuk  z małżonką.

Cd. str. 2

Nie tak dawno informowaliśmy o za-
kończeniu remontu odcinka drogi powiatowej 
1779B w Czeremsze (wartość inwestycji to 
ponad 1,9 mln zł!), następnie o pozyskaniu 
kolejnych funduszy na inwestycje drogowe 
(w wysokości 2 mln zł z Programu Inwesty-
cji strategicznych dla gmin popegeerowskich 
-chodzi o remont drogi powiatowej nr 1602B 
Morze-Zbucz-Czyże-Klejniki-Gorodczyno-Ja-
nowo-Gradoczno-Doratynka w kierunku drogi 
wojewódzkiej), a teraz kolejny news – 1,7 mln 
zł przeznaczono na remont odcinków dróg po-
wiatowych!

To kolejne, pracowite lato dla drogowców 
z Powiatu Hajnowskiego. W lipcu dobiegły pra-
ce związane z remontem dróg powiatowych 
na odcinkach:
• na drodze 1626B na odcinku Lewko-

wo Nowe – Podlewkowie – skrzyżowanie 
z drogą gminną do Bernackiego Mostu (po-
wierzchnia remontu 5827,80 m2)

• na drodze 1655B w miejscowości Mochna-
te i Stare Berezowo (powierzchnia remontu 
10 904 m2)

• na drodze 1602B  w miejscowości Zbucz 
(powierzchnia remontu 6 390,50 m2)

• na drodze 1616B w miejscowości Szosta-
kowo (powierzchnia remontu 5 172,50 m2)

• na drodze 1640B w na odcinku Droga 
685-Krzywiec (powierzchnia remontu  
2 685, 00 m2)

Byliśmy i sprawdziliśmy - wykonano już 
remonty dróg powiatowych metodą nakładki 
asfaltowej grubości 4 cm, kolejny etap to re-
monty żwirowych poboczy. Ale efekt już jest 

Na drogach powiatowych sporo się dzieje! 
 (a w przyszłości zadzieje)

widoczny – dziury, pęknięcia, nierówności to 
przeszłość! Inwestycja została zrealizowana 
w miejscowościach o dużym natężeniu ruchu, 
z myślą o podróżnych (w tym turystach) po-
ruszających się samochodem osobowym, rol-
nikach wykorzystujących w codziennej pracy 
maszyny rolnicze i rowerzystach – bo odcinki 
wyremontowanych dróg pokrywają się z siecią 
szlaków. 

Całkowita wartość inwestycji to 
1 782  613,47 zł, z czego 1,4 mln zł to dota-
cja przyznana Powiatowi Hajnowskiego przez 
Zarząd Województwa Podlaskiego z Funduszu 
Gmin i Powiatów (symboliczną promesę na 
ten cel Starosta Hajnowski odebrał osobiście 
z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego 
w kwietniu br. podczas obrad XXVI sesji Rady 
Powiatu Hajnowskiego). Inwestycję wsparły 
również poszczególne samorządy gminne. 

Zabiegając o środki na infrastrukturę 
drogową, wspieramy rozwój regionu, wspiera-
my naszych mieszkańców. Rozwój transportu, 
turystyki i inwestycji jest ściśle związany z do-
stępnością infrastrukturalną regionu. Zdajemy 
sobie sprawę z ogromu potrzeb w tym zakre-
sie, stąd czynimy starania, by stale powiększać 
pulę dostępnych funduszy. Dziękujemy Zarzą-
dowi Województwa z Panem Marszałkiem Ar-
turem Kosickim na czele, członkom Zarządu 
Powiatu Hajnowskiego, radnym oraz wójtom 
za wspieranie naszych wysiłków – mówi Sta-
rosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

To nie koniec dobrych informacji doty-
czących inwestycji na drogach powiatowych, 
więcej wkrótce!                   Katarzyna Miszczuk

Startujemy z budową w ramach projektu 
„Modernizacja budynku z lat 60-tych  

I Liceum Ogólnokształcącego  im. M. Skłodowskiej-
Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia”

Modernizacja „Polaka” stała się faktem! 
21 lipca br. dokonano przekazania placu bu-
dowy. Formalności zostały dopięte przy udzia-
le przedstawicieli samorządu powiatu haj-
nowskiego na czele ze Starostą Hajnowskim 
Andrzejem Skiepko oraz Wykonawcy - Firmą 
Usługowo- Budowlaną WRÓBLEWSKI Andrzej 

Wróblewski z siedzibą w Bielsku Podlaskim.
Przypomnijmy - Powiat Hajnowski w ramach 

pierwszego naboru wniosków programu   „Rządowy 
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych” otrzymał 5 mln zł na realizację projektu 
dotyczącego modernizacji budynku I LO oraz jego 

Cd. str. 4



W dniu 15 lipca 2022 r. od-
było się oficjalne odsłonięcie rzeźby 
autorstwa prof. Jarosława Perszki 
pn. „Fotel Rakowieckiego”, ustawio-
nej przy ul. Tadeusza Rakowieckiego 
w Hajnówce.

Rzeźba „Fotel Rakowieckiego” 
poświęcona jest pamięci Tadeusza 
Rakowieckiego, znanego hajnow-
skiego lekarza, światowej sławy 
astronoma, który na stałe zagościł 
w szeregach publikacji naukowych, 
liczącym się krytyku twórczości 
Stefana Żeromskiego, a przede 
wszystkim hajnowianinie z wyboru 

i oddanym ludziom społeczniku, ma 
stać się pomnik w przestrzeni mia-
sta Hajnówka. Docelowe miejsce nie 
jest przypadkowe - to stosunkowo 
nowa droga na mapie miasta, na-
zwana także jego nazwiskiem, łą-
cząca centrum Hajnówki z miejskim 
szpitalem - rozległy teren będący 
miejską enklawą dzikiej, sąsiadują-
cej z Puszczą Białowieskiej natury. 

Pomnik pamięci doktora Ta-
deusza Rakowieckiego odwzoro-
wuje ramę fotela używanego przez 
niego w ciągu wielu lat spędzonych 
w Hajnówce. Mebel, przechowywa-

Odsłonięcie rzeźby „Fotel Rakowieckiego” 
ny w piwnicy jednego z mieszkań-
ców Hajnówki, staraniem lokalnej 
społeczności nie trafił na rozpałkę. 
Sam w sobie jest materialnym do-
kumentem życiowej postawy Ra-
kowieckiego, ale też lustrem epoki, 
w której oboje na siebie trafili. Fotel 
wyprodukowany najprawdopodob-
niej w zakładach Szkoły Przemysłu 

Drzewnego w Hajnówce, drugiej 
pod względem znaczenia po za-
kopiańskiej szkole Kenara, repre-
zentuje skromny, choć szlachetny 
modernizm okresu międzywojnia, 
któremu sama Hajnówka zawdzię-
cza przemysłową i wielokulturową 
tożsamość.

Uroczystości rozpoczęły się 
od oficjalnego odsłonięcia pomnika 
przy ul. Rakowieckiego. Druga część 
uroczystości miała miejskie w Haj-
nowskim Domu Kultury. Wzięli w niej 
udział zaproszenie goście oraz oso-

by zaangażowane w realizację pro-
jektu. 

Uroczystości związane z odsło-
nięciem pomnika zakończył wieczor-
ny pokaz filmu „Doktor” w reż. Beaty 
Hyży – Czołpińskiej w ramach orga-
nizowanego przez Hajnowski Dom 
Kultury kina plenerowego.

Projekt Dofinansowano w ra-
mach Programu Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku pn.: Rzeźba 
w przestrzeni publicznej dla Niepod-
ległej – 2021.

Ewa Zubrycka

KONCERT SMOLASTEGO W HAJNÓWCE 
Czwartkowe popołudnie dłu-

go pozostanie w naszej pamięci…. 
Koncert Smolastego przyciągnął do 
Amfiteatru Miejskiego tłumy ludzi 
z całej okolicy. 

Wydarzenie oficjalnie otworzył 
Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Haj-
nówka, nie zabrakło również kilku 
słów od Barbary Sadowskiej - Dy-
rektor Hajnowskiego Domu Kultury.  
Od 19:00 był z nami Dj Damek, 

który rozpoczął część muzycz-
ną, a już o 20.30 wielkimi okrzy-
kami witaliśmy SMOLASTEGO. 
Głośna muzyka, efekty świetl-
ne i zebrana widownia stwo-
rzyli niezapomnianą atmosferę.  
Dziękujemy, że byliście z nami. 

Pełna kultura przebiegu koncer-
tu sprawiła, że z pewnością będzie 
ich więcej. Już dziś wiemy, że projekt 
„Hajnówka dla młodych 2” został zło-

żony i oczekuje na pozytywną wery-
fikację, a następnie na Nasze głosy.

Serdeczne podziękowania kie-
rujemy dla Komendy Powiatowej 
Policji w Hajnówce za zapewnienie 
bezpieczeństwa w tracie trwania 
koncertu. 

*Koncert dofinansowany z bu-
dżetu obywatelskiego miasta Haj-
nówka ,,Hajnówka dla młodych”.

Hajnowski Dom Kultury

Gmina Miejska Hajnówka in-
formuje o wyłączeniu z ruchu ul. 
Aleksego Zina w związku z jej cał-
kowitą przebudową.

Zadanie pn.: „Przebudowa dro-
gi gminnej nr 108497 – ul. Aleksego 
Zina w mieście Hajnówka”, realizo-
wane jest w ramach programu pn.: 

Wyłączenie z ruchu ul. Aleksego Zina

Przedstawiono cele i zaplano-
wane działania. Część oficjalną za-
kończono podsumowaniem projektów. 
W ciągu trzech ostatnich lat całkowi-
cie zmieniło się otoczenie i wystrój 
świetlicy. Zadziało się to dzięki zre-
alizowanym projektom ze środków 
Działaj Lokalnie.

Przy poczęstunku wspo-
minano zabawne sytuacje, któ-
re zdarzały się podczas wspólnej 
pracy, definiowano kolejne zada-
nia. Niesamowite zaangażowanie, 
uśmiech i życzliwość wprowadzały 
niebywały niemal rodzinny nastrój.  

DZIEDZICTWO REGIONALNE  
FORMĄ INTEGRACJI LOKALNEJ

Cd. ze str. 1 Relaksowały wspólne śpiewy i tańce.
Serdeczne podziękowania skła-

dam dyrektorowi Anatolowi Łapiń-
skiemu i pracownikom ZGM. Dziękuję 
Halinie Jerzyk, oraz przewodniczącej 
stowarzyszenia Tamarze Osipiuk, 
Lucynie Bowtruczuk, Jerzemu Chary-
toniuk, Irenie i Włodzimierzowi Fie-
dorukom, Antoninie German, Annie 
Karetko i Piotrowi Skiepko, Halince 
i Grzegorzowi Kondraciukom, Micha-
łowi Osipiuk, Alicji Sikorskiej i Lidii 
Raczkiewicz oraz wszystkim pracują-
cym na rzecz świetlicy. 

Koordynator projektu Alla Gryc
 Fot. Halina Jerzyk

„Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.
Zakończenie prac zaplanowa-

no na 30 października 2022 r.
Za utrudnienia przepraszamy.



Hajnowski szpital realizuje pro-
jekt profilaktyki chorób odkleszczowych 
i eliminowania skutków ich występowania 
w najbardziej zagrożonych grupach ryzy-
ka województwa podlaskiego”. W ramach 
tego osoby w wieku 18-64 lata, pracujące 
w sektorze – rolnictwa, łowiectwa i ry-
bactwa mogą ubiegać się o kwalifikację 
do bezpłatnych szczepień przeciwko KZM 
(kleszczowe zapalenie mózgu).

Osoby kwalifikujące do projektu będą 
weryfikowane przez personel POZ i SP ZOZ. 
W przypadku osób zatrudnionych w sektorze 
„rolnictwo” zaszczepić się mogą rolnicy, człon-
kowie rodziny pracujący w gospodarstwie, pra-
cownicy zatrudnieni w gospodarstwie na stałe 
lub dorywczo oraz właściciele i pracownicy firm 
związanych z sekcją rolnictwa (tj. uprawianiem 

W hajnowskim szpitalu ruszyły zapisy do programu szczepień przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

      Hajnówka dnia 12 lipca 2022 roku 
GK.6621.11.8.2022 

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

wspólnot gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku Kodeks postępowania administracyjnego - ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ) – po rozpatrzeniu 
wniosku Wójta Gminy Hajnówka

p o s t a n a w i a m
1. Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Czyżyki, gmina Hajnówka, ozna-

czone w ewidencji gruntów jako działki: numer 5 o powierzchni 0,1134 ha, numer 11 o powierzchni  
0,0483 ha, 32 o powierzchni 0,0254 ha, 55 o powierzchni 0,6625 ha, 133 o powierzchni 0,3988 ha,  183 o po-
wierzchni 0,0759 ha, 240 o powierzchni 0,0845 ha, 247 o powierzchni 0,3906 ha, 252 o powierzchni 0,1175 ha, 
253 o powierzchni 0,5044 ha, 279 o powierzchni 0,3118 ha, 314/1 o powierzchni 0,6725 ha. 

2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Czyżyki, gmi-
na Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 7/3 o powierzchni 0,1200 ha,  
307 o powierzchni 0,1184 ha, 313/3 o powierzchni 0,0515 ha, 334 o powierzchni 0,1321 ha, 338/12 o powierzchni 
0,2037 ha, 346 o powierzchni 0,1013 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 20 maja 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskie-

go o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów  
i budynków obrębu Czyżyki, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 5, 7/3, 11, 32, 55, 133, 183, 240, 247, 
252, 253, 279, 307, 313/3, 314/1, 334, 338/12, 346, stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 
czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140).

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zeznania dwóch świadków, którzy 
zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot grun-
towych działki oznaczone numerami: 5, 7/3, 11, 32, 55, 133, 183, 240, 247, 252, 253, 279, 307, 313/3, 314/1, 334, 
338/12, 346, położone we wsi Czyżyki, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Czyżyki.

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

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

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

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki ( drogi ) oznaczone aktualnie 
numerami ewidencyjnymi: 5, 11, 32, 55, 133, 183, 240, 247, 252, 253, 279, 314/1, były drogami na mapie obrębu 
Czyżyki, gmina Hajnówka, sporządzonej w 1960 roku.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 7/3, 307, 313/3, 334, 338/12, 346 zostały wydzielone  
po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 
roku poz. 703).

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 5, 11, 32, 55, 133, 183, 240, 
247, 252, 253, 279, 314/1, spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem 
przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał 
z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale 
ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami: 7/3, 307, 313/3, 334, 338/12, 346 nie można uznać za mienie gromadzkie na 
podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone po wejściu w życie 
ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Pismem z dnia 20 czerwca 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Czyżyki 
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 
P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  
za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  
w sołectwie Czyżyki oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz 
w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka 
i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Hajnówka 
2. Sołtys wsi Czyżyki 
3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni 
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni 
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka 
7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska 
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko

      Hajnówka dnia 13 lipca 2022 roku 
GK.6621.11.7.2022 

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

wspólnot gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735) – po rozpatrzeniu 
wniosku Wójta Gminy Hajnówka

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

ka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 23 o powierzchni 0,2303 ha, 39 o powierzchni  
0,6124 ha, 57 o powierzchni 0,1060 ha, 75 o powierzchni 0,2051 ha, 76 o powierzchni 0,1253 ha, 95 o powierzchni 
0,7934 ha. 

2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomość położoną w obrębie Sawiny Gród, gmina Hajnówka, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 14 o powierzchni 0,1108 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 20 maja 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskie-

go o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów  
i budynków obrębu Sawiny Gród, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 14, 23, 39, 57, 75, 76, 95, 
stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140).

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zezna-
nia dwóch świadków, którzy zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia  
w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami: 14, 23, 39, 57, 75, 76, 95 
położone we wsi Sawiny Gród, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Sawiny Gród.

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

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

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

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki ( drogi ) oznaczone aktualnie 
numerami ewidencyjnymi: 23, 39, 57, 75, 76, 95 były drogami na mapie wsi Sawiny Gród, gmina Hajnówka, spo-
rządzonej w 1961 roku.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 14 o powierzchni 0,1108 ha ( w obecnych granicach) została 
wydzielone po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 
(Dz.U. z 2016 roku poz. 703).

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 23, 39, 57, 75, 
76, 95 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmio-
towe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał  
z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, 
ale ogół mieszkańców wsi.

Działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14 o powierzchni 0,1108 ha nie można uznać za mienie gromadzkie 
na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ została wydzielona w obecnych 
granicach po wejściu w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Pismem z dnia 20 czerwca 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Po-
stołowo (wieś Sawiny Gród wchodzi w skład sołectwa Postołowo) o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 
P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  
za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

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

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

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko

roślin, hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, zbie-
raniem i przetwarzaniem żywności, także takiej 
zebranej w lesie czy na łące). W przypadku osób 
fizycznych - rolników podstawą weryfikacji bę-
dzie NIP lub aktualny dokument poświadczający 
opłatę składki KRUS, a w przypadku pracow-
ników czy członków rodziny – oświadczenie 
wypełnione przez rolnika. Przedsiębiorcy będą 
weryfikowani poprzez nr REGON oraz kod PKD.

Osoba, która zakwalifikuje się do szcze-
pienia, uzupełni i przekaże personelowi POZ 
dokumenty:
1. formularz rekrutacyjny,
2. oświadczenie RODO popisane przez uczest-

nika projektu,
3. ANKIETĘ BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

+ ewentualne dodatkowe dokumen-
ty oświadczenie o aktualnym ubezpieczeniu 

w KRUS, zaświadczenie o zatrudnieniu/pracy 
w gospodarstwie rolnym lub firmie.

Po   kwalifikacji pacjent zostanie umó-
wiony na termin pierwszego szczepienia; drugą 
dawkę uczestnik otrzyma w terminie 14-30 dni, 
zaś trzecią - po 5 miesiącach od podania dru-
giej dawki. Tylko podanie 3 dawek daje prawie 
100 % zabezpieczenie przed KZM i kwalifikuje 
rozliczenie szczepień w ramach projektu. Moż-
liwość otrzymania bezpłatnego pakietu szcze-
pionki przeciwko KZM przyczyni się do popra-
wy stanu zdrowia populacji woj. podlaskiego, 
zmniejszając zagrożenie choroby.

Szczegółowe informacje na temat realiza-
cji programu i zasad kwalifikacji można uzyskać 

pod numerem telefonu: 85 682 90 42, kom. 
790  269  000 (w godz. 8.00-15.00) pisząc na 
adres mailowy: jtroszczynska@spzozhajnowka.
pl. Szczepienia będą wykonywane w Poradni 
Ogólnej Przychodni Rejonowej Nr 1 w Hajnówce 
oraz Gminnych Ośrodkach Zdrowia w Białowie-
ży, Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Narwi 
i Narewce.

Realizacja projektu potrwa do 2023, jego 
całkowita wartość to ponad  9,7 zł, z czego 
dofinansowanie w ramach RPO to 9,3 mln zł. 
Realizacja projektu na terenie powiatu hajnow-
skiego to koszt ok. 348  073,80 zł, z czego 
dofinansowanie wynosi 330 670,11 zł.

Katarzyna Miszczuk
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Za nami już kolejne wydarzenie realizo-
wane w ramach projektu „Basenowy zawrót 
głowy”. Tym razem Stowarzyszenie kultury 
Fizycznej ADSUM we współpracy z Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Hajnówce przygotowało 
miłą, wodną niespodziankę naszym młodym 
mieszkańcom. 

W środę 20 lipca  zebrane dzieci oraz 
młodzież mogły wziąć udział w licznie przy-
gotowanych grach i zabawach w wodzie. 
Duże zainteresowanie wydarzeniem oraz 
wysoka frekwencja pozytywnie nas za-
skoczyła. W słoneczne letnie popołudnie  

wspólnie z nami bawiło się około 60 osób. 
Na zakończenie spotkania, po dniu peł-

nym atrakcji, wszyscy zostali nagrodzeni pa-
miątkowymi medalami oraz drobnym słodkim 
upominkiem.

Projekt „Basenowy zawrót gło-
wy” współfinansowany z dotacji Bur-
mistrza Miasta Hajnówka, realizowany 
w ramach zadania „Organizacja czasu wol-
nego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji  
- Akcja Lato 2022” 

Więcej na osir.hajnowka.pl
 Koordynator projektu - Dawid Wojciuk

Basenowy zawrót głowy  
– wakacyjne gry i zabawy  w wodzie już za nami!

W dniach 18 i 19 lipca 2022 r. zostały  
zrealizowane dwa projekty budżetów obywa-
telskich: „Integracja poprzez sport i wy-
poczynek osób z niepełnosprawnościami, 
młodzieży, osób starszych” przy ulicy War-
szawskiej w Hajnówce  oraz „Strefa relak-
su na Osiedlu Leśna” przy ulicy Wrzosowej 
w Hajnówce. 

Na działce znajdującej się przy ul. War-
szawskiej ustawiono: motyl – urządzenie in-

Kolejne siłownie pod chmurką w Hajnówce

tegracyjne z możliwością korzystania przez 
osoby z niepełnosprawnościami, wyciskanie 
siedząc – urządzenie integracyjne z możliwo-
ścią korzystania przez osoby z niepełnospraw-
nościami, twister, wahadło, biegacz – 3 w 1, 
rower fitness, 4 ławeczki ogrodowe, dwa kosze 
na śmieci oraz tablicę informacyjną o zasa-
dach korzystania z siłowni. 

Na działce znajdującej się przy ul. Wrzo-
sowej zostały ustawione urządzenia: orbi-

trek, narciarz, prasa nożna na słupie 
nośnym, jeździec, wahadło, biegacz, 
ławeczka, kosz na śmieci oraz tablica 
informacyjna o zasadach korzystania 
z siłowni. 

Ze względu na nieuwzględnienie 
w projektach zarówno oświetlenia pla-
ców oraz wyrównania terenu (w przy-
padku jednego placu) zadania te zosta-
ną ujęte do budżetu miasta na rok na-
stępny.    Referat Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska

      Hajnówka dnia 13 lipca 2022 roku 
GK.6621.11.6.2022 

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

wspólnot gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735) – po rozpatrzeniu 
wniosku Wójta Gminy Hajnówka

p o s t a n a w i a m
Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Skryplewo, gmina Hajnówka, oznaczone  

w ewidencji gruntów jako działki: numer 1 o powierzchni 0,1081 ha, 10 o powierzchni 0,0877 ha,  
22 o powierzchni 0,1062 ha, 37 o powierzchni 0,1099 ha, 43 o powierzchni 0,2626 ha, 52 o powierzchni 0,0903 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 20 maja 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie 

decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Skry-
plewo, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 1, 10, 22, 37, 43, 52 stanowiące drogi, na podstawie art.8 
ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140).

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zeznania dwóch świadków, którzy 
zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych działki oznaczone numerami 1, 10, 22, 37, 43, 52 położone we wsi Skryplewo, gmina Hajnówka użyt-
kowane były przez mieszkańców wsi Skryplewo.

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

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

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

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki ( drogi ) oznaczone aktualnie 
numerami ewidencyjnymi: 1, 10, 22, 37, 43, 52 były drogami na mapie wsi Skryplewo, gmina Hajnówka, sporzą-
dzonej w 1961 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 1, 10, 22, 37, 43, 
52 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmioto-
we działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał  
z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, 
ale ogół mieszkańców wsi.

Pismem z dnia 20 czerwca 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz soł-
tysa wsi Postołowo (w skład sołectwa Postołowo wchodzi wieś Skryplewo) o możliwości wypowiedzenia się  
co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 
P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem 
Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Po-
stołowo oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w Starostwie 
Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu 
Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Hajnówka 
2. Sołtys wsi Postołowo  
3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni 
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni 
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka 
7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska 
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko

Startujemy z budową w ramach projektu 
„Modernizacja budynku z lat 60-tych  

I Liceum Ogólnokształcącego  im. M. Skłodowskiej-
Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia”

otoczenia. W ramach inwestycji zaplanowano kom-
pleksowy remont wewnątrz i zewnątrz budynku 
wraz z termomodernizacją, naprawą dachu i wy-
korzystaniem technologii OZE. W efekcie „Polak” 
zmieni się nie do poznania!

Obok formalności związanych z przekaza-
niem placu budowy, podczas spotkania omówiono 
harmonogram prac oraz sposób kontaktu pomię-
dzy Zamawiającym tj. samorządem Powiatu Haj-
nowskiego a Wykonawcą. Celem monitorowania 
przebiegu prac, raz w miesiącu odbywać się będą 
narady koordynacyjne.

Modernizacja budynku szkoły rozpocznie się 
1 sierpnia br. W ramach pierwszego etapu prac, 
przewidzianego do wiosny 2023 r., zaplanowa-
no realizację szybu windowego z windą, wymia-
nę ogrodzenia, wymianę nawierzchni chodników, 
przygotowanie parkingów oraz rozpoczęcie prac 
na zewnątrz budynku w części sali gimnastycznej 
i prowadzącego z niej korytarza a także biblioteki. 
W dalszej części nastąpi kontynuacja modernizacji 
budynku zewnątrz i wewnątrz.

Całkowita wartość inwestycji to  
7 698  995,99 zł, prace potrwają do 2024 r.          

Katarzyna Miszczuk
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