
Motto numeru:
Inflacja jest najbardziej brutalnym podatkiem 

nakładanym przez nieudolną władzę na najsłabszych
prof. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
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• Festyn archeologiczny w Zbuczu
• 82 rocznica bitwy pod Domanowem
• Festyny w Czechach Orlańskich i Tarnopolu

W następnym numerze:

Co to były za emocje! 11 
września br. Hajnówka stała 
się ogólnopolską stolicą Nordic 
Walking – na skraju malowni-
czej Puszczy Białowieskiej, na 
terenie Nadleśnictwa Hajnówka 
odbył się wielki Finał Pucharu 
Polski Nordic Walking – już \ IX 
edycja w naszym regionie!

Nie zawiodła ani pogoda, ani 
fani kijków – pomimo trudności 
wynikających z sytuacji epidemio-
logicznej i obowiązującego stanu 
wyjątkowego. Na linii startowej sta-
nęli najlepsi zawodnicy, którzy ry-
walizowali o miejsce w klasyfikacji 
generalnej w cyklu zawodów. Tego 
dnia Hajnówka gościła miłośników 
Nordic Walking z całej Polski - były 

Finał Pucharu Polski NordicWalking już za nami!
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Nazwa cyklu festynów orga-
nizowanych od trzynastu lat przez 
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoru-
skiej w Hajnówce „I tam żywuć lu-
dzi” mówi sama za siebie. Imprezy 
są nakierowane na małe, coraz bar-
dziej wyludniające się miejscowości, 
w których nadal jednak żyją ludzie, 
którzy potrzebują kontaktu z żywą 
kulturą. I te oczekiwania spełniąją 
organizatorzy festynów. Mimo że 

Kuraszewo
Festyn w strugach deszczu

są one organizowane  w malutkich 
miejscowościach, w których stałych 
mieszkańców jak na lekarstwo, to 
frekwencja na festynach zawstydza 
kilkukrotnie większe miejscowości.

Trzeci tegoroczny festyn odbył 
się w zagubionej w Puszczy Bia-
łowieskiej malutkiej wsi Kurasze-
wo w gminie Kleszczele. Pogoda 
imprezie nie sprzyjała. Tuż przed 
rozpoczęciem festynu rozpadał się 

deszcz, który dobrej zabawie nie 
przeszkodził. Wystąpiły zespoły 
Lubaszki z Dobrowody, Ruczajok 
z Białowieży, Axel i Siabry z Bia-
łegostoku oraz Rodny Kut z Narwi. 
Tradycyjnie już festynowi towarzy-
szył kramik z literaturą białoruską, 
pamiątkami i rękodziełem ludowym 
oraz konkursy.

Współorganizatorem festynu 
był Burmistrz Kleszczel i Miejski 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Kleszczelach.                    (wss)

więcej na www.wiescipodlaskie.eu 

W sobotnie popołudnie, 4 września 2021 r.,  w sali czytelni  biblioteki 
w Nurcu - Stacji odbyło się Narodowe Czytanie.

 W tym roku uczestnicy wydarzenia literackiego spotkali się, aby wspólnie 
czytać wyjątkowy utwór Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” , który na 
stałe wszedł do kanonu polskiej literatury.

Dzieło cechuje komizm i gorzka ironia, ale przede wszystkim uniwersalne 
przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło.

W postacie tytułowych bohaterów wcieli się następujący czytelnicy:
Pani Dulska  – Krystyna Świzdor,
Zbyszko        - Zdzisław Czarkowski,
Hanka      - Zofia Gregorczuk,
Lokatorka     - Elżbieta Marcinkowska,
Mela       - Lucyna Karczewska,
Hesia          - Beata Czarkowska,
Juliasiewiczowa – Jadwiga Czarkowska

Wśród  uczestników zostały rozlosowane 3 pamiątkowe książki „Moralność 
pani Dulskie” opieczętowane okolicznościową pieczęcią przekazaną naszej 
instytucji przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 Spotkanie czytelnicze zostało zakończone słodkim poczęstunkiem i dys-
kusją nad cechami charakteru  bohaterów utworu , które można spotkać w na-
szym codziennym życiu.                                                                   Irena Janoszuk

  Narodowe Czytanie w Bibliotece 
Publicznej Gminy w Nurcu-Stacji
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Fundacja Ochrony Ziemi Biel-
skiej wydała „Bielski Almanach Histo-
ryczny 2021”. Publikacja ta została 
objęta honorowym patronatem sta-
rosty bielskiego Sławomira Jerzego 
Snarskiego.

„Bielski Almanach Historyczny” 
jest wydawnictwem o charakterze 
historycznym, pojawiającym się już 
od 2016 roku. Zamieszczane są 
w nim artykuły dotyczące dziejów 
ziemi bielskiej, często zapomnia-
nych lub odkrywanych na nowo 
dzięki pracy lokalnych pasjonatów 
przeszłości. Wojny i konflikty zbrojne, 
przetaczające się w ciągu minionych 
wieków przez ten zakątek naszego 

Nr 42

Bielski Almanach Historyczny 2021  
pod patronatem starosty

kraju, doprowadziły do drastycz-
nego zubożenia dostępnych źródeł 
historycznych. Autorzy publikacji do-
cierają do dokumentów skrywanych 
w państwowych, zagranicznych i pry-
watnych archiwów, wydobywając na 
światło dzienne dawno zapomniane 
i nieznane powszechnie fakty. Czę-
sto jednak trwają one szczątkowo 
w rodzinnych przekazach i pamięci 
potomków uczestników opisywanych 
zdarzeń, co wpływa na popularność 
wydawnictwa wśród mieszkańców 
powiatu bielskiego.

Tegoroczna edycja Almana-
chu zawiera m.in. poczet starostów 
bielskich w latach 1919-1939, bio-
grafie kilku historycznych postaci 
pochodzących z naszego powiatu, 
w tym zmarłego w ub. roku dzieka-
na bielskiego ks. prałata dr Ludwika 
Olszewskiego, opis działań wojen-
nych na terenie powiatu bielskiego 
w okresie „potopu szwedzkiego” w la-
tach 1655-1660 oraz ciekawostkę – 
najstarszy podlaski dokument pisany 
w języku polskim, jakim jest statut 
cechu szewców bielskich z 1549 roku.

Wydanie „Bielskiego Almana-
chu Historycznego 2021” zostało 
dofinansowane przez powiat bielski. 
Z budżetu powiatu przeznaczono na 
ten cel kwotę 3 tys. zł.                pd

Jubileusz Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Bielsku Podlaskim

Wśród wielu gości podziękowania od ks. biskupa drohiczyńskiego Piotra Sawczuka i kierownik warsztatu  
Moniki Piotrowskiej-Śliwińskiej odebrali starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski i wicestarosta Piotr Bożko

Dziesięciolecie działalności 
obchodził Warsztat Terapii Zajęcio-
wej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 
w Bielsku Podlaskim. Jubileusz pla-
cówki uroczyście celebrowano 31 
sierpnia br. Wśród wielu zaproszo-
nych gości obecni byli starostowie 
Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Bożko 
oraz przewodniczący rady powiatu 
Andrzej Leszczyński. 

Jubileuszowe uroczystości roz-
poczęła msza św. koncelebrowana 
pod przewodnictwem ks. biskupa 
drohiczyńskiego Piotra Sawczuka. 
Homilię wygłosił ks. biskup senior 
Antoni Dydycz. Wśród kapłanów 
obecni byli także m.in. rektor wyż-
szego seminarium duchownego 
w Drohiczynie ks. dr. hab. Tadeusz 
Syczewski, były dyrektor Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej ks. Krzysz-
tof Kisielewicz oraz obecny dyrektor  
ks. Łukasz Gołębiewski.

Druga część obchodów dzie-
sięciolecia warsztatu miała miej-
sce w sali widowiskowej Bielskiego 
Domu Kultury. Efektownie rozpo-
częto ją polonezem, wykonanym 

przez instruktorów i podopiecznych 
placówki. Goście uroczystości dzięki 
przygotowanej na ten cel prezenta-
cji zapoznali się także z procesem 
rozwijania działalności warsztatu, 
jego uczestnikami, ich codziennej 
pracy i zdobywanymi osiągnięciami. 

11 lat temu wspólnie z wice-
starostą Piotrem Bożko prowadzi-
liśmy bardzo miłe i sympatyczne 
rozmowy z ks. Kisielewiczem i obec-
nym tu ks. Łukaszem Gołębiewskim 

– wspominał starania o utworzenie 
warsztatu starosta bielski Sławo-
mir Jerzy Snarski. - Dziękujemy ks. 
biskupowi seniorowi Antoniemu 
Dydyczowi, że zechciał nam za-
ufać, że ten warsztat powstał. Jest 
on niezwykle potrzebny, trzeba go 
rozwijać bo jest to naprawdę wiel-
kie dzieło. Jak mówi sam Caritas, 
miłość jest obrazem żywej wiary 
do człowieka, którego trzeba wspo-
magać w trudnych momentach. 
Nasze starania spotkały się z wiel-
kim odzewem, dlatego dziękuję za 
życzliwość zarówno ks. biskupowi 
seniorowi, jak i ks. biskupowi Pio-

trowi Sawczukowi za kontynuację 
tego dzieła, byłemu i obecnemu 
dyrektorowi Caritas. Dziękuję pani 
kierownik, która ma mnóstwo ener-
gii i pomysłów. Warto i potrzeba 
skierować dobre słowo do naszych 
instytucji powiatowych, nad którymi 
nadzór pełni wicestarosta Piotr Boż-
ko. Wiem, że zawsze jest otwarty 
i życzliwy i staramy się razem roz-
wiązywać różne sprawy i problemy.

Starosta wraz z wicestarostą 
otrzymał z rąk ks. biskupa Piotra 
Sawczuka osobiste podziękowania 
za wspieranie działalności warsz-
tatu. Wraz z przewodniczącym rady 
powiatu Andrzejem Leszczyńskim 
otrzymali również podziękowania 
od kierownik Moniki Piotrowskiej-
Śliwińskiej.

Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, iż fundusze na prowadzenie 
placówki zapewniają Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych (90%) oraz powiatu 
bielski (10%). Na rok bieżący w bu-
dżecie powiatu przeznaczono na ten 
cel 128 tys. zł.                            pd

Pięć projektów Powiatowego Urzędu Pracy

Siedziba Powiatowego urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Biel-
sku Podlaskim jest jednostką orga-
nizacyjną samorządu terytorialnego 
świadczącą usługi skierowane do 
osób bezrobotnych, pracodawców 
oraz innych partnerów rynku pra-
cy. Misją urzędu jest promocja za-
trudnienia i aktywizacja zawodowa 
klientów urzędu, w tym udzielanie 
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Starosta bielski oddał hołd 
sprawiedliwym brańszczanom

6 września br. w Brańsku od-
słonięto tablicę upamiętniającą 
mieszkańców miasta i okolic ra-
tujących Żydów w czasie okupacji 
niemieckiej. Starosta bielski Sławo-
mir Jerzy Snarski złożył kwiaty pod 
tablicą, oddając w ten sposób hołd 
sprawiedliwym.

Jesienią 1941 roku Niemcy 
utworzyli w Brańsku getto w rejo-
nie obecnych ulic Sienkiewicza i Ko-
ściuszki. Zamknięto w nim prawdopo-
dobnie nawet ok. 3000 osób. W listo-
padzie 1942 r. getto uległo likwidacji, 
jego mieszkańców wywieziono do 
obozu zagłady w Treblince. Nielicz-
nym Żydom udało się zbiec z getta 

do okolicznych lasów. Część z nich 
wyłapano i zamordowano, niektórzy 
zmarli z chorób i głodu. Znaczną ich 
liczbę udało się jednak uratować. 
Dokonali tego odważni mieszkańcy 
Brańska, nie zważający na grożącą 
im za to karę śmierci. Byli wśród nich 
m.in. Janina Woińska z rodziną, ks. 
Józef Chwalko, rodzina Gołębieckich, 
Zofia Drzewiecka, Paweł i Wacława 
Sobolewscy. W sumie od zagłady 
uratowali oni dwieście osób. Instytut 
Yad Vashem w Jerozolimie przyznał 
14 medali Sprawiedliwy Wśród Na-
rodów Świata 45 osobom pochodzą-
cym z Brańska i jego okolic.

pd. fot. www.radio.bialystok.pl
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i o wolontariacie na 2022 rok. Za-
rząd planuje przeznaczyć w przy-
szłorocznym budżecie kwotę 60 
tys. na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi. Tymczasem w po-
wiecie zarejestrowanych jest aż 75 
stowarzyszeń (w tym 10 stowarzy-
szeń zwykłych), 25 fundacji oraz 22 

Konsultacje dotyczące projektu programu współpracy 
Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi

60 tys. zł, to suma jaka 
w przyszłym roku wpłynie na 
konta organizacji pozarządowych 
z budżetu powiatu bielskiego. Od 
1 września br. trwają konsultacje 
społeczne.

Zarząd powiatu w Bielsku Pod-
laskim ogłosił konsultacje dotyczą-
ce projektu programu współpracy 
powiatu bielskiego z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 

stowarzyszenia kultury fizycznej.
Przedmiotem konsultacji jest 

wyrażenie i poznanie opinii organi-
zacji pozarządowych działających 
na terenie powiatu na temat wspo-
mnianego projektu. Zgłoszone pro-
pozycje zmian zostaną szczegółowo 
przeanalizowane i stanowić będą 
podstawę do ostatecznych prac 
nad projektem programu. Zarząd 
przedstawi wyniki konsultacji ra-
dzie powiatu. Konsultacje potrwają  
do 17 września.                         ms

Pierwszoklasiści w szkołach podległych powiatowi

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w II Liceum Ogólnokształcącym z BJN  
im. B. Taraszkiewicza (fot. S. Niedźwiecki, II LO)

Największą liczbę pierwszo-
klasistów przyjął Zespół Szkół nr 4 
im. Ziemi Podlaskiej. W szkolnych 
ławkach zasiadło tu 111 uczniów, 
którzy podejmą edukację w czte-
rech oddziałach. W I Liceum Ogól-
nokształcącym im. T. Kościuszki 
zadebiutowało 86 uczniów w trzech 
oddziałach. W Zespole Szkół nr 1 im. 
Marszałka J.K. Piłsudskiego w tech-
nikum i branżowej szkole I Stopnia 
w trzech oddziałach (w tym jednej 
w klasie wielozawodowej) naukę roz-
poczęło 78 osób. W II Liceum Ogól-
nokształcące z BJN im. B. Taraszkie-

wicza przybędzie 45 pierwszaków.
Liczby te odwzorowują nieko-

rzystny ujemny trend demograficz-
ny, utrzymujący się już od kilkuna-
stu lat. W ubiegłym roku szkolnym 
w klasach pierwszych podjęło naukę 
331 uczniów, obecnie jest ich więc 
o jedenastu mniej. Mimo to władze 
powiatu nie rezygnują z inwestycji 
w oświatę. Wspólnie z dyrekcjami 
szkół dążą do zapewnienia uczniom 
jak najlepszych warunków do nauki 
remontując i unowocześniając obiek-
ty szkolne, wznosząc hale sportowe 
i warsztaty szkolne. Przykładem jest 

kolejna, po oddaniu w 2019 roku 
do użytku hali sportowej przy I LO, 
wznoszona aktualnie hala przy II 
LO. Doskonale przygotowana kadra 
pedagogiczna dba o właściwy po-
ziom kształcenia i rozwoju młodych 
ludzi. Przedkłada się to nie tylko na 
bardzo dobre wyniki matur, ale też 
na sukcesy osiągane na olimpia-
dach przedmiotowych, konkursach 
i zawodach sportowych. Wszystko 
to jest doskonałą zachętą do podej-
mowania nauki w bielskich szkołach 
ponadpodstawowych prowadzonych 
przez powiat bielski.             pd, mch

Pięć projektów Powiatowego Urzędu Pracy

pomocy bezrobotnym i poszukują-
cym pracy w znalezieniu pracy oraz 
pracodawcom w znalezieniu odpo-
wiednich pracowników. 

Powiatowy Urząd Pracy w Biel-
sku Podlaskim na aktywizację zawo-
dową osób bezrobotnych przezna-
cza środki przyznawane w ramach 
algorytmu Funduszu Pracy oraz 
pozyskuje dodatkowe fundusze na 
realizację aktywnych form pomocy 
zarówno pochodzących ze źródeł 
krajowych, jak i unijnych. Obecnie 
urząd pracy realizuje pięć projektów 
i programów: 

1. „Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych 30 plus (VI)” – war-
tość projektu wynosi 5,6 mln zł przy 
dofinansowaniu z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w kwocie 4,7 
mln zł. Jego celem jest zwiększenie 
zdolności do zatrudnienia osób od 
30. roku życia pozostających bez 
pracy w powiecie bielskim.

2. „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie 
bielskim” – wartość projektu wynosi 
3,7 mln zł, w tym dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego: w kwocie 3,1 mln zł. Celem 
jego realizacji jest zwiększenie moż-
liwości zatrudnienia osób młodych 
do 29 roku życia.

3. Program aktywizacji zawo-
dowej bezrobotnych zwolnionych 
z przyczyn niedotyczących pracow-
ników oraz pracowników objętych 
zwolnieniami monitorowanymi 

- finansowany ze środków rezerwy 
Funduszu Pracy Ministra właściwe-
go do spraw pracy. Z tego źródła po-
zyskano kwotę 400 tys. zł z przezna-
czeniem na pomoc dla zwalnianych 

pracowników pozostającej w upa-
dłości Spółdzielni Mleczarskiej „Biel-
mlek” w Bielsku Podlaskim.

4. „Kompleksowy system roz-
wijania kompetencji i umiejętności 
osób dorosłych zgodnie z potrze-
bami regionalnej gospodarki 3.2.1 
RPO – II edycja” - wartość projektu 
realizowanego w powiecie bielskim: 
2 mln zł, w tym dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego – 1,7 mln zł. Celem projektu 
jest przygotowanie i wdrożenie in-
dywidualnych planów edukacyjno-

-zawodowych oraz uzyskanie kwa-
lifikacji/nabycie kompetencji osób 
dorosłych chcących z własnej inicja-
tywy uzyskać kwalifikacje, rozwijać 
swoje kompetencje lub podwyższać 
umiejętności w obszarze technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych, 
języków obcych, kompetencji ogól-
nych bądź poprzez udział w studiach 
podyplomowych.

5. „Kompleksowy system roz-
wijania kompetencji i umiejętności 
osób dorosłych zgodnie z  potrze-
bami regionalnej gospodarki 3.2.2 
RPO - II edycja” - wartość projektu 
realizowanego w powiecie bielskim 
wynosi 1 mln zł, w tym dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w kwocie 920 tys. 
zł. Jego celem jest przygotowanie 
i wdrożenie indywidualnych planów 
edukacyjno-zawodowych oraz uzy-
skanie kwalifikacji przez osoby do-
rosłe w obszarze kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych, kursów umie-
jętności zawodowych lub kursów 
zawodowych zakończonych egza-
minem zewnętrznym odpowiadają-
cych na zapotrzebowanie lokalnego/
regionalnego rynku pracy.   dd, PUP

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Powiat pomaga potrzebującym – 
projekt „Rodzina - bezpieczny dom”

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Bielsku Podlaskim reali-
zuje kolejną edycję projektu finanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020 pt. „Rodzina - bez-
pieczny dom”. W ramach prowadzo-
nych działań udzielane jest wsparcie 
osobom zagrożonym ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, przeby-
wającym w pieczy zastępczej wraz 
z opiekunami, rodzinom przeżywa-
jącym trudności opiekuńczo-wycho-
wawcze, osobom opuszczającym 
pieczę zastępczą oraz rodzicom 
dzieci z niepełnosprawnościami. Re-
alizowane są następujące działania 
projektowe:
• socjoterapia, 
• terapia czytania i pisania, 

• indywidualna terapia logopedycz-
na, 

• indywidualna terapia pedago-
giczna, 

• grupa wsparcia dla rodzin zastęp-
czych oraz dla rodzin wychowu-
jących dziecko z niepełnospraw-
nością,

• warsztaty „Akademia rodzica” dla 
rodzin przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze, 

• mediacje rodzinne, 
• szkolenia rozwijające umiejęt-

ności opiekuńczo-wychowawcze 
rodzin,

• konsultacje psychologiczne. 
Wdrażanie projektu rozpoczęto 

we wrześniu 2020 roku. Jego zakoń-
czenie nastąpi 31 sierpnia 2022 r. 
Wartość środków finansowych pozy-
skanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego wynosi 865 tys. zł. PCPR

Cd. ze str. 2

Starosta bielski świętuje z podlaskimi przewoźnikami
10 września br. Stowarzyszenie 

Przewoźników Podlasia obchodziło 
jubileusz dwudziestolecia działalno-
ści. Życzenia z tej okazji wszystkim 
podlaskim przewoźnikom złożył sta-
rosta bielski Sławomir Jerzy Snarski.

Składam serdeczne gratula-
cje i podziękowanie za wielki wkład 
w integrowanie środowiska zawodo-
wego przewoźników, podejmowanie 
inicjatyw w kształtowaniu rozwią-
zań prawnych w zakresie transpor-

tu drogowego oraz wzmacnianie 
potencjału gospodarczego regionu 

– napisał starosta Snarski na oko-

licznościowym grawertonie przeka-
zanym prezesowi Stowarzyszenia 
Władysławowi Żero.                       pd

Projekt „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30 plus (VI)”
Powiat bielski realizuje pro-

jekt „Aktywizacja zawodowa bezro-
botnych 30 plus (VI)”. Jest on finan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego 
2014-2020. 

Celem projektu jest zwięk-
szenie zdolności do zatrudnienia 
osób od 30. roku życia pozostają-
cych bez pracy w powiecie bielskim, 
zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim 
i należących co najmniej do jednej 
z następujących grup: kobiety, oso-
by powyżej pięćdziesiątego roku ży-
cia, osoby niepełnosprawne, osoby 
długotrwale bezrobotne, o niskich 
kwalifikacjach. 

W ramach projektu zostały 
przewidziane następujące instru-
menty rynku pracy: 
• staże;
• prace interwencyjne;
• jednorazowe środki na rozpoczę-

cie działalności gospodarczej;
• refundacja kosztów wyposaże-

nia lub doposażenia stanowiska 
pracy.

Wartość projektu wynosi 5,6 
mln zł, w tym dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w kwocie 4,7 mln zł. Realizowany 
jest w okresie od 1 stycznia 2020 r. 
do 31 grudnia 2022 r. Nabór na po-
szczególne formy wsparcia będzie 
prowadzony do wyczerpania miejsc. 

dd, PUP
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ZŁOTE GODY W BIE

70-LECIE
Katarzyna i Bolesław Kuczyńscy - Krzywa

60-LECIE
Olga i Mikołaj Aleksiejuk - Widowo
Zoja i Aleksander Baran - Chraboły
Maria i Stefan Gliwa -Chraboły
Nadzieja i Jerzy Golonko - Treszczotki
Wera i Józef Karczewscy - Plutycze
Nadzieja i Mikołaj Tomczuk - Dubiażyn
Iryda i Sergiusz Zinkiewicz Mokre
Aldona i Jan Żarscy - Skrzypki Duże

50-LECIE
Krystyna i Kazimierz Bańkowscy - Woronie

Nadzieja i Bazyli Biełach - Haćki
Nina i Bazyli Daniluk - Pasynki
Nadzieja i Piotr Fiedoruk - Ploski
Helena i Józef Kapela - Rzepniewo
Maria i Jan Koryccy - Proniewicze
Nadzieja i Piotr Krupiccy - Augustowo
Helena i Borys Nowiccy - Augustowo
Walentyna i Aleksy Oniszczuk - Ogrodniki
Antonina i Piotr Parfieniuk - Knorydy
Olga i Aleksy Pawluczuk - Łoknica
Teresa i Jan Siebiesiewicz - Augustowo
Nina i Jan Szuj - Proniewicze
Nadzieja i Leonid Wesołowscy - Pasynki
Barbara i Jan Wiercińscy - Pietrzykowo Gołabki
Genowefa i Anatoli Wyszkowscy - Augustowo 

Katarzyna i Bolesław Kuczyńscy - Krzywa

Olga i Mikołaj Aleksiejuk - Widowo

Nadzieja i Mikołaj Tomczuk - Dubiażyn

Aldona i Jan Żarscy - Skrzypki Duże

Nina i Bazyli Daniluk - Pasynki

Zoja i Aleksander Baran - Chraboły

Wera i Józef Karczewscy - Plutycze

Krystyna i Kazimierz Bańkowscy - Woronie

Anna i Stefan Dmitruk - Plutycze

Nadzieja i Jerzy Golonko - Treszczotki

Iryda i Sergiusz Zinkiewicz - Mokre

Nadzieja i Bazyli Biełach - Haćki

Nadzieja i Piotr Fiedoruk - Ploski
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Helena i Józef Kapela - Rzepniewo

Helena i Borys Nowiccy - Augustowo

Olga i Aleksy Pawluczuk - Łoknica

Nadzieja i Leonid Wesołowscy - Pasynki

Maria i Jan Koryccy - Proniewicze

Walentyna i Aleksy Oniszczuk - Ogrodniki

Teresa i Jan Siebiesiewicz - Augustowo

Barbara i Jan Wiercińscy - Pietrzykowo- Gołąbki

Nadzieja i Piotr Krupiccy - Augustowo

Antonina i Piotr Parafieniuk - Knorydy

Nina i Jan Szuj - Proniewicze

Genowefa i Anatoli Wyszkowscy - Augustowo

Od ponad sześćdziesięciu lat osoby, które przeżyły w jed-
nym związku małżeńskim co najmniej 50 lat są nagradzane 
przez Prezydenta RP „Medalem za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”.

29 sierpnia w sali konferencyjnej bielskiego Urzędu Gmi-
ny spotkały się pary świętujące kamienne, diamentowe i złote 
gody, bowiem od kilku lat samorząd gminy nagradza także 
pary o dłuższym stażu małżeńskim. Dostojnym jubilatom 
w tym uroczystym dniu towarzyszyły dzieci, wnuki a niejedno-
krotnie i prawnuki. Jaka jest recepta na długoletni szczęśliwy 
związek, Odpowiedzi jest tyle ile par. W internecie znalazłem 
taką anegdotę opowiedziana przez Jerzego Filipka badającego 
tajemnicę długowiecznych małżeństw.

„Przeżyli wspólnie 60 lat. Nie mieli przed sobą sekretów. 
Z wyjątkiem jednego. Na szafie stało pudełko po butach prze-
wiązane wstążką, do którego żona zakazała mężowi zaglądać. 

Kiedy jednak żona zaniemogła na starość, postanowiła po-
wiedzieć mężowi o swojej tajemnicy. Mąż przyniósł pudełko, 
otworzył i zobaczył w nim dwie zrobione szydełkiem lalki 
i dużą sumę pieniędzy w równiutko poukładanych banknotach.

- Co to? Zapytał
- Wiesz, przed ślubem moja babcia zdradziła mi sekret 

szczęśliwego pożycia. Powiedziała „Jeśli rozzłościsz się na 
męża, to się nie kłóć, tylko zrób sobie na szydełku jedną lalkę.”

Mąż spojrzał na żonę z miłością, w pudełku były bowiem 
tylko dwie lalki. - Ale powiedz, skąd te pieniądze?

- Ze sprzedaży lalek.
Taką historyjkę, nieważne zmyśloną czy prawdziwą, 

mogłaby opowiedzieć każda, nawet najbardziej się kocha-
jąca, para małżeńska. Bo proza życia dostarcza powodów 
do ... szydełkowania. Co jednak zrobić, by tych lalek było jak 
najmniej? To pytanie dedykuje obecnym na spotkaniu - i nie 

tylko – małżeństwom, przed którymi jeszcze lata czekania 
na Złote Gody.

Po uroczystym wręczeniu przez Wójta Gminy Raisę Ra-
jecką medali, dyplomów, kwiatów i upominków świętującym 
parom było, oczywiście, odśpiewane przez zespół Łuna z Par-
cewa, tradycyjne 100 lat i Mnohoje Lieta, był tort i lampka 
szampana oraz taniec z panią Wójt.

Świętując Złote Gody z reguły nie mamy świadomości, 
że medal za długoletnie pożycie małżeńskie zawdzięczamy 
Henrykowi Jabłońskiemu, Przewodniczącemu Rady Państwa 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To on był pomysłodawcą 
takiego odznaczenia, które Sejm PRL ustanowił Ustawą o or-
derach i odznaczeniach z dnia 17 lutego 1960 r. Medal zo-
stał inkorporowany do obecnego systemu odznaczeń Ustawą 
z dnia 16 października 1992 r.           Wiesław S. Sokołowski

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu
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GMINA WYSZKI

W niedzielę, 29 sierpnia, 
odbyły się  uroczystości dożyn-
kowe w Wyszkach,  związane 
z wyrażeniem wdzięczności za 
tegoroczne plony i zbiory. Gmin-
ne świętowanie rozpoczęło się  
Mszą św.  sprawowaną w ko-
ściele p.w. św. Andrzeja Apo-
stoła, którą  celebrował nowo 
mianowany proboszcz parafii 
ks. Edward Sitnik. Zarząd woje-
wództwa reprezentował Marek 
Malinowski.

Do kościoła parafianie wnie-
śli  cztery piękne wieńce wykonane 
z kwiatów, kłosów, zbóż, owoców, 
warzyw i ziół przez mieszkańców 
Pulsz, Szczepan, Wyszek oraz po-
wiat bielski. 

- Dzisiaj, przynosicie do świą-
tyni owoc swojej pracy. Jak to 
wszystko pięknie wygląda, ale tylko 
nieliczni wiedzą ile to trudu, wysiłku 
i wyrzeczeń wymaga. Pracę na roli 
można porównać do wewnętrznej 
pracy człowieka nad sobą. Wysiłek 
wkładany w pielęgnowanie swojej 
duszy kiełkuje w nas i przekłada się 
nasze postawy względem innych 
osób. Im więcej pracy włożonej 

w rozwój sfery wewnętrznej, tym 
człowiek staje się lepszy – podkre-
ślił ks. proboszcz Edward Sitnik.

Po Mszy nastąpiła prezen-
tacja wieńców dożynkowych oraz 
dzielenie się chlebem, owocem 
pracy ludzkiej  pochodzącym 
z tegorocznych zbiorów. Następnie 
uczestnicy uroczystości przeszli 
z wieńcami dożynkowym na plac 
przy Gminnym Ośrodku Kultury na 
dalsze, biesiadne świętowanie.

Drugą część  „dożynek” stano-
wił festyn rozpoczęty przez Marka 
Jarosza, dyrektora Gminnego Cen-
trum Biblioteczno-Kulturalnego 
w Wyszkach, który także muzycz-
nie wspomagał śpiewające zespoły.

Na scenę zaprosił Mariusza 
Korzeniowskiego, wójta Gminy 
Wyszki. W swoim krótkim przemó-

wieniu wójt  podziękował za reli-
gijny wymiar uroczystości,  powitał 
zebranych gości,  mieszkańców 
gminy, wystawców stoisk, zespo-
ły. Następnie głos zabrał przed-
stawiciel podlaskiego samorządu, 
Marek Malinowski, który zwracając 

Doroczne Święto Plonów „Dożynki” w Wyszkach

Religijno-rozrywkowy  charakter dożynkowej  roczystości

Wieniec z gminy Wyszki zdobył najwyższe 
uznanie jury konkursowego na Dożynkach 
Wojewódzkich w Dąbrowie Białostockiej 

w kategorii „współczesny wieniec dożynkowy”.

się do mieszkańców swojej rodzin-
nej gminy, wyraził wdzięczność za 
kultywowanie dożynkowej tradycji 
przodków, rolnikom z gminy Wyszki 
złożył podziękowania za ich cięż-
ką pracę. - Bo dzięki waszej pracy 
codziennie trafia na stoły naszych 
domów chleb. Niech nigdy go nam 
nie zabraknie – mówił dodał Marek 
Malinowski.

Oficjalną część wystąpień za-
kończyło przesłanie Sławomira Je-
rzego Snarskiego, starosty bielskie-
go legitymującego się najdłuższym 
stażem samorządowym w naszym 
regionie.

Uroczystością dziękujemy za 
to, że dopisała nam pogoda i mo-
gliśmy zebrać plony i dalej pro-
sperować, żywić nasze zwierzątka 
i z innymi się dzielić – podkreśliła 
Beata Poświątna, jedna z wyko-
nawczyń zwycięskiego wieńca 
z Wyszek, który będzie reprezen-
tować parafię za dożynkach diece-
zjalnych w Ciechanowcu. 

Na placu zrobiło się  gwarno, 
choć padał niewielki deszcz nie 
przeszkodził on w degustacji wiej-
skich stołów, przygotowanych, na 
których znajdowały się regionalne 
potrawy i smakołyki przygotowane 
przez Koła Gospodyń, m.in. KGW 
Niewino Borowe, Strabla, Wyszki. 
Można było odwiedzić namiot Pod-
laskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Szepietowie, gdzie doradcy 
z  Powiatowego Zespołu Doradztwa 

Rolniczego z Bielska Podlaskiego 
świadczyli  fachową pomoc w za-
kresie m. in. pozyskania funduszy 
unijnych. Rolnicy mogli uzyskać 
szereg niezbędnych informacji, za-
opatrzyć się w broszury dotyczą-
ce produkcji mleka, agroturystyki, 
pszczół, zdrowego stylu życia i pro-
dukcji roślinnej. Przez cały czas 
przybywali ludzie, całymi rodzinami, 
także samorządowcy i radni, w tym 
Jerzy Leszczyński, były marszałek 
Województwa Podlaskiego.

Degustacjom towarzyszyły 
występy ludowych i lokalnych ze-
społów. Na scenie prezentowali się  
zespoły „Młodzi Duchem”, „Zimne 
Dranie”, „Fantastic Boys” i „Forti” 
oraz  kabaret „Razem z Wyszek”. 

Pamiętano także  o najmłod-

Mszę św. odprawił ks. Edward Sitnik

Zespół Młodzi Duchem

Przy punkcie Sanepidu chętnie gromadziły się dzieci

Był czas na rozmowy z członkiem 
Zarządu Marszałkowskiego

szych uczestnikach  
dożynek, którzy przy-
szli ze swoimi rodzi-
cami. Brali oni chętnie 
udział w  konkursach,  
zabawach, a naj-
młodsi oblegali plac 
zabaw z rozstawio-
nymi „dmuchawcami”. 
Dożynki zakończyły 
się  dyskoteką pod 
chmurką. Organiza-
torzy  dla niezdecy-
dowanych stworzyli 
możliwość zaszcze-
pienia się przeciw 
COVID-19, nawet  
oddania krwi.

Tekst: Tadeusz 
Szereszewski

foto: M. Karpiesiuk  
i T. Szereszewski

Więcej na  
www.wiescipodlaskie.eu    
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Kotki  do  adopcji

Dwa 5-miesięczne  kotki  do  adopcji  za  darmo.  Mają  trójkolorowe  
futerka.  Trzymają  się  razem  przy  domu.  Obejrzeć  je  można  we  wsi  
Planta  54,   gmina  Narewka.  Mój  nr  tel.  517 540 956.

Finał Pucharu Polski NordicWalking już za nami!
Cd. ze str. 1

teamy z Częstochowy, Wejherowa, 
Gdyni, Łodzi, Puław, Siedlec, Szcze-
cina, Włocławka, Warszawy i… dłu-
go by wymieniać! 

Tradycyjnie zawody rozgry-
wały się na dystansie 21 km, 10 
km oraz 5 km w naturalnym tere-
nie, trasami w Puszczy Białowie-
skiej. Wystartować mógł każdy, bez 
względu na wiek, płeć czy kondycję 

- zawody rozgrywane były w 23. ka-
tegoriach męskich i damskich. Bo 
w końcu chodziło przede wszyst-
kim o promocję aktywnego wy-
poczynku i pozytywnego współza-
wodnictwa – oczywiście w bliskim 
sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej. 
Na starcie stawili się fani Nordic 
Walking uprawiający tę dyscyplinę 

rekreacyjnie, jak też członkowie 
reprezentujący barwy klubowe. 
Uczestnicy zgodnie podkreślali, że 
Puszcza Białowieska to jedno z tych 
miejsc, gdzie maszeruje się najle-
piej. Wszystkich zebranych powitali 
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko, 
Wicestarosta Joanna Kojło, Czło-
nek Zarządu Powiatu Hajnowskie-
go Roman Ostapczuk, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Hajnówka Mariusz 
Agiejczyk, Prezes Polskiej Federa-
cji Nordic Walking Olgierd Bojke 
oraz Zastępca Burmistrza Miasta 
Hajnówka Ireneusz Kiendyś. Swo-
ją obecnością imprezę uświetnili 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Białymstoku 
Andrzej Józef Nowak oraz Włodzi-
mierz Pietroczuk – pierwszy, wie-
loletni Starosta Hajnowski, współ-
inicjator organizacji Pucharu NW 
w Hajnówce.

Na początek wspólna roz-
grzewka i ruszamy w trasę... 
Uczestnicy przygotowywali się do 
startu pod okiem trenerki Nordic 
Walking. Marsz rozpoczynał się oraz 
miał swoją metę na terenie Nadle-
śnictwa Hajnówka, a trasa została 
wytyczona po miękkiej nawierzchni 
w malowniczej Krainie Żubra. I tak 
wystrzał startera o godzinie 10.00 

dał znak na rozpoczęcie rywalizacji 
na 21 km. Następnie o 11.00 ru-
szył chód na 10 km, a najliczniejsza 
grupa na dystans 5 km wystarto-
wała ok godz. 11:40. 

Jako że impreza promuje ak-
tywny tryb życia i zachęca całe ro-
dziny do spędzania czasu na świe-
żym powietrzu, w „kijkowe szranki” 
stanęli również uczniowie hajnow-
skich szkół średnich i podstawo-
wych, przedstawiciele Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz Środowisko-
wego Domu Samopomocy z Haj-
nówki. Choć uczestnicy różnili się 
doświadczeniem w uprawianiu Nor-
dic Walking, przy tak głośnych do-
pingach i aplauzach każdy z uśmie-
chem schodził z trasy! Wszyscy 
uczestnicy ukończyli marsz - i każ-

dy z nich spisał się na medal! Pa-
miątkowe odznaczenia czekały tuż 
na mecie. Na wysokości zadania 
stanęli także organizatorzy oraz 
partnerzy – należy przyznać, że 
organizacja Pucharu Polski Nordic 
Walking to nie lada wyzwanie. Jed-
nak Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce, Nadleśnictwo Hajnówka, 
Polska Federacja Nordic Walking 
profesjonalnie zadbali o sprawny 
przebieg imprezy! Uczestnicy mo-
gli wypożyczyć kije, zostawić ba-
gaże w depozycie, ponadto każda 
osoba biorąca udział w zawodach 
odebrała pakiet startowy, posiłek 
regeneracyjny, a na trasie, uloko-
wano punkty z wodą. Zapewniono 
również opiekę medyczną.

Na zwycięzców poszczegól-
nych kategorii wiekowych w trzech 
dystansach czekały pamiątkowe 
puchary oraz nagrody ufundowane 
przez sponsorów i partnerów wyda-
rzenia. Puchary wręczali Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko, Wice-
starosta Joanna Kojło, Członek Za-
rządu Powiatu Roman Ostapczuk, 
Zastępca Burmistrza Ireneusz Kien-
dyś oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Hajnówka Mariusz Agiejczyk. 

Oficjalne podziękowania z rąk 
współorganizatora – Polskiej Fede-

racji Nordic  Walking odebrali także 
Starosta Hajnowski Andrzej Skiep-
ko, Naczelnik Wydziału Promocji 
i Rozwoju Walentyna Pietroczuk 
oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Hajnówka Mariusz Agiejczyk: Choć 
to mi przypadł zaszczyt odbioru 
podziękowań z rąk naszych przyja-
ciół z Polskiej Federacji Nordic Wal-
king, tak naprawdę należą się one 
wszystkim pracownikom Starostwa 
Powiatowego, zaangażowanych 
w organizację kolejnych edycji Pu-
charu w Hajnówce oraz tych, którzy 
w swojej codziennej pracy podej-
mują wysiłek na rzecz promocji re-
gionu jako miejsca atrakcyjnego tu-
rystycznie – mówi Starosta Hajnow-
ski Andrzej Skiepko, od lat angażu-
jący się w rozwój sportu w regionie 

- Puchar Polski Nordic Walking to 
stały punkt w regionalnym kalen-
darzu imprez. Gdy wiele lat temu 
obejmowałem stanowisko Wice-
starosty, Nordic Walking w regionie 
Puszczy Białowieskiej był dopiero 
rodzącą się ideą. Dziś – w wyniku 
intensywnej współpracy oraz zaan-
gażowania pracowników starostwa 
oraz ówczesnych członków Zarządu, 
którego miałem zaszczyt być człon-
kiem, przez Puszczę biegnie ponad 
150 km tras Nordic Walking, a we 
wrześniu ma miejsce ogólnopolska 
impreza zrzeszająca fanów tego 
sportu. Patrząc na statystykę za-
wodów, odbierając kolejne sygnały 
od zadowolonych przedsiębiorców 
z branży turystycznej, z usług któ-
rych korzystają uczestnicy imprezy, 
dziś wiemy, że trud i wysiłek, jaki 
musieliśmy włożyć w urzeczywist-
nienie idei Nordic Walking w regio-
nie, się opłacił. Dziękuję naszym 
partnerom i sponsorom za pomoc 

– finansową, rzeczową i organiza-
cyjną. Organizacja tak dużego wy-
darzenia nie miałaby szans, gdyby 
nie współpraca i wsparcie - samo-
rządów, jednostek sektora admini-
stracji publicznej, przedsiębiorców, 
NGO, mediów. Wielki Finał to nasz 
wspólny projekt!

Oprócz sportowej rywalizacji, 
fani Nordic Walking mogli również 
poznać region Puszczy Białowie-
skiej. W pakietach uczestnicy otrzy-
mali - oprócz gadżetów i folderów 

- bezpłatne bilety do Rezerwatu 
Pokazowego Żubrów. A Nadleśnic-
two Hajnówka zaprosiło na spacer 
z przewodnikiem po Puszczy Biało-
wieskiej. Lokalna Organizacja Tury-
styczna „Region Puszczy Białowie-
skiej” i Urząd Miasta w Hajnówce 
przygotowali pamiątki – foldery 

i promocyjne gadżety cieszyły się 
dużą popularnością. Równie szybko 
znikały lokalne rarytasy przygoto-
wane przez Koło Gospodyń Wiej-
skich „Tera Miśki” – ciasto marcinek, 
hamburgery, cynamonki, zupa dy-
niowa i inne smakołyki rozchodziły 
się jak świeże bułeczki! W trakcie 
imprezy uczestnicy mogli również 
kupić rękodzielnicze cuda z drewna, 
mleczarskie produkty, w tym słyn-
ny ser CARSKI produkcji Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnów-
ce oraz równie smakowite co pach-
nące herbatki i zioła firmy RUNO. 
Bo region Puszczy Białowieskiej – 
poza turystyką aktywną -  skrywa 
jeszcze wiele turystycznych/ kuli-
narnych asów w rękawie. Wieczo-
rem, kiedy sportowe emocje nieco 
opadły rozpoczęła się część inte-
gracyjna – przy ognisku i muzyce. 

Organizacja tego typu impre-
zy, skupiającej wielu uczestników 
daje możliwość, by przy okazji 
zrobić wiele dobrego - podczas 
Pucharu miała miejsce zbiórka na 
rzecz małego hajnowianina Rahima 

- chłopczyk cierpi na jadłowstręt, zaś 
spektrum autyzmu wcale nie uła-
twia terapii, podróży, ani przeby-
wania daleko od domu. Zachęcamy 
do wsparcia chłopca i jego rodziny 
w walce o normalne jutro: https://
zrzutka.pl/podroz-po-zdrowie.

Puchar Polski NordicWalking 
Hajnówka 2021 to już historia. Ale 
za to jaka –  pełna wrażeń, nowych 

znajomości, wzmacniająca wital-
nie i mocno promująca Hajnówkę 
i Powiat Hajnowski.  Impreza jest 
dużym przedsięwzięciem medial-
nym i organizacyjnym, bowiem co 
roku przyciąga setki miłośników ak-
tywnego wypoczynku z całej Polski. 
Tym bardziej dziękujemy Patronom, 
Współorganizatorom, Partnerom, 
Patronom medialnym, Sponso-
rom, wolontariuszom i wszystkim 
podmiotom oraz osobom zaanga-
żowanym w organizację tego wy-
darzenia.

Wyniki zawodów:
https://pucharpolskinw.eu/wyniki/

Katarzyna Miszczuk
Organizatorzy:
1. Starostwo Powiatowe w Hajnów-

ce
2. Nadleśnictwo Hajnówka
3. Polska Federacja NordicWalking
Patronat Honorowy:
1. Marszałek Województwa Podla-

skiego
2. Podlaski Urząd Wojewódzki
3. Dyrekcja Generalna Lasów Pań-

stwowych
Patronat medialny:
1. TVP Białystok
2. TV Podlasie
3. Radio Białystok S.A.
4. Radio Jard
5. Radio Racja
6. Wrota Podlasia  
7. Gazeta Wyborcza  
8. Wieści Podlaskie

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Kol. Andrzejowi Dłużewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

syna Łukasza
Składają

koledzy z „Wieści Podlaskich”

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję

Pani Edycie Szawkało
ze Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach

za miłą i sympatyczną obsługę
Mikołaj Szarejko
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ZAPRASZAMY

wszystkich uczniów 
i ich rodziców

do księgarni 
w Bielsku Podlaskim 

przy ul. Mickiewicza 124 
tel. 85 833 22 33

OFERUJEMY 
w NAJLEPSZYCH 

CENACH

- książki 
- podręczniki  

- artykuły 
szkolne

dr n. med.Krzysztof Rogowski

specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 

ul. Fabryczna 27

tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego

- andropauza

- zaburzenia erekcji

- USG, uroflowmetria

Wtorek:
Bielsk Podlaski, 

ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

UROgowscy

gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38

rejestracja, tel: 668 555 707

Dr n. med. Krzysztof Rogowski 
Specjalista urolog 

- schorzenia układu moczowego 
- andropauza 
- zaburzenia erekcji 
- USG, uroflowmetria 

Poniedziałek: 
Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED" 
Białystok, ul. Ogrodowa 19

Tel. 85 732 75 15 

Wtorek: 
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31 
tel. 85 730 71 38 

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

dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 
ul. Fabryczna 27

tel : 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza

- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria

wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31

tel: 85 730 71 38

UROgowscy
gabinet urologiczny

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

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

-�badanie�USG�stawów

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

Prywatny�Gabinet�
Ortopedyczny�

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

dr�n.med.�Mariusz�Tomaszuk

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

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

Hajnówka,�ul.�Zielona�5
termin�przyjęć�-�poniedziałki
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Wrzesień

Wrzesień to miesiąc szczególny dla nas, 
Polaków, dla naszej pamięci historycznej i toż-
samości narodowej. W tym roku obchodzimy 
82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, naj-
tragiczniejszego wydarzenia XX wieku. Wojna 
pozostawiła po sobie rany do dziś niezagojone. 
Do dziś nie wiemy, gdzie  zostały pochowane 
ciała sześciu milionów Polaków, którzy ginęli 
na wszystkich frontach wojny czy w obozach 
zagłady.

W czasie wojny ginęli wszyscy: dzieci, 
starsi, wojskowi, cywile, prości i uczeni. Wojna 
dotknęła wszystkich Polaków. 

Z uwagi na panującą pandemię korona-
wirusa, w tym roku miejskie obchody 82. rocz-
nicy wybuchu II Wojny Światowej ograniczo-

82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

ne zostały do uroczystości złożenia kwiatów 
i zapalenia zniczy pod pomnikiem Bolesława 
Bierwiaczonkana skwerze w centrum miasta, 
na grobach Stanisława Wiszniewskiego i Bo-
lesława Sobola na cmentarzu katolickim, pod 
obeliskiem poświęconym „Pamięci Żołnierzy 
Pułku 3. Strzelców Konnych im. Hetmana Ste-
fana Czarnieckiego” w Parku Miejskim oraz przy 
pomniku poświęconym ofiarom wojen, przemo-
cy i represji na skwerze przed Urzędem Miasta.

W uroczystościach wzięli udział przed-
stawiciele lokalnych samorządów: Burmistrz 
Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, Zastępca Burmi-
strza Miasta Hajnówka Ireneusz Kiendyś, oraz 
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Urząd Miasta Hajnówka

Do 30 września można oglądać na pla-
cu Nadleśnictwa (ul. Kolejki Leśne 12) w Haj-
nówce dorobek XIX Pleneru Rzeźby w Drewnie 
Hajnówka 2021, p.h. ,,Tajemnicza Puszcza 
Białowieska”. Otwarcie wystawy odbyło się 
21 sierpnia 2021r. Organizatorami Pleneru 
było Miasto Hajnówka, Nadleśnictwo Hajnówka 
i Hajnowski Dom Kultury. W wernisażu wzięli 
udział artyści – autorzy prac, przedstawiciele 
instytucji organizujących wydarzenie oraz za-
proszeni goście i miłośnicy sztuki.

Podsumowanie XIX Pleneru Rzeźby w Drewnie 
Hajnówka 2021

Plener Rzeźby w Drewnie to wizytówka 
artystyczna Hajnówki. Przyciąga do miasta 
uznanych i cenionych rzeźbiarzy z Polski i za-
granicy. W tegorocznym plenerze wzięło udział 
7 artystów – Wojciech Mendzelewski  i Daniel 
Lipian-Kaniuk z Lublina, Jan Bienkowski z Lon-
dynu, Wiktor Kabac, Marta Świtalska-Świć i Je-
rzy Iwacik z Hajnówki oraz Stanisław Osta-
szewski z Białegostoku (komisarz pleneru).

Anna Kot  
Hajnowski Dom Kultury 

Prace scaleniowe w Powiecie Hajnowskim
W lipcu 2021 r. Starosta Hajnowski wy-

dał decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia 
gruntów na obiekcie Eliaszuki i inne - gmina 
Narewka. To jedno z czterech postępowań 
scaleniowych, w jakie zaangażował się sa-
morząd celem poprawy struktury obszarów 
gospodarstw rolnych. W Powiecie Hajnowskim 
trwa realizacja czterech, wieloletnich projek-
tów scaleniowych o łącznej wartości ponad 
51,6 mln zł.

Przegląd postępów z prac na 
obiektach

Projekt „Scalanie gruntów” na obiek-
cie Eliaszuki i inne - gmina Narewka to 
największa obszarowo inwestycja z czterech, 
aktualnie realizowanych postępowań sca-
leniowych. Obejmuje 11 miejscowości, po-
wierzchnia gruntów objętych postępowaniem 
scaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne” to 2 
537,8696 ha. Wartość projektu pozostającego 
w realizacji od 2018 do 2023 roku, to 19 234 
241,66 zł. Kolejnym etapem będzie realizacja 
prac poscaleniowych, w ramach których rolnicy 
skorzystają ze zmodernizowanych dróg do pól 
dojazdowych. Otóż w ramach projektów scale-
niowych Powiat Hajnowski inwestuje w drogi 
gminne. Przykładowo, w wyniku  realizacji ko-
lejnych projektów: na obiektach „Kotłów-
ka i inne” w gm. Narew oraz „Tarnopol” 
w gm. Narewka, na których prace scaleniowe 
są już zakończone i trwają prace związane 
z zagospodarowaniem poscaleniowym, aktual-
nie, po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów, 
rozpoczęte zostały prace związane z moder-
nizacją dróg. W obrębie obiektu scaleniowego 
Kotłówka wartość zadania to ponad 4,2 mln 
zł, zaś na obiekcie Tarnopol koszt to ponad 4,6 
mln zł. Przebudowanych zostanie łącznie 8,63 
km dróg, których inwestorem jest Powiat Haj-
nowski. Dopowiemy tylko, że całkowita wartość 
zadania „Scalanie gruntów” w gminie Narew 
i gminie Narewka to 8 439 639,42 zł, prace 
związane z procesem scaleń gruntów na obu 
obiektach trwają od 2018 r.

Z kolei realizacja czwartego zadania – 
na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze 
Cerkiewne, pozostaje jeszcze w fazie prac sca-
leniowych. Projekt jest realizowany w terminie 
2019-2023, obejmuje dwie miejscowości. Po-
wierzchnia gruntów objętych postępowaniem 
scaleniowym to 1 958,48 ha. Na realizację 
tego projektu Powiat Hajnowski docelowo 
otrzymał wsparcie w kwocie 17 962 450,56 zł.

Wszystkie projekty scalania gruntów 
wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym są 
realizowane przez Powiat Hajnowski w ramach 
działania „Inwestycje w środki trwałe”, pod-
działania „Wsparcie na inwestycje związane 
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Proces scaleń gruntów „od kuchni” – 

czym jest i czemu służy?

Scalania gruntów są istotne z punktu 
widzenia gospodarki powiatu, zważywszy, że 
użytki rolne stanowią ok. 39 % jego powierzch-
ni.  Scalenia wpływają na eliminacje nieko-
rzystnego zjawiska, jakim jest duże rozdrob-
nienie użytków rolnych a które charakteryzuje 
nasz powiat. W wyniku zmniejszania liczby 
działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę 
efektywności gospodarowania poprzez zmniej-
szenie kosztów transportu oraz ułatwienie 
mechanizacji upraw polowych, jednocześnie 
zapewniając każdej z poscaleniowych działek 
ewidencyjnych dostęp do urządzeń infrastruk-
tury technicznej – tłumaczy Starosta Hajnow-
ski Andrzej Skiepko.

Prace scaleniowe realizowane są w celu:
• poprawy struktury obszarowej gospodarstw 

rolnych, oraz gruntów leśnych,
• zmniejszenia ilości działek ewidencyjnych 

w poszczególnych gospodarstwach rolnych 
i likwidacji szachownicy działek,

• dostosowania granic działek do systemu 
urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby 
terenu, likwidacji współwłasności i wspólnot 
gruntowych.

Ponadto w ramach prowadzonego sca-
lenia zostanie wytyczona i urządzona funk-
cjonalna sieć dróg dojazdowych, dostosowa-
nych do współczesnych maszyn rolniczych, 
zapewniająca dostęp do drogi każdej działce 
powstałej w wyniku scalenia. Wydzielone zo-
staną grunty przeznaczone na cele infrastruk-
tury technicznej i społecznej, bez procedury 
wywłaszczeniowej.

Bardzo ważnym elementem postępo-
wania scaleniowego jest opracowanie, dla 
scalonych gruntów, dokumentacji geodezyj-
nej o aktualnie wymaganych parametrach 
technicznych.

Proces scalania gruntów obejmuje rów-
nież prace związane z zagospodarowaniem 
poscaleniowym, w ramach których, w celu 
poprawy stanu technicznego, dokonana zo-
stanie modernizacja dróg wraz z elementami 
infrastruktury drogowej, tj. rowami, zjazdami 
i przepustami drogowymi.

Choć na papierze opis projektów sca-
leniowych można zmieścić w kilku zdaniach, 
to tematyka dotycząca scaleń nie należy do 
najłatwiejszych. Już sam proces kompletowa-
nia wniosku o dofinansowanie to duży wysiłek 
administracyjny, wymagający zaangażowania 
wielu stron. To wspólna praca sołtysów, wójtów 
oraz pracowników starostwa powiatowego. Aby 
powiat mógł aplikować o pozyskanie funduszy 
na scalenie gruntów, wnioski o wszczęcie po-
stępowania scaleniowego powinni złożyć wła-
ściciele gruntów położonych na danym obiek-
cie. By móc w ogóle aplikować o fundusze, do 
każdego potencjalnego zainteresowanego pro-
cesem scalenia trzeba dotrzeć - stąd zbierają-
cy wnioski od mieszkańców i przygotowujący 
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W dniach 12-15 sierpnia 
2021 r. w Tarnowie Podgórnym od-
były się Rzutowe Mistrzostwa Świata 
Juniorów - Junior World Champion-
ships in Castingsport - POZnań 2021. 

W zawodach wzięła udział 
młodzież m.in. ze Słowenii, Nie-
miec, Czech oraz Polski. Zawodnicy 
rywalizowali w pięciu konkuren-
cjach: skish muchowy, odległość 

Hajnowianka Kamila Stankiewicz mistrzynią świata juniorów w wędkarstwie rzutowym
muchowa, spinning sprawnościo-
wy (Arenberg), skish spinningowy,  
spinning jednorącz.

Kamila Stankiewicz z Hajnów-
ki zdobyła złoto w 5-boju. W sumie 
polscy uczestnicy zdobyli 12 medali: 
5 złotych (z czego 4 trafiły do Kamili 
Stankiewicz), 4 srebrne, 3 brązowe. 

Wędkarstwo rzutowe - inaczej 
Casting (ang.cast-rzucać, czyli rzu-
canie) to jedna z dyscyplin wędkar-
skich na świecie, obok wędkarstwa 
muchowego, spinningowego, spła-
wikowego, morskiego i kilku innych. 
Rzuty wykonywane są wędkami 
z ciężarkami i sztucznymi mucha-
mi na końcu żyłek. Na trawiastych 
terenach, głównie boisk piłkarskich; 
a zimą na halach sportowych. Do 
tarcz i na odległość.

Natomiast na początku wrze-

śnia Kamila wywalczyła mistrzostwo 
świata w Mistrzostwach Świata 
w Castingu Budapeszt 2021. Wy-
grała pięciobój kobiet jako juniorka, 
trenując tę dyscyplinę zaledwie 4 
lata.  Pobiła także REKORD POL-
SKI juniorek w 5-boju z 2011 roku, 
482,255 pkt (należący wcześniej do 
mnie, Magdaleny Kuzy;), REKORD 
POLSKI kobiet z 2000 roku!!! (Ewy 
Wieczorek, 489 pkt). 

Jesteśmy bardzo dumni, że 
w naszym mieście rośnie młoda 
pasjonatka mało znanej, jeszcze 
dyscypliny wędkarskiej. Zwycięstwo 
hajnowianki w takich prestiżowych 
zawodach z całą pewnością rozpro-
paguje tę dziedzinę. 

Miasto Hajnówka życzy 
kolejnych sukcesów i rozwoju  
swojej pasji. Trzymamy kciuki. 

Emilia Korolczuk
fot. https://www.facebook.com/

castingsportpolska/

Członkowie Koła Terenowe-
go Polskiego Związku Niewidomych 
w Hajnówce pielęgnują ducha sportu 
korzystając ze spacerów na świeżym 
powietrzu, jeżdżąc na tandemie czy 

LEŚNA WĘDRÓWKA NORDIC WALKING CZŁONKÓW 
HAJNOWSKIEGO KOŁA NIEWIDOMYCH

uprawiając gimnastykę we własnych 
mieszkaniach. Także Zarząd Koła pro-
ponuje swoim podopiecznym różne 
zajęcia ruchowe.

Nasza przygoda z kijkami roz-

poczęła się w 2013 roku, kiedy zaku-
piliśmy je do stowarzyszania. Cieszy 
nas fakt, że można popularyzować tę 
formę rekreacji o każdej porze roku. 
Sobotniego poranka 21 sierpnia spo-
tkaliśmy się w biurze stowarzyszenia 
i wyruszyliśmy na obrzeża Hajnówki. 
Maszerując w pięknych okoliczno-
ściach przyrody i przy sprzyjającej 
aurze, po dwóch godzinach dotarliśmy 
na miejsce ogniskowe. Nie zabrakło 
muzyki, pogaduszek, śpiewów i żar-
tów. Spacer był połączeniem relaksu 
z prozdrowotnym treningiem.

Przedsięwzięcie zostało zreali-
zowane w ramach zadania „Jak zdro-
wo na sportowo” współfinansowanego 
z budżetu miasta Hajnówka. Dzięku-
jemy również Nadleśnictwu Hajnówka 
za nieodpłatne skorzystanie z miejsca 
ogniskowego.             Tekst: Alicja Plis

„Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej była lekturą 
dziesiątej, jubileuszowej odsłony 
Narodowego Czytania, które w so-
botę 4 września 2021 zgromadziło 
wszystkich miłośników literatury 
polskiej, by wspólnie celebrować 

czytanie tekstu tej tragifarsy napi-
sanej w początkach XX wieku. Utwór 
Zapolskiej piętnuje obyczajowość 
przedwojennego mieszczaństwa, 
ale mimo upływu dziesięcioleci na-
dal czyta się wyjątkowo dobrze i nie 
traci na literackiej wartości, o czym 
przekonać się mogli między innymi 
mieszkańcy Hajnówki, biorący udział 
w tegorocznej odsłonie akcji.

Od samego początku orga-

nizatorem wydarzenia w naszym 
mieście była Miejska Biblioteka 
Publiczna im. dr. T. Rakowieckiego. 
Korzystając z gościnności i wsparcia 
technicznego Hajnowskiego Domu 
Kultury uroczystość odbyła się w sali 
kolumnowej HDK, gdzie punktual-

nie o godzinie 10.00 rozpoczęliśmy 
wspólne czytanie dzieła Zapolskiej. 
Prowadzący uroczystość aktor Ma-
teusz Sacharzewski przywitał zebra-
ną publiczność i gości, a następnie 
oddał głos dyrektor biblioteki Marii 
Skwarczyńskiej. Obecny na uroczy-
stości burmistrz Jerzy Sirak, jak co 
roku aktywnie biorący udział w czy-
taniu, przypomniał zebranym, jak 
ważne jest, aby młodemu pokoleniu 

Polaków pokazywać piękno i ponad-
czasowy charakter naszej literatury. 

 Zgodnie z przyświecającą 
akcji ideą integracji międzypokole-
niowej, obok przedstawicieli władz 
miasta, dyrektorów i pracowników 
placówek kultury, do czytania za-
prosiliśmy również młodzież szkol-
ną, podopiecznych Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej i Środowiskowego 
Domu Samopomocy. W bohaterów 
„Moralności pani Dulskiej” wcieli-
li się: Joanna Kojło (wicestarosta), 
Barbara Sadowska (dyrektor HDK), 
Lucyna Wojciuk (dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej), Je-
rzy Sirak (burmistrz), Mirosław Aw-
ksentiuk (dyrektor OSiR), Agnieszka 

 Narodowe Czytanie 2021 w Hajnówce 

Andrejuk (dyrektor Środowiskowe-
go Domu Samopomocy), Monika 
Sawicka (Nadleśnictwo Hajnówka), 

Paulina Czemerych (nauczyciel SP 
nr 2), Joanna Androsiuk (nauczyciel  
SP nr 3), Franciszka Kalinowska, 
Angelika Raszkiewicz (ŚDS), Małgo-
rzata Kalinowska (ŚDS), Mirosław 
Czyżewski (ŚDS), Joanna Mirończuk 
(ŚDS), Emilia Starosielnik (ŚDS), 
Anna Nikonowicz (WTZ), Joanna 
Osipczuk (WTZ). Hajnowskie szkoły 
reprezentowali Kajetan Szwed (SP 
nr 2), Wiktoria Siemieniuk (SP nr 2), 
Michał Zajkowski (SP nr 2), Wikto-
ria Starońska  (SOSzW), Julianna 

Kierdelewicz (SP nr 3), Julianna 
Link (SP nr 1), Karolina Ostapkowicz  
(SP nr 1).

Sport dla niewidomych naj-
częściej szokuje ludzi podczas 
igrzysk paraolimpijskich.  Dzieje się 

tak, ponieważ dla większości osób, 
trudno jest zrozumieć w jaki sposób  

Bowling dla hajnowskich niewidomych 
okazał się strzałem w dziesiątkę!

Cd. str. 4



Prace scaleniowe  
w Powiecie Hajnowskim

aplikację o dofinansowanie wykonują 
ogrom żmudnej i długotrwałej pracy 
administracyjnej. Dzięki zaangażo-
waniu wójtów i pomocy sołtysów 
do starostwa trafiły wnioski właści-
cieli gospodarstw rolnych, po czym 
można było przystąpić do przygoto-
wywania i kompletowania wniosku 
o dofinansowanie danego projektu. 
O tym, z jak trudną tematyką mamy 
do czynienia, świadczy zarówno 
okres realizacji projektu, który trwa 
3 lata, poprzedzający go długi okres 
zbierania wniosków i  przygotowy-

Cd. ze str. 1 wania dokumentacji niezbędnej przy 
aplikowaniu o fundusze oraz złożony 
zakres prac, zarówno geodezyjnych 
w trakcie prowadzonego scalenia, 
jak i prac inwestycyjnych w ramach 
prowadzonego zagospodarowania 
poscaleniowego.  

Ale ciężka praca popłaca – 
dzięki determinacji, zaangażowaniu 
i woli współpracy do powiatu haj-
nowskiego trafi  51 637 331,64 zł 
– to łączna wartość czterech projek-
tów, jakie są realizowane w regionie.

Katarzyna Miszczuk 
Marzena Ostpaczuk

Osoby ze szczególnymi potrze-
bami mogą ubiegać się o pomoc fi-
nansową! Dostępne formy wsparcia:
• dofinansowanie zaopatrzenia 

w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze

• dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny

• dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych (zakup urzą-
dzeń typu brodzik, umywalka, 
uchwyty itp.), technicznych i ko-
munikowaniu się.

PFORN skierował do Powiatu 
Hajnowskiego środki w wysokości 
ponad 1,4 mln zł (646 357,00 – war-
tość dla dofinansowania ww. zadań, 
pozostałe 759 360,00 – wsparcie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej). Ale 
to nie wszystko – by zwiększyć pulę 
pozyskiwanych funduszy od 2013 r. 
Powiat Hajnowski realizuje program 

Wsparcie osób niepełnosprawnych  
przez samorząd Powiatu Hajnowskiego

„Aktywny Samorząd”. W ramach 
tego,  w zależności od posiadanego 
stopnia niepełnosprawności, można 
ubiegać się o finansową pomoc:
• w uzyskaniu prawa jazdy;
• w zakupie i montażu oprzyrzą-

dowania do posiadanego samo-
chodu;

• w zakupie wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym;

• pomoc w zakupie protezy koń-
czyny;

• w zakupie sprzętu elektronicz-
nego lub jego elementów oraz 
oprogramowania lub też pomoc 
w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego sprzętu elek-
tronicznego, zakupionego w ra-
mach programu.

Z programu Aktywny Sa-
morząd wydatkowano dotąd 
52 224,69 zł. Ponadto,  osoby ze 

Rozpoczęła się przebudo-
wa drogi powiatowej nr 1481B na 
odcinku granica powiatu – Puchły 
– Trześcianka (gmina Narew)– to 
jedna z trzech inwestycji, która zo-
stanie zrealizowana przez Powiat 
Hajnowski dzięki skutecznemu apli-
kowaniu o środki z rządowego Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Prace 
na drodze o dł. 850 m obejmują wy-
równanie i wzmocnienie istniejącej 

podbudowy, wykonanie nawierzchni 
z betonu asfaltowego, wykonanie 
obustronnych poboczy, przebudowę 
istniejących zjazdów, remont przepu-
stów pod zjazdami oraz odmulenie 
obustronnych przydrożnych rowów.

Aktualnie trwają prace związa-
ne z robotami rozbiórkowymi i ziem-
nymi. Zgodnie z harmonogramem, 
termin oddania zadania przypada 
w listopadzie 2021 r.

Całkowita wartość inwestycji to 
548 046,27 zł, z czego dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych  to 274 023,14 zł (50%). Po-

została część zostanie wydatkowana 
z budżetu inwestora  tj. Powiatu Haj-
nowskiego.

Przebudowa drogi w miejsco-
wości Puchły to jedno z trzech zadań 
dofinansowanych z Funduszu Dróg 
Samorządowych w 2021 r. Pozostałe 
dwie inwestycje to:
• Przebudowa odcinków dróg 

powiatowych 1623B i 2329B  
ul. Targowej i Poddolnej w Haj-
nówce

• Remont odcinka drogi powiatowej 
1779B od drogi krajowej 66 do  
ul. Topolowej w Czeremsze

W przypadku obu tych inwe-
stycji, trwają procedury przetargowe.

Powiat Hajnowski w miarę 
możliwości budżetowych, stara się 
korzystać ze wsparcia finansowego, 
jakim jest Fundusz Dróg Samorzą-
dowych. Naszym priorytetem jest 
dbałość o zaspokajanie potrzeb 
społeczności lokalnej oraz inicjo-
wanie przedsięwzięć  wspierają-
cych rozwój gospodarczy, a temu 
niewątpliwie służą inwestycje dro-
gowe  - mówi Starosta Hajnowski  
Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B 
w miejscowości Puchły

Trwa realizacja projektu 
polegająca na przebudowie bu-
dynku mieszkalnego z przezna-
czeniem na mieszkania trenin-
gowe dla osób niepełnospraw-
nych. Wartość projektu wraz 
z dofinansowaniem to ponad 
921 tys. zł. 

Celem funkcjonowania miesz-
kań treningowych jest zapewnienie 
uczniom warunków do nauki, roz-
wijania lub utrwalania samodziel-
ności, samoobsługi, pełnienia ról 
społecznych.  W warunkach zbli-
żonych do naturalnego środowiska 
domowego, zajęcia w mieszkaniach 
treningowych mają przygotować 
wychowanków do dalszego życia, 
w tym treningu przygotowywania 
posiłków i codziennych czynności 
jak sprzątanie, prasowanie czy go-
spodarowanie pieniędzmi. Dochody 
zostaną pozyskane z działalności 
Spółdzielni Uczniowskiej – w ra-
mach jej funkcjonowania w sklepie 
internetowym sprzedażą objęte zo-
staną produkty ogrodnicze i wyroby 
rękodzielnicze powstałe w trakcie 
zajęć.  W ramach przebudowy za-
planowano zaadoptowanie 120m2 
powierzchni – w efekcie powstaną 
dwa mieszkania treningowe a plac 
przed mieszkaniami i wokół bu-
dynków zostanie zagospodarowany  
zielenią: powstaną rabaty kwiatowe, 

Rozwój szkolnictwa specjalnego w Powiecie Hajnowskim
ogródek warzywny i miejsca do od-
poczynku – pozostające pod opieką 
uczniów – tłumaczy Wicestarosta 
Joanna Kojło.

Projekt stanowi kontynuację 
działań mającą na celu stworze-
nie warunków do praktycznej nauki 
samodzielności  – przypomnijmy, 
od 2017 r. w SOSW funkcjonują 
warsztaty treningowe. Do dyspozycji 
uczniów jest kuchnia, łazienka, po-
kój dzienny, pracownia artystyczna. 
Uczestnicy Warsztatów w trakcie 
zajęć uczą się przygotowywania 
posiłków (w tym robienia zakupów), 
gotowania, nakrywania do stołu, 
zmywania, sprzątania, dbania o wy-
strój wnętrza. W budynku warszta-
tów treningowych mieści się także 
oddział przysposobienia do pracy, 
w tym oddział  uczniów z autyzmem. 
Mieszkania treningowe - miejsce, 
w którym najstarsi uczniowie, od po-
niedziałku do piątku będą się uczyć 
samodzielności przez całą dobę, 
stanowi dopełnienie oferty eduka-
cyjnej Ośrodka. Ponadto placówka 
inicjuje także szereg przedsięwzięć 
mających na celu aktywizację wy-
chowanków. W bogatym kalendarzu 
wydarzeń znajdują się m.in. organi-
zacja imprez cyklicznych, wyjazdy 
na konkursy, przeglądy i zawody 
sportowe organizowane przez inne 
placówki, w tym szkoły specjalne.

Działalność Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
wspierająca osoby niepełnosprawne 
w procesach rozwoju intelektualne-
go i usamodzielniania się stanowi 
wyznacznik pozytywnych zmian, ja-
kie zaszły w powiecie hajnowskim 
w obszarze szkolnictwa specjalnego. 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wy-
chowawczy w Hajnówce jest jedyną 
placówką w regionie, która umożli-
wia realizację obowiązku szkolnego, 
kompleksowo zajmując się edukacją, 
wychowaniem i opieką nad osobami 
z różnymi niepełnosprawnościami 
w wieku od urodzenia do 24 roku 
życia. Ośrodek realizuje Indywidu-
lane Programy Edukacyjno – Tera-
peutyczne a także systematycznie 
wprowadza nowatorskie rozwiązania 
programowe i metody nauczania.  
Mieszkania treningowe są przykła-
dem takich działań.

Całkowita wartość projektu 
zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym 
to 921 tys. zł z czego wartość do-
finansowania z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014 – 2020 to 
626 807,67 zł. Realizacja projektu 
została zapoczątkowana w 2021, 
zgodnie z harmonogramem prac 
przebudowa budynku powinna zo-
stać zakończona w październiku 
2021.                 Katarzyna Miszczuk 

znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności mogą 
wnioskować o pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyż-
szym. Składanie wniosków na se-
mestr zimowy 2021/2022 do dnia 
10.10.2021r. system SOW lub 
w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Hajnówce – jednostce 
budżetowej samorządu powiatu, 
koordynującą realizację zadań z za-
kresu pomocy społecznej.

Kapitał ludzki jest najcenniejszą 
wartością, jaką dysponują samorząd. 
Z myślą o mieszkańcach powiatu, 
jako samorząd aplikujemy o kolejne 
fundusze, mające na celu rehabilita-
cję społeczną i zawodową osób ze 
szczególnymi potrzebami a spectrum 
form wsparcia jest bardzo szerokie 
– mówi Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko.                Katarzyna Miszczuk 

Nabór do Programu stypendialnego dla studentów kierunków pielęgniarskiego i położniczego
Na wsparcie finansowe 

mogą liczyć studenci kierunku 
pielęgniarskiego i położnicze-
go. Zarząd Powiatu zdecydował 
o uruchomieniu w październiku 
trzeciego naboru do programu.

Od roku akademickiego 
2019/2020, a następnie 2020/2021 
studenci z Powiatu Hajnowskiego, 
którzy zdecydowali się na studia 
na kierunkach pielęgniarskim i po-
łożniczym mogą liczyć na finanso-
we wsparcie samorządu przez 
cały okres trwania studiów. Zarząd 
zdecydował o uruchomieniu trze-
ciego naboru - na rok akademicki 
2021/2022. Program stypendialny 

dla studentów kierunków pielęgniar-
skiego i położniczego był pierwszą 
taką inicjatywą w Województwie 
Podlaskim.

Stypendium ma na celu za-
chęcić studentów pielęgniarstwa do 
podejmowania pracy w zawodzie 
a jednocześnie jest próbą rozwiąza-
nia kadrowych bolączek związanych 
z brakiem pielęgniarek i położnych.

Środki finansowe na potrze-
by realizacji programu stypen-
dialnego są pokrywane z budżetu 
Powiatu Hajnowskiego oraz Urzę-
du Miasta Hajnówka. Dotychczas, 
począwszy od 2019 r. na realiza-
cję przedsięwzięcia wydatkowano  

łącznie 146 700,00 zł.
Stypendium jest wypłacane 

przez okres 9 miesięcy w danym 
roku akademickim. A po ukończe-
niu nauki przyszli pielęgniarze/
pielęgniarki lub położne zostaną 
zatrudnieni w wymiarze pełnego 
etatu pracy w hajnowskim szpitalu 
– zobowiązanie do podjęcia zatrud-
nienia w hajnowskiej placówce to 
jeden z warunków umowy. Wnioski 
wraz  z załącznikami będzie trzeba 
składać  w Starostwie Powiatowym 
w sekretariacie Urzędu  (I piętro, 
pokój 19) w dni robocze w godzi-
nach 7:30- 15:30 w terminie do 30 
października 2021 r. lub pocztą na 

adres: Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 
Hajnówka (o dacie złożenia wniosku 
decyduje data stempla pocztowego). 
Więcej informacji pod numerem te-

lefonu: (85) 682 30 45. Szczegóły 
na stronie internetowej Powiatu Haj-
nowskiego: https://samorzad.gov.pl/
web/powiat-hajnowski, zakładka: 
aktualności.       Katarzyna Miszczuk
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Po rocznej przerwie w Hajnówce wraca 
Budżet Obywatelski. W tym roku mieszkańcy 
mogą wybierać spośród 10 zgłoszonych pro-
jektów:
1. Integracja poprzez sport i wypoczynek 

osób z niepełnosprawnościami, mło-
dzieży, osób starszych - projekt dotyczy 
zagospodarowania placu zieleni położone-
go przy skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej 
i ulicy Wojska Polskiego, poprzez utworze-
nie w tym miejscu siłowni pod chmurką, 
zamontowanie ławek i ustawienie koszy.

2. Hajnówka dla młodych - organizacja 
koncertu z muzyką klubowo-taneczną 
w amfiteatrze miejskim.

3. Miejska strefa relaksu - stworzenie stre-
fy relaksu w Parku Miejskim, wyposażonej 
w hamaki miejskie, leżaki miejskie, stoliki 
piknikowe i kosze na śmieci z segregacją.

4. Rowerami z sąsiadami - zorganizowanie 
10 tematycznych rajdów rowerowych po-
łączonych z różnymi dodatkowymi aktyw-
nościami; zakup i zainstalowanie w prze-
strzeni miasta samoobsługowej stacji na-
prawczej do rowerów; zakup 20 hamaków.

5. Dzień Sąsiada – organizacja spotkań są-
siedzkich w trzech lokalizacjach (ul. Wiero-
bieja, Judzianka, ul. Lipowa koło szpitala) 
w formie pikników połączonych z różnego 
rodzaju animacjami.

6. Hajnówka – miasto przyjazne rowerzy-
stom i turystom – przystanki rowero-
we – stworzenie dwóch przystanków rowe-
rowych poprzez zakup i montaż stojaków 
na rowery, ławek oraz kosza przy punkcie 
informacji turystycznej oraz w skwerze im. 
plutonowego B. Bierwiaczonka.

7. Wyprowadzamy foto na ulice – zorga-
nizowanie warsztatów fotograficznych oraz 
min. trzech plenerowych wystaw fotogra-
ficznych.

8. Eko impreza – Strażnicy Hajnowskich 
Lasów – zorganizowanie rodzinnej impre-
zy o tematyce ekologicznej, obejmującej 
strefy wypoczynku, edukacji, zabawy i kre-
atywności.

9. Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna 
– utworzenie siłowni zewnętrznej przy  
ul. Wrzosowej.

10. Koncertowy Park Kolejowy -  realiza-
cja 8 kameralnych koncertów muzycznych 
w Parku Kolejowym (skrzyżowanie ul. War-
szawskiej i ul. Kolejowej).

Pełne opisy projektów dostępne są na  
www.hajnowka.pl

Głosować można od 20 września do 
1 października br. w Urzędzie Miasta Hajnówka. 
Do rozdysponowania mamy 150 tys. zł. Każdy 
mieszkaniec Hajnówki może wypełnić jedną kartę 
do głosowania, wybierając od 1 do 3 projektów.

Budżet Obywatelski 2022

Bowling dla hajnowskich niewidomych  
okazał się strzałem w dziesiątkę!

sportowcy mogą pływać, biegać, podawać 
pałkę, grać w piłkę nożną a nawet strzelać, 
jeśli nie widzą. Jednak osoby z dysfunkcją na-
rządu wzroku mają duży wybór zajęć fizycz-
nych, jakie mogą wykonywać, a uprawianie 
niektórych dyscyplin, w głównej mierze opiera 
się o świat dźwięku. Specjalnie stworzonym 
sportem dla niewidomych jest goalball. W tej 
drużynowej grze główną rolę odgrywa piłka, 
która jest zmodyfikowana tak, by wydawała 
dźwięki dzwonienia lub grzechotania, pomaga-
jące graczom wykryć jej ruch i umiejscowienie. 
Celem tej gry, podobnie jak w piłce nożnej czy 
ręcznej jest zdobycie jak największej ilości bra-
mek, z tą jednak różnicą, że piłkę nie kopie się, 
a toczy, a na widowni, podczas meczu musi 
panować absolutna cisza. Podczas zawodów 
pływackich dozwolony jest udział asysten-
tów ostrzegających przed zbliżaniem się do 
końca basenu. W tenisie jest także niezbęd-
na dźwiękowa piłka, a korty są zróżnicowane 
w zależności od poziomu dysfunkcji wzroku. 
W wielu dyscyplinach, by konkurować na rów-
nych warunkach, sportowcy używają ciemnych 
okularów, aby zablokować dostęp światła.

Utrata wzroku nie oznacza konieczności 
rezygnowania ze sportowej rywalizacji. Człon-
kowie Koła Terenowego Polskiego Związku 
Niewidomych w Hajnówce pływają, biegają, 
jeżdżą na tandemie, na nartach biegowych, 
maszerują z kijkami nordic walking, próbu-
ją swoich sił w kajakarstwie czy żeglarstwie. 
A teraz przyszła kolej, by zmierzyć się z  ko-
lejnym sportem, jakim jest bowling. Sobot-
niego poranka, 28 czerwca 2021 roku, kilku-
nastoosobowa grupa osób z hajnowskiego 
stowarzyszenia, początkowo wybrała się do 
Integracyjnego Klubu Sportowego „Viktoria” 
w Białymstoku. Prezes klubu, pan Wacław 
Morgiewicz, zapoznał nas z działalnością Sto-
warzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Tury-
styki Niewidomych i Niedowidzących „Cross” 

w Białymstoku, którego członkowie odnoszą 
sukcesy przede wszystkim w warcabach, sza-
chach i brydżu. Wszyscy uczestnicy wyjazdu 
mieli głęboką nadzieję, że tego dnia, w prak-
tyce poznają dziedzinę sportu uprawianą przez 
niewidomych, jaką jest strzelectwo laserowe. 
Bo w tym sporcie dobry strzelec charaktery-
zuje się pewną ręką, ale niekoniecznie dobrym 
wzrokiem. W takim razie, jak to możliwe, że 
ktoś pozbawiony zmysłu wzroku może strzelać 
i to celnie? W procesie celowania i strzelania 
osoby niewidome posługują się narządem słu-
chu, zamiast wzroku. Komputer podłączony do 
tarczy, przetwarza wiązkę laserową na dźwięk. 
Im jest głośniejszy, tym bliżej środka tarczy 
znajduje się wiązka. Niewidomi dzięki takiemu 
naprowadzeniu potrafią strzelić celnie w sam 
środek tarczy.

Niestety problemy techniczne, związane 
z posiadanym sprzętem w klubie uniemożli-
wiły nam zmierzenie się z tarczą strzelniczą. 
Trzymamy jednak za słowo Pana Prezesa, że 
w niedalekiej przyszłości odwiedzi Hajnówkę, 
by zorganizować nam mały turniej strzelecki. 
Następnie udaliśmy się do kręgielni. Większość 
z nas, przygodę z dyscypliną sportu, jaką jest 
bowling rozpoczęła tego dnia. Zasady bowlingu 
bardzo łatwo pojęliśmy i przystąpiliśmy do 
praktyki. Współzawodnictwo na torze okazało 
się świetną zabawą. Poszukiwaliśmy metod na 
celne rzuty, zdobywaliśmy punkty,  a czasem 
zbijaliśmy kręgle po mistrzowsku. Bowling stał 
się dla nas znakomitą rozrywką, która inte-
gruje,  pomaga rozładować stres i zapewnia 
dawkę zdrowej, przyjaznej rywalizacji. Godzin-
ka gry niestety szybko minęła i z żalem musie-
liśmy opuścić kręgielnię. Zakończeniem pobytu 
w Białymstoku był poczęstunek w pizzerii.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 
w ramach zadania „Jak zdrowo na sportowo” 
współfinansowanego z budżetu miasta Haj-
nówka.

Tekst Alicja Plis
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Zaszczep się przeciw COVID -19! 
W związku z nadchodzącą kolejną 

falą zachorowań, samorząd Powiatu Haj-
nowskiego i SP ZOZ w Hajnówce łączą siły 
w promocji szczepień.

Celem stworzenia maksymalnie najszer-
szego dostępu do szczepień, podczas najbliż-
szych wydarzeń kulturalnych i sportowych w na-
szym regionie, była możliwość zaszczepienia się 
szczepionkami: COMIRNATY firmy Pfizer – I lub 
II dawką lub JANSSEN firmy Johnson&Johnson, 
dawka jednorazowa – mówi Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko. Inauguracja akcji miała miej-
sce podczas Kiermaszu Produktów Lokalnych 
w powiatowym Centrum Turystyki i Promocji 
Kraina Żubra w ostatni weekend sierpnia (28-
29.08.2021) – wówczas wspólnie zorganizowa-
liśmy Dzień Otwarty Przeciw COVID-19. W ra-
mach tego, w Plenerowym Punkcie Szczepień 
zainteresowani mogli się zaszczepić – bez ko-
nieczności rejestracji i skierowania!

Organizacja kolejnych Plenerowych 
Punktów Szczepień została 

zaplanowana:
• 04.09 w Narewce podczas Festynu „Folklor 

i tożsamość pogranicza” w  godzinach 17.00- 
19.00

• 05.09 – w Czyżach podczas Festynu Arche-
ologicznego  w godzinach 13.00 – 15.00

• 10.09 – w Makiecie PSS Społem, ul. Batorego 
w godzinach 15.00-17.00

• 11.09 – w trakcie Pucharu Polski Nordic Wal-
king w godzinach  13.00- 15.00

W Plenerowych Punktach Szczepień mogła 
zaszczepić się każda dorosła osoba i powyżej 
12 roku życia, bez konieczności wcześniejszego 
rejestrowania i zapisów. Pacjenci w wieku 12-16 
lat powinni zgłosić się z opiekunem. Dostępne 
szczepionki:
• COMIRNATY firmy Pfizer – I lub II dawką
•  JANSSEN firmy Johnson&Johnson, dawka 

jednorazowa.
Ponadto, w Punktach każdy, kto miał jakie-

kolwiek wątpliwości w zakresie szczepień mógł 
bezpośrednio zwrócić się do kadry medycznej 
o wyjaśnienie wątpliwości – podkreśla dyrektor 
SP ZOZ Grzegorz Tomaszuk.

Materiały promocyjne  
– źródło rzetelnej wiedzy

Z zasadami działania dostępnych szcze-
pionek możecie zapoznać się także teraz  – lek. 
Joanna Ciełuszecka opracowała materiały pro-

mocyjne, rzetelnie informujące o właściwościach 
szczepionek i potrzebie szczepień. Otóż w szcze-
pionkach nie ma żywego wirusa SARS-CoV-2, 
który wywoła chorobę, a dostępne szczepionki 
nie są eksperymentalne, bo przeszły wszystkie 
wymagane etapy badań klinicznych, które wy-
kazały ich bezpieczeństwo. Na inne spiskowe 
teorie, których wykopaliskiem są internetowe 
fora, taktownie spuśćmy zasłonę milczenia. 

Ulotki dostępne są na nowej stronie in-
ternetowej Starostwa Powiatowego: https://sa-
morzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski - to źródło 
rzetelnej wiedzy nt. szczepień oraz danych kon-
taktowych do stacjonarnych punktów szczepień.

Gdzie i jak się zaszczepić?
Bo jeśli nie skorzystaliście z oferty Ple-

nerowych Punktów Szczepień,  zachęcamy do 
kontaktu ze stacjonarnymi punktami, zorga-
nizowanymi przez hajnowskich szpital. Punkty 
szczepień mieszczą się w Gminnych Ośrodkach 
Zdrowia oraz Przychodniach Rejonowych Nr 1 i 2 
w Hajnówce, gdzie telefonicznie można zareje-
strować termin szczepienia. Do zapisu wystarczy 
numer PESEL oraz numer telefonu kontaktowe-
go. Jeśli podasz numer telefonu komórkowego 
otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia 
wizyty na szczepienie.

Rejestracja do szczepienia przeciwko 
COVID-19 możliwa jest poprzez:

Rejestrację telefoniczną bezpośrednio do 
Szpitala w Hajnówce  POD NUMEREM tel. 790 
269 000/ tel. 85 6829183
• Przychodnia Rejonowa Nr 1: od poniedziałku 

do piątku w godz. 8.00 – 18.00, Hajnówka, 
ul. Piłsudskiego 10, tel. 85 682 90 06 (re-
jestracja)

• Przychodnia Rejonowa Nr 2 (mieszcząca się 
w budynku  szpitala): od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 – 15.35, Hajnówka, ul. 
Doc. Adama Dowgirda 9, tel. 85 682 91 73 
(rejestracja)

• Punkt szczepień przeciwko Covid-19 w szpi-
talu zlokalizowany jest w głównym budynku 
szpitala, prosimy kierować się do wejścia 
głównego od strony parkingu.

Dlaczego warto się zaszczepić? Bo szcze-
pionki chronią przed ciężkim przebiegiem cho-
roby i są wysoce skuteczne w zapobieganiu 
hospitalizacji i śmierci, powodowanymi także 
przez nowo powstające mutacje. Zadbaj o siebie 
i innych - zaszczep się!          Katarzyna Miszczuk

Pomagamy Gabrysiowi!

Widzieliście przepiękne serce na nakrętki tuż przy Parku Wodnym w Hajnówce? To dar od 
firmy Pronar dla Powiatu Hajnowskiego! Panu Sergiuszowi Martyniukowi - Prezesowi tego prężnie 
rozwijającego się przedsiębiorstw a dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie! A Was - Czytelnicy 
zachęcamy do wrzucania nakrętek - dla Gabrysia Teterdynko, chorego na ostrą białaczkę limfa-
tyczną. Chłopiec pinie potrzebuje pomocy, dlatego zwracamy się z apelem o pomoc w napełnieniu 
serca - liczy się każda nakrętka!                                                              Katarzyna Miszczuk
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