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„Rosnące koszty energii, obok globalnego kryzysu energetycznego i bijącego rekordy wskaźnika 
inflacji, stanowią wyzwanie także dla samorządów. Samorząd powiatu od wielu lat inwestuje 

w projekty wspierające rozwój OZE w regionie, a polsko – niemiecką współpracę w dziedzinie zielonej energii rozpoczęliśmy na 
długo przed kryzysem wokół bezpieczeństwa energetycznego. Dziś dysponujemy analizą, która potwierdza ogromne korzyści 
płynące z realizacji inwestycji proekologicznych. Stąd też angażujemy się w kolejne projekty promujące OZE w regionie, 
wspieramy naszych mieszkańców w procesie ubiegania się o fundusze oraz korzystamy z zielonej energii – instalacje 
fotowoltaiczne są zamontowane na budynkach powiatowych jednostek – szkół i instytucji pomocy społecznej. Działania 
samorządów muszą być wspierane przez przychylne zielonej energii prawodawstwo oraz atrakcyjne i proste programy 
grantowe, umożliwiający finansowanie systemów OZE przez instytucje publiczne, osoby prywatne i przedsiębiorstwa.”

Andrzej Skiepko, starosta hajnowski

OPINIE...

• ZŁOTE GODY w gminach: Bielsk Podlaski i Wyszki
W następnym numerze:

OPINIE... „Rolnicy znaleźli się w bardzo marnym położeniu. 
Spotkania z władzami niewiele dają. A za kłamstwa, 

które rozdają ministrowie, nie da się kupić coraz droższych nawozów, środków 
ochrony roślin ani paliwa. Tym bardziej, że produkty rolne tanieją. Rynek jest 
zasypany ukraińskimi zbożami, które miały trafić do portów, ale trafiły do 
polskich magazynów. Jakoś nikt nie patrzy, że do ich produkcji używano chemii 
zakazanej w Unii. Polacy będą kupowali kurczaki karmione taką paszą. Ale 
kto się tym przejmuje? Liczy się tylko zysk spekulantów z międzynarodowych 
koncernów.”

Jerzy Domański, redaktor naczelny tygodnika „Przegląd”

Powstanie dywizja podlaska - 
zapowiada poseł Paweł Krutul

czytaj str. 5

Dzień 13 sierpnia 2022r. był 
dla Siemichocz, a szczególnie dla 
miejscowych strażaków, dniem wy-
jątkowym i podniosłym. W tym dniu 
świętowano jubileusz 100-lecia po-
wstania Ochotniczej Straży Pożarnej.

Niewiele zachowało się dat 
i wydarzeń z początku działalności 
straży. Dzięki staraniom wieloletnie-
go komendanta OSP, byłego dyrek-
tora szkoły podstawowej- Tadeusza 
Wawrzyniaka oraz nauczycielek- 
Eugenii Wawrzyniak i Ireny Koczuk, 
późniejszej dyrektor szkoły, powsta-
ła kronika OSP, spisana w latach 
1978-1979. Niestety przewrotny 
los sprawił, że spłonęła w pożarze 
domu dh Wawrzyniaka. Zachowały 
się jedynie pierwsze strony, spisane 
na podstawie relacji strażaków se-
niorów, Filipa Sobolewskiego, Józefa 
Barwicza oraz najstarszych miesz-
kańców wsi.

Siemichocze Strażacki Jubileusz

Cd. str. 5

Wiadomo, że Siemichocze były 
jedną z większych wsi w okolicy, za-
mieszkałą głównie przez rolników 
mało zamożnych. Gęsta zabudowa 
budynków mieszkalnych i gospodar-
czych /wynikało to z wykorzystania 
każdego skrawka ziemi pod upra-

wy/ sprzyjała szerzeniu się pożarów. 
Mieszkańcy wsi dostrzegli potrzebę 
zrzeszenia się do walki z pożarami. 
I tak w 1921r. powołano formalnie, 
po wcześniejszym uzyskaniu pozwo-
lenia z Brześcia, Straż Ogniową. Za-

W 2022 roku przypada 25. 
rocznica istnienia Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Kleszczelowskiej. 
Obecnie stowarzyszenie realizu-
je projekt „Ludzie i Wydarzenia. 
Kleszczele 1991-2021” - najnow-
sza historia Kleszczel w opracowa-
niu Marii Klimowicz. Są to wybrane 
materiały publikowane w okresie 
30 lat na łamach miejscowej ga-
zety „Co słychać w gminie”. Na 
realizację zadania stowarzyszenie 
otrzymało grant, a grantodaw-
cą jest Lokalna Grupa Działania 

„Puszcza Białowieska” z siedzibą 

Kleszczele
Ludzie i wydarzenia

w Hajnówce. Operacja jest współ-
finansowana ze środków PROW 
2014-2020. Celem zadania jest 
wzrost wiedzy  o historii Kleszczel 
wśród mieszkańców obszaru LGD 
Puszcza Białowieska. Publikacja 
została przygotowana  z myślą 
obchodów 500-lecia Kleszczel 
w roku 2023.

Podsumowanie projektu od-
było się 30 września 2022 r. na 
spotkaniu z członkami Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Kleszcze-
lowskiej, a tuż potem promocja 
publikacji.               Maria Klimowicz

W dniach 21 – 25 września 
odbywał się  41. Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Haj-
nówka 2022” w Białymstoku.  Fe-
stiwal jest organizowany od 1982 r., 
początkowo w Hajnówce a od kilku 
lat – przez Fundację Muzyki Cer-
kiewnej – w Białymstoku. Festiwal 
zainaugurował koncert  w wykona-
niu chóru filharmonii częstochow-
skiej „Collegium Cantorum” pod 
dyrekcją Janusza Siadlaka.

W tym roku wykonawcy ry-
walizowali w kategorii chórów pa-
rafialnych, amatorskich świeckich 
i profesjonalnych.

Wśród chórów parafialnych 
pierwsze miejsce zdobył biskupi 
chór „Znamiennia” z Równego na 
Ukrainie. W grupie amatorskich 
świeckich zwyciężył chór „Concor-
dia”, zaś w najbardziej prestiżowej 

kategorii chórów zawodowych, ju-
rorzy przyznali dwie równorzędne 
pierwsze nagrody: mołdawskiemu 
chórowi „Gloria” z Kiszyniowa oraz 
Państwowemu Chórowi Kameralne-
mu Erywania z Armenii.

W podobnym terminie od-

41 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej 
„Hajnówka 2022” w Białymstoku

bywają się dwa festiwale muzyki 
cerkiewnej, które mają wspólne 
korzenie. O Hajnowskich Dniach 
Muzyki Cerkiewnej, którym patro-
nuje Polski Autokefaliczny Kościół 
Prawosławny piszemy w naszym 
dodatku „Gazeta Hajnowska”.    (s)
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My też będziemy strażakami

Komisja Europejska  wskazuje obecne zagrożenia wynikające ze 
zmian klimatu i różnorodności biologicznej. Tymczasem w Parlamencie 
Europejskim słychać głosy, że niektóre z proponowanych działań mają-
cych na celu neutralizację zagrożeń wywołają, wbrew intencji ich autorów, 
negatywne skutki dla środowiska i klimatu. Jaka jest pana opinia?

Krzysztof Jurgiel: Moje szczególne zaniepokojenie budzi ambitny cel za-
warty w strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 r., tj. ścisła ochrona 10 proc. 
powierzchni lądowej Unii Europejskiej. Realizacja tego celu wymagałaby objęcia 
prawie 43 mln hektarów gruntów państw członkowskich. Jest to obszar większy 
niż powierzchnia Niemiec, Niderlandów i Belgii łącznie. Należy podkreślić, że nie 
jest uzasadnione stosowanie ścisłej ochrony gruntów ornych, łąk lub terenów 
zabudowanych, a zatem to przede wszystkim lasy (obecnie zajmują w Unii ponad 
157 mln ha, co stanowi 37 proc. powierzchni lądowej UE) będą objęte tą formą 
ochrony. W związku z tym osiągnięcie zakładanego celu będzie wymagało ścisłej 
ochrony ponad 30 proc. lasów państw członkowskich. W takich lasach działalność 
człowieka zostanie ograniczona do minimum, a pozyskiwanie drewna w ramach 
zrównoważonej gospodarki leśnej również będzie wykluczone.

Jednocześnie UE podejmuje  działania na rzecz ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla i  zwiększenia sekwestracji (procesu zapobiegania emisji 
dużych ilości CO2 – red.), w szczególności przez ekosystemy leśne, w od-
niesieniu do użytkowania gruntów i leśnictwa . Poziom ambicji w zakresie  
sekwestracji znacznie wzrósł, tj. z 268 do 310 mln ton ekwiwalentu CO2 
rocznie do 2030 r. To właściwy kierunek działań w ramach „zielonego 
ładu”?

Należy podkreślić, że państwom członkowskim  przypisuje się różne poziomy 
ambicji. Mam jednak obawy, że ten poziom zaproponowany przez Komisję Euro-
pejską nie zostanie osiągnięty zarówno na szczeblu UE, jak i wielu państw. Realne 
ryzyko stwarzają nasilające się obecnie niekorzystne zjawiska, tj. susze, huragany, 
pożary, ogniska szkodliwych owadów, a także rosnący wiek lasów. Ponadto roz-
waża się możliwość nałożenia kar finansowych na państwa, które nie osiągają 
wyznaczonego celu, nie uwzględniając  obiektywnych przyczyn.

Jakie znaczenie dla ograniczenia emisji CO2  ma struktura własności 
lasów?

Bardzo duże, bo lasy państwowe państw członkowskich będą ponosić głów-
ny ciężar osiągnięcia ambitnych celów w dziedzinie różnorodności biologicznej 
i ochrony klimatu w porównaniu do państw, w których udział lasów prywatnych 
jest wysoki i ulegają znacznym przekształceniom. Wysiłki na rzecz ochrony klimatu 
i środowiska powinny być podejmowane wspólnie i równomiernie przez wszystkie 
kraje UE, niezależnie od struktury i własności lasów. Przypomnę, że 60 proc. lasów 
w UE należy do około 16 mln prywatnych właścicieli, z czego większość posiada 
mniej niż 10 ha.

Obecnie trwają prace nad utworzeniem nowych ram monitoringu 
lasów w UE. Jakie jest  pana stanowisko ?

Monitoring lasów powinien być prowadzony przez państwa członkowskie 

w oparciu o krajowe systemy, dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Wszelkie 
dane prezentowane na poziomie UE powinny być oficjalnie dostarczane i wyja-
śniane, tak aby zapewniona była  właściwa interpretacja danych krajowych. W od-
niesieniu do propozycji oparcia nowego monitoringu UE o dane satelitarne, należy 
podkreślić, że ze względu na ich niewystarczającą jakość, powinny stanowić jedynie 
uzupełnienie danych naziemnych przekazywanych przez kraje członkowskie. Należy 
też wskazać, że istniejące systemy raportowania na poziomie UE są wystarcza-
jące i nie ma potrzeby tworzenia nowych regulacji w tym zakresie, szczególnie że 
spowodują znaczne obciążenia administracyjne i finansowe. 

Krytycznie o nowej strategii leśnej wypowiadali się w PE /13 wrze-
śnia/ posłowie gr. EKR, wśród nich – z Polski. Dlaczego?

Podstawowym zastrzeżeniem do omawianego projektu strategii leśnej jest 
złamanie zasady pomocniczości, czyli przygotowanie go w sytuacji, kiedy kompe-
tencje w tym zakresie należą do państw członkowskich. Po drugie, strategia leśna, 
jak wiele innych strategii ogłoszonych przez Komisję w ostatnim czasie, kładzie 
nacisk na aspekt środowiskowy, a pozostawia poza polem swego zainteresowania 
sprawy gospodarcze. Tymczasem w Polsce lasy są w głównej mierze zarządzane 
przez gospodarstwo państwowe, których powierzchnia z roku na rok wzrasta. 
Od okresu powojennego do chwili obecnej powiększyła się o 10 proc. - zajmują 
aktualnie 30 proc. powierzchni  kraju. Rosną zasoby drewna w lasach. Coroczne 
ich pozyskiwanie jest mniejsze niż przyrost. Narzucanie gospodarce leśnej ja-
kichkolwiek ograniczeń mija się z celem. Dlatego te sprawy należy pozostawić 
w kompetencjach państw członkowskich.

A z jakich konkretnie powodów pan zagłosował  przeciw nowej stra-
tegii leśnej?

Bo jej skutkiem będzie najprawdopodobniej zmniejszenie liczby miejsc pracy 
na terenach wiejskich i spowolnienie ich rozwoju. Ograniczenie gospodarki leśnej 
i podaży drewna zapewne  będzie miało negatywny wpływ na lokalny rynek pra-
cy, choć skalę tego wpływu trudno obecnie oszacować. Strategia bardzo ogólnie 
traktuje kwestie dotyczące zapewnienia odpowiedniego finansowania podczas jej 
realizacji, a także nie określa źródeł finansowania. Rozszerza kompetencje Komisji 
Europejskiej o zarządzanie lasami – zarówno prywatnymi, jak i państwowymi.

Pan również głosował przeciw rozporządzeniu w sprawie wylesiania, 
którego celem jest m. in. ograniczenie w Unii konsumpcji produktów, które 
przyczyniają się do degradacji i wylesiania. O co chodzi w tej sprawie?  

Po pierwsze, znacznie rozszerza ona zakres rozporządzenia o następujące 
towary: kukurydza, kauczuk, trzoda chlewna, owoce, kozy, drób, produkty pochod-
ne na bazie oleju palmowego, węgiel drzewny i papier drukowany – bez analizy 
skutków takiego rozszerzenia. Po drugie, rezolucja rozszerza zakres  legislacji 
związany z przekształcaniem naturalnych ekosystemów, lasów oraz ich degrada-
cją, z szerokim włączeniem ochrony praw człowieka. Takie rozszerzenie zakresu 
i regulacji jest przedwczesne; może być szkodliwe dla skuteczności i wykonalności 
rozporządzenia ze względu na brak doświadczeń oraz trudny do przewidzenia 
skumulowany wpływ na rynki światowe.

Rozmawiał Waldemar Staszyński

Krzysztof Jurgiel

  Kontrowersyjne cele nowej strategii leśnej UE

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

www.ecrgroup.euwww.ecrgroup.eu 

Rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, posłem Grupy Europejskich Konserwatystów
       i  Reformatorów w Parlamencie Europejskim

Krzysztof Jurgiel: W polityce rozwoju ważne jest planowanie, bo dzięki niemu wiemy dokąd zmierzamy 
i możemy racjonalnie gospodarować dostępnymi środkami. Ponieważ Polska należy do ONZ obowiązuje nas 
Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 - stwierdził europoseł na konferencji „Rozwój Subregionu 
Suwalskiego w latach 2023- 2027”- Suwałki, 23 września 2022 r. Od lewej: dr hab. prof. UwB Aleksander 
Maksimczuk, radna Powiatu Sejneńskiego Anna Siebert, europoseł /organizator konferencji/ Krzysztof Jurgiel, 
sekretarz stanu w MR i PR Małgorzata Jarosińska-Jedynak, marszałek podlaski dr Artur Kosicki, poseł PiS 
Kazimierz Gwiazdowski /współorganizator/, wiceprzewodniczący sejmowej komisji rolnictwa. Fot: Podlaskie.eu.

Krzysztof Jurgiel: W mojej pracy na forum Parlamentu Europejskiego mam na uwadze realne, programowe 
wspieranie pszczelarstwa i odnowy owadów zapylających – powiedział europoseł na XXXVIII  Ogólnopolskich 
Dniach Pszczelarstwa  w Białymstoku. /Fot. Podlaskie.eu/. 23.09.2022 r. Białystok.
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Porządek obrad XXXIV sesji 
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim 
obradującej 29 września br. obej-
mował w głównej mierze materia-
ły informacyjne i sprawozdawcze. 
Wśród omawianych tematów poja-
wiły się m.in. zagadnienia dotyczą-
ce stanu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, stanu zagrożenia prze-
stępczością nieletnich, problematy-
ką uzależnień, demoralizacją oraz 
kierunkami i metodami ich zwal-
czania, a także sytuacji na rynku 
pracy w powiecie bielskim i kwestii 
związanych z funkcjonowaniem 
bielskiego szpitala.

Jako pierwszy głos zabrał 
starosta bielski Sławomir Jerzy 
Snarski. W swoim wystąpieniu 
przedstawił informacje na temat 
pracy zarządu powiatu w okresie 
międzysesyjnym. W trakcie 12 
posiedzeń członkowie zarządu 
podjęli 39 uchwał oraz przyjęli 
postanowienie w sprawie wyraże-
nia opinii do wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji dotyczącej budowy drogi 
wojewódzkiej Nr 689 wraz z dro-
gowymi obiektami inżynieryjnymi 

O bezpieczeństwie i sytuacji na rynku pracy na XXXIV sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Obrady XXXIV sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski przedstawia sprawozdanie 
z pracy Zarządu Powiatu

i niezbędną infrastrukturą tech-
niczną na odcinku Bielsk Podlaski – 
Hajnówka. Zarząd pracował również 
nad materiałami sesyjnymi przed-
łożonymi radnym na obecną sesję 
oraz zatwierdził projekty umów 
dotyczących realizacji inwestycji 
drogowych. Podczas przemówienia 
starosta zwrócił szczególną uwagę 
na nabór do szkół ponadpodstawo-
wych, w wyniku którego rok szkolny 
w pierwszych klasach rozpoczęło ok. 
500 uczniów. Wspomniał również  
o przystąpieniu przez Powiat Bielski 
do programu Cyfrowy Powiat, w ra-
mach którego urząd ma otrzymać 

dofinansowanie w wysokości ponad 
160 tys. zł m.in. na zakup sprzętu, 
który znacząco poprawi jakość pra-
cy i obsługi klientów.

Następnie komendant po-
wiatowy policji insp. Wojciech Ma-
cutkiewicz przedstawił informacje 
na temat stanu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz stanu 
zagrożenia przestępczością nie-
letnich, problematyką uzależnień 
i demoralizacji w oparciu o dane 
z ośmiu miesięcy br. Omówił rów-
nież kierunki i metody ich zwalcza-

nia, zwracając przy tym uwagę na 
otrzymanie przez policjantów i dy-
rektorów szkół nowych uprawnień 
w zakresie ustalania kary dla nie-
letniego w przypadku popełnienia 
przez niego drobnego wykroczenia. 
Odnosząc się do informacji na te-
mat bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym starosta Snarski podkreślił, 
że Powiat stara się reagować na 
wszelkie zgłoszenia ze strony policji 
o złym stanie dróg, który wpływa 
na bezpieczeństwo podróżujących.

Kolejnym punktem obrad 
było zapoznanie się z informacją 
o sytuacji na rynku pracy w po-
wiecie bielskim w bieżącym roku. 
Głos w tej sprawie zabrała dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Bielsku Podlaskim Beata Dawi-
dziuk. W kilku zdaniach omówiła 
kwestię informowania o udzielanej 
pomocy i przyjmowania w placów-
ce uchodźców z Ukrainy. Zwróciła 
również uwagę na stopę bezrobocia 
w powiecie bielskim, która w lipcu 
br. kształtowała się na poziomie 
3,1% i tym samym była niższa niż 
średnia w województwie podlaskim 
i w kraju. Przedstawiła również pla-
nowane zmiany prawne dotyczące 
obsługi interesantów przez urzędy 
pracy.

O zabranie głosu poproszono 
również dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Bielsku Podlaskim Miro-
sława Reczko. Dyrektor opowiedział 
o sytuacji finansowej szpitala, na 
którą wpływ ma zarówno kwartal-
ny sposób rozliczania się z NFZ, jak 
również obligatoryjne podwyżki dla 
personelu, wprowadzone ustawą 
sejmową. W tym miejscu przekazał 

również informację o pozyskaniu 
przez placówkę ok. 2 mln zł z covi-
dowych funduszy wojewódzkich na 
nowy tomograf. W najbliższy ponie-
działek zaplanowano uruchomienie 
usług w tym zakresie z użyciem no-
wego urządzenia.

O sytuacji szpitala wypo-
wiadał się również wicestaro-
sta Piotr Bożko, podkreślając, że 
rok bieżący jest rokiem trudnym 
i przełomowym. Z końcem marca 
placówka zakończyła świadczenie 
usług wyłącznie w zakresie Co-
vid-19 i tym samym od kwietnia 
wznowiła wykonywanie innych 
usług opieki zdrowotnej. Wicesta-
rosta zwrócił uwagę na problem,  
z jakim mogą zmierzyć się szpitale 
pocovidowe, które obecnie są za-
grożone niewykonaniem usług za-
kontraktowanych. Podkreślił przy 
tym, że temat ten był poruszany 
już przez Związek Powiatów Pol-
skich, którego wiceprzewodniczą-
cym zarządu jest również starosta 
Sławomir Snarski.

Istotnym punktem w porząd-

ku obrad było podjęcie uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej Powiatowi Łańcuckiemu. 
Starosta bielski przedstawił cel, na 
który mają zostać przekazane środ-
ki w wysokości 10 tys. zł. Kwota ta 
ma wspomóc zakup samochodu 
niezbędnego do przewożenia m.in. 
na leczenie i rehabilitację dzieci 
okaleczonych w wyniku konfliktu 
zbrojnego w Ukrainie, które przeby-
wają w ośrodku leczniczym w miej-
scowości Truskawiec w obwodzie 
lwowskim.

Rada Powiatu w Bielsku 
Podlaskim zapoznała się również 
z rocznym sprawozdaniem kierow-
ników nadzoru wodnego w Bielsku 
Podlaskim, Łapach i Ciechanow-
cu z działań podejmowanych na 
terenie powiatu w biegłym roku, 
z informacją o wydzierżawionych 
pomieszczeniach w budynkach 
stanowiących własność Powiatu 
Bielskiego i użytkowanych przez SP 
ZOZ w I półroczu br., a także podję-
ła uchwały w innych istotnych dla 
powiatu kwestiach.                      js

21 września br. w Pałacu Kul-
tury i Nauki w Warszawie odbyło 
się posiedzenie zarządu Związku 
Powiatów Polskich. Udział w ob-
radach wziął wiceprezes zarządu 
ZPP starosta bielski Sławomir Jerzy 
Snarski. Głównymi tematami obrad 
były: sytuacja szpitali powiatowych 
i finanse samorządowe.

W pierwszej kolejności przy-
jęto porządek obrad. Następnie 
przedstawiono informację o dzia-
łalności ZPP pomiędzy stacjonar-
nymi posiedzeniami zarządu oraz 
zatwierdzono protokoły i materiały 
z dwóch ostatnich posiedzeń bie-
żącego roku.

Kolejnym punktem obrad 
było omówienie perspektyw finan-

sowych powiatów w nadchodzącym 
2023 roku. Temat ten przybliżył za-
stępca dyrektora biura Związku Po-
wiatów Polskich Grzegorz Kubalski.

Następnie przy udziale przed-
stawicieli Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej omówiono możliwości bu-
dowy rozwiązań typu smart powiat 

z użyciem częstotliwości radiowych 
bloku 0 w paśmie C. Eksperci zapre-
zentowali możliwości wykorzystania 
przez miasta technologii 5G i bez-
przewodowych. Według nich nowo-
czesnym i niezwykle przydatnym do 
realizacji zadań własnych rozwiąza-
niem jest budowa przez jednostki 

samorządu terytorialnego własnej 
sieci. Rozwiązania te wychodzą na-
przeciw koncepcji smart city i smart 
powiat.

Szczególnie istotnym punktem 
w porządku obrad była dyskusja na 
temat planowanych zmian w sys-
temie organizacji i finansowania 
szpitali powiatowych. Zarówno 
szpitale, jak i Związek Powiatów 
Polskich alarmowali o braku środ-
ków na zrealizowanie określonych 
w ustawie podwyżek dla personelu. 
Do udziału w rozmowie zaproszony 
został wiceminister zdrowia Maciej 
Miłkowski, który omówił obecną sy-
tuację i zakładane zmiany. W trak-
cie rozmów poruszono również kwe-
stię przygotowania dla części szpi-

tali programu restrukturyzacyjnego, 
zobowiązania NFZ do współpracy 
z tymi podmiotami oraz innymi za-
angażowanymi  w poprawę sytuacji 
placówek ochrony zdrowia, a także 
ewentualnych zmian w kontraktach.

Na zakończenie posiedzenia 
starostowie omówili projektowane 
zmiany w systemie rejestracji po-
jazdów. Dotyczą one umożliwienia 
załatwiania spraw w wydziałach ko-
munikacji zdalnie, zmiany sposobu 
wydawania dowodu rejestracyjne-
go oraz umożliwienia rejestracji 
pojazdów w dowolnie wybranym 
powiecie. Zmiana przepisów w tym 
zakresie jest obecnie na etapie 
wstępnym.

opr. JS, źródło i fot. www.zpp.pl

O sytuacji szpitali powiatowych i finansach samorządowych - starosta bielski na posiedzeniu zarządu ZPP w Warszawie

Posiedzenie Zarządu ZPP z udziałem jego wiceprezesa,   
starosty bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego
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Gmina Rudka w niedzielę 
25 września br. wspominała swo-
ich mieszkańców, którzy w latach 
1939-1944 zostali zesłani przez 
władze sowieckie na wschodnie 
tereny ZSRR. Głównym elementem 
uroczystości było odsłonięcie pa-
miątkowego kamienia, na którym 
wykuto nazwiska kilkudziesięciu 
bohaterów tych tragicznych wyda-
rzeń. Hołd Sybirakom oddał rów-
nież starosta bielski Sławomir Jerzy 
Snarski.

„W hołdzie Sybirakom – miesz-
kańcom Gminy Rudka – Starosta 
Bielski” – czytamy na szarfie wią-
zanki, złożonej przez starostę Snar-
skiego przy odsłoniętym obelisku. 
W akcie tym towarzyszył mu dy-
rektor bielskiego szpitala Mirosław 
Reczko oraz wójt gminy Wyszki 
Mariusz Korzeniewski. Złożenie 
wiązanek poprzedziła msza św. 

odprawiona w kościele pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Rudce, gdzie 
pod przewodnictwem ks. Tadeusza 
Syczewskiego – rektora drohiczyń-
skiego seminarium, modlono się 
w intencji ofiar sowieckich represji. 

W dalszej części wydarzenia 
starosta udał się wraz z pozostały-
mi jej uczestnikami do Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II, gdzie 
w swoim wystąpieniu wspomniał 
mieszkańców gminy Rudka, którzy 
prześladowani byli przez sowiecki 
reżim w latach II wojny świato-
wej. Następnie wraz z pozostały-
mi uczestnikami tego wydarzenia 
obejrzał prezentację historyczną 
oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca 

„Podlasie”.
Uroczystość zakończył piknik 

sybiracki, który odbył się na przysz-
kolnym terenie.

pd

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski wraz z wójtem gminy Wyszki 
Mariuszem Korzeniewskim i dyrektorem bielskiego szpitala  

Mirosławem Reczko składają wiązankę pod tablicą Sybiraków.

Starosta bielski uczcił pamięć 
Sybiraków z Rudki

„Kształtowanie polityki lokalne-
go rynku pracy – dialog i współpra-
ca pomiędzy lokalnymi partnerami, 
przegląd i analiza możliwych roz-
wiązań” – takie hasło przyświecało 
delegatom, którzy w dniach 13-15 
września br. wzięli udział w wizycie 
studyjnej w województwie święto-
krzyskim i podkarpackim.

Powiat bielski podczas wizyty 
studyjnej reprezentował starosta 
Sławomir Jerzy Snarski. Wśród 
uczestników znaleźli się w szcze-
gólności członkowie Powiatowej 
Rady Rynku Pracy w Bielsku Podla-
skim z przewodniczącym Markiem 
Martyniukiem, dyrektor bielskiego 
urzędu pracy Beata Dawidziuk oraz 
przedstawiciele jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Celem wyjazdu było pozna-
nie dobrych praktyk na poziomie 

krajowym w zakresie budowania 
partnerstw na rzecz przezwycię-
żania problemów na rynku pracy, 
inicjowania wspólnych działań 
partnerów lokalnych, współpracy 
urzędów pracy i Rad Rynku Pracy 
oraz innowacji w urzędach pracy. 
Ponadto delegaci mieli sposobność 
poznania możliwości współpracy 
i kooperacji z podmiotami w Pol-
sce na przykładzie inicjatywy sa-
morządowej.

Podczas pobytu spotkali się 
z dyrektorami powiatowych urzę-
dów pracy oraz przewodniczący-
mi Powiatowych Rad Rynku Pracy 
współpracujących z ramach poro-
zumienia PRRP i PUP województwa 
podkarpackiego i świętokrzyskiego 
jako Sześcian Podkarpacko-Święto-
krzyski. Spotkanie to miało na celu 
przestawienie projektu pilotażowe-

go realizowanego przez partnerów 
porozumienia, a także omówienie 
założeń i prognoz na następne lata. 
Kolejnym punktem programu był 
przegląd i analiza interesujących 
projektów pilotażowych i inicjatyw 
na rzecz osób bezrobotnych i po-
szukujących pracy. Wkrótce potem 
delegaci udali się z wizytą studyjną 
do firmy Pilkington Automotive Po-
land (producenta szyb samochodo-
wych), Bazy Nurkowej LOK Machów 
oraz nad Jezioro Tarnobrzeskie, 
które powstało w wyniku rekul-
tywacji wyrobiska kopalnianego. 
Wyjazd zakończył się spotkaniem 
z przedstawicielami samorządu 
terytorialnego (MOSiR), którzy za-
prezentowali projekt powstania 
Centrum Sportów Olimpijskich i Pa-
raolimpijskich w Tarnobrzegu.

JS, fot. PUP w Bielsku Podlaskim

Wizyta studyjna delegacji z terenu powiatu bielskiego 
w województwie świętokrzyskim i podkarpackim

Wizyta studyjna delegacji z terenu powiatu bielskiego w województwie świętokrzyskim i podkarpackim

W strugach deszczu 11 wrze-
śnia br. celebrowano wydarzenia 
związane z 83. rocznicą bitwy pod 
Olszewem. Pomimo niesprzyjającej 
aury pod pomnikiem upamiętnia-
jącym walkę Suwalskiej Brygady 
Kawalerii, stoczonej w czasie kam-
panii wrześniowej 1939 r., zgroma-
dziło się wielu uczestników uroczy-
stości, wśród których znalazł się 
również starosta bielski Sławomir 
Jerzy Snarski.

13 września 1939 r. Suwal-
ska Brygada Kawalerii wycofywała 
się spod Zambrowa w kierunku na 
Białowieżę. Przechodząc w pobli-
żu wsi Olszewo, natknęła się na 
niemiecki oddział ze składu 3 Dy-
wizji Pancernej. Walka rozpoczęła 

się około godziny 21., kiedy to 2. 
szwadron 3. Pułku Szwoleżerów 
zaatakował niemieckie placówki 
ubezpieczające. Niemcy otworzyli 
ogień z broni maszynowej, który za-
trzymał atakujących Polaków. W tej 
sytuacji do walki włączył się 1. Pułk 
Ułanów Krechowieckich, a jedno-
cześnie 3. Pułk Strzelców Konnych 
miał obejść od południa wieś i za-
atakować od tyłu niemieckie po-
zycje. Strzelcy konni zmylili drogę  
w ciemności i w rezultacie nie wzię-
li udziału w bitwie. 

Nad ranem broniący się 
Niemcy otrzymali posiłki, zaś polscy 
kawalerzyści byli już wykrwawieni 
i wyczerpani walką. Dowódca bry-
gady gen. Podhorski wydał rozkaz 

oderwania się od nieprzyjaciela 
i przejścia do rejonu Wólka Zale-
ska - Hodyszewo. Straty po obu 
stronach były znaczne. Zniszczo-
no kilkanaście niemieckich wozów 
bojowych, a około 100 żołnierzy  
i oficerów wroga zginęło. Po stronie 
polskiej poległo 70 żołnierzy i ofi-
cerów, a około 100 zostało rannych. 
Na polu walki polegli między inny-
mi rotmistrz Zaremba (dowódca 3. 
szwadronu) i por. Barański (dowód-
ca 2. szwadronu). Zniszczone zosta-
ły również trzy działa baterii konnej.

Po walce Niemcy podpalili 
wieś i zamordowali część jej miesz-
kańców. Rozstrzelano również wzię-
tych do niewoli trzech ułanów.

Wspomnienie bitwy oraz ofia-
ry życia polskich żołnierzy i miesz-
kańców wsi dokonało się 11 wrze-
śnia br. na polach pod Olszewem, 
przy wzniesionym w tym miejscu 
pomniku. Uroczystość rozpoczęła 
msza św. koncelebrowana z udzia-
łem proboszcza topczewskiego  
ks. Zbigniewa Bolewskiego oraz  
ks. Roberta Figury. W części świec-
kiej głos zabrali przedstawiciele 
samorządów, kombatanci i ich 
przedstawiciele. 

Starosta bielski Sławomir 
Jerzy Snarski w swoim wystąpie-
niu podziękował wójtom gminy 
Brańsk i Wyszki oraz wszyst-
kim osobom, które na prze-

strzeni kilkudziesięciu lat dbały  
o miejsce bitwy i upamiętnienie 
jej polskich ofiar. – Bohaterowie 
tamtych czasów na to zasługują 

– zwracał się starosta do uczestni-
ków uroczystości. – Nie wahali się 
w imieniu nas, przyszłych pokoleń 
podjąć wyzwania obrony Ojczyzny. 
Zastanawiamy się, czy tak musi być, 
czy musimy chwytać za broń i wal-
czyć? Odpowiedź jest oczywista, że 
być tak nie musi. Wystarczy wcielać 
w życie to, co płynie z tego ołtarza, 
to o czym ksiądz w homilii tak pięk-
nie mówił, a mianowicie szacunek 
do drugiego człowieka.

Starosta przypieczętował 
swoje słowa składając wiązankę 
pod pomnikiem w hołdzie żołnie-
rzom września 1939 r. Uczynili 

to również pozostali uczestnicy 
uroczystości, m.in. wójtowie gmin 
Brańsk i Wyszki, przedstawiciele 
Wojska Polskiego, Wojsk Obrony 
Terytorialnej i oddziałów kultywu-
jących tradycje pułków wchodzą-
cych w skład Suwalskiej Brygady 
Kawalerii, przedstawiciele rodzin 
jej żołnierzy, delegacje szkół oraz 
przedstawiciele społeczności lo-
kalnej – mieszkańcy wsi Olszewo 
i Lubieszcze.

Składanie wieńców i wiązanek 
poprzedził apel poległych i salwa 
honorowa oddana przez kompa-
nię żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady 
Zmechanizowanej.

Miłym akcentem po zakończe-
niu uroczystości był poczęstunek 
gorącą wojskową grochówką. pd, rn

Starosta bielski w rocznicę bitwy pod Olszewem

W czasie uroczystości przemawiał starosta bielski  
Sławomir Jerzy Snarski

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski składa wiązankę  
pod pomnikiem bitwy pod Olszewem
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Podjąłem decyzje o powołaniu 
pełnomocnika MON ds. powołania 
nowej, 5. dywizji Wojska Polskiego – 
oświadczył minister obrony narodo-
wej Mariusz Błaszczak. Oficerem 
odpowiedzialnym za sformowanie 
nowej jednostki będzie gen. bryg. 
Norbert Iwanowski. 

O powstanie dywizji podlaskiej 
od roku zabiegał poseł Paweł Krutul, 
który do tego pomysłu przekonywał 
decydentów politycznych, jak i woj-
skowych. 

- Dla mieszkańców wojewódz-
twa podlaskiego jest bardzo ważne, 
abyśmy czuli się bezpiecznie – po-
wtarzał jak mantrę poseł Lewicy 
i wskazywał, iż ten obszar to również 
wschodnia flanka NATO. W tej spra-
wie przemawiał w Sejmie, a także 
zwracał się w oficjalnych wystąpie-
niach do Kancelarii Prezydenta, do 
premiera; kierownictwa MON oraz 
dowódców wojskowych. Promował 
ten temat na licznych konferencjach 
prasowych oraz w indywidualnych 

rozmowach z dziennikarzami.
Dziś ma powody do satysfakcji. 

- Udało się! Będzie podlaska 
dywizja! Walczyłem o to od prawie 
roku. Przekonywałem nieprzeko-
nanych - cieszy się poseł. - Woje-
wództwo podlaskie jest pierwszym 
regionem, który w razie konfliktu mi-

litarnego jest zagrożony. Tu znajduje 
się przesmyk suwalski i wszystkie 
gry wojenne, w tym te prowadzone 
przez NATO, pokazują, iż przez niego 
Federacja Rosyjska będzie starała 
się połączyć obwód kaliningradzki 
z Białorusią. W tym kraju stacjonuje 
coraz więcej wojsk rosyjskich, a na 

Powstanie dywizja podlaska. Od roku zabiegał o to poseł Paweł Krutul
terenie województwa podlaskiego 
nie stacjonują tak silne jednostki, 
które mogłyby przeciwstawić się 
ewentualnej inwazji. Dlatego tak 
ważnym jest, aby taka dywizja po-
wstała – argumentuje poseł Krutul. 

Sformowanie nowej dywizji 
stało się możliwe po wejściu w ży-
cie ustawy o obronie ojczyzny, która 
zakłada zwiększenie liczebności pol-
skiej armii ze 115 tysięcy do 300 ty-
sięcy żołnierzy, a także zwiększenie 
wydatków na obronność do 3 pro-
cent PKB. W Sejmie ustawę poprała 
również Lewica.

- Mam nadzieję, że Podlaska 
Dywizja powstanie w miarę moż-
liwości jak najszybciej. Mobilizacja 
i wzmocnienie sił armii rosyjskiej bu-
dzi niepokój. W niepewnych militar-
nie czasach wzmocnienie wschod-
niej flanki NATO jest kluczowe. Za-
równo dla bezpieczeństwa, jak też 
dla biznesu. Podlascy przedsiębiorcy 
mniej inwestują, bo nie sprzyja temu 
sytuacja zarówno gospodarcza, jak 

też związana z bezpieczeństwem re-
gionu. Mam nadzieję, że powstanie 
Podlaskiej Dywizji pozwoli uspokoić 
nastroje - mówi Krutul. 

Inicjatywę powołania dywizji 
podlaskiej wspiera przewodniczący 
KP Lewica Krzysztof Gawkowski. 

- Trzeba cały czas szukać 
rozwiązań, które wzmocnią nasze 
bezpieczeństwo, takim pomysłem 
była inicjatywa podlaskiego posła 
Pawła Krutula, powołanie podlaskiej 
dywizji. Podczas spotkania z prezy-
dentem w ramach Rady Bezpie-
czeństwa Narodowego zwracałem 
uwagę, że rozbudowa polskiej armii 
musi uwzględniać zagrożenia zwią-
zane z obwodem kaliningradzkim 
oraz przesmykiem suwalskim, skąd 
może przyjść największe zagrożenie 
ze strony Federacji Rosyjskiej -  ko-
mentował. - Projekt „Dywizja Pod-
laska” systemowo wzmacnia bez-
pieczeństwo Polski i odpowiada na 
potrzeby polskiej armii – podkreślił.

om

Siemichocze
Strażacki Jubileusz

Cd. ze str. 1
łożycielami jej byli: Jakub Sobolew-
ski, Józef Barwicz, Filip Sobolewski, 
Makar Dudar, Kazimierz Danielak, 
Michał Danielak i Dymitr Bondaruk. 
Nazwiska ich widnieją na pamiątko-
wej tablicy, umieszczonej na budyn-
ku remizy, ufundowanej przez byłe-
go mieszkańca Siemichocz, Dariusza 
Konwiaka.

Po powołaniu do życia jed-
nostki strażackiej, zaczęto myśleć 
o budowie remizy. W 1922r. zarząd 
straży zwrócił się z prośbą do hra-
biego Potockiego o drzewo budow-
lane, a do kupca Werthejma, wła-
ściciela tartaku - o deski. Zaczęto 
zbierać dobrowolne datki pieniężne 
od ludności, gromadzono kamienie 
na fundament i inne materiały bu-
dowlane. Działkę pod budowę re-
mizy, nieodpłatnie, przekazali stra-
żacy- Kazimierz Danielak i Michał 
Danielak. Mieszkańcy wsi chętnie 
pomagali strażakom, rosły rów-
nież szeregi członków straży. W ten 
sposób, dzięki wytrwałości samych 
strażaków i pomocy mieszkańców, 
remizę oddano do użytku jesienią 
1924r. Budynek był mały i ciasny, 
jednak spełniał nie tylko rolę straż-
nicy, ale również świetlicy. Należy 
podkreślić, że strażacy w tym cza-
sie nie posiadali żadnego sprzętu 
gaśniczego. Musiały im wystarczyć 
jedynie wiadra i bosaki. Dopiero po-
tem pozyskano ręczną pompę, którą 

dziś możemy zobaczyć wyekspono-
waną przed budynkiem remizy.

Obecna remiza została zbu-
dowana na początku lat 70-tych, 
staraniem powołanego pod koniec 
lat 60-tych społecznego Komitetu 
Budowy Wiejskiego Domu Kultury 
ze strażnicą OSP.

W czasie swojej 100-letniej 
działalności straż pożarna dyspo-
nowała Żukiem, a potem kolejno 
Starem 25 i Starem 200. W lipcu 
2019r. pozyskano nowoczesny śred-
ni wóz bojowy MAN. Wcześniej, 12 
listopada 2007r. jednostka została 
włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Nastąpił 
okres wzmożonego doposażania 
jednostki w niezbędny sprzęt.

Jubileusz 100-lecia powstania 
OSP w Siemichoczach połączono 
z nadaniem jednostce sztandaru. 
Na uroczystość przybyli zaprosze-
ni goście: dh Andrzej Koc - Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Białymstoku, 
bryg. Marcin Bielakowicz - Zastęp-
ca Podlaskiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP, koordynator ds.OSP, 
dh Jan Okuniewski - Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Siemiatyczach, dh Ernest 
Krauze - V-ce Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku OSP 
RP w Siemiatyczach, mł.bryg. Syl-
wester Uściniak - Komendant Po-
wiatowy PSP w Siemiatyczach, Piotr 

Jaszczuk - Wójt Gminy Nurzec-Sta-
cja, Jan Markiewicz - Radny Powiatu 
Siemiatyckiego, st. asp. Radosław 
Konczerewicz - Kierownik Poste-
runku Policji w Nurcu-Stacji, ks. 
Cezary Nowicki - proboszcz parafii 
prawosławnej w Telatyczach, ks. 
Mariusz Rosłon - proboszcz parafii 
katolickiej w Tokarach, Irena Koczuk 

- była dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Siemichoczach, Anatol Wiktoruk  

- sołtys wsi Siemichocze, dh Grze-
gorz Mikołajuk - jeden z najstar-
szych strażaków OSP Siemichocze, 
poczty sztandarowe z OSP Nurzec-

-Stacja i OSP Milejczyce.
Dowódcą uroczystości był dh 

Ernest Krauze. Rangę jubileuszu 
podniosła Orkiestra Dęta OSP Sie-
miatycze /prowadzona przez ka-
pelmistrza Michała Soszko/, która 
zadbała o oprawę muzyczną jubi-
leuszu.

Przybyłych gości, strażaków 
i mieszkańców powitał prezes OSP 

w Siemichoczch, Aleksander Miko-
łajuk. Przedstawił on również krót-
ką historię powstania i działalności 
miejscowej straży.

Kulminacyjnym punktem uro-
czystości było poświęcenie sztanda-
ru przez duchownych obu wyznań, 
krótka modlitwa w intencji stra-
żaków i ich rodzin oraz wręczenie 
sztandaru jednostce. Fundatorami 
sztandaru  byli: Piotr Jaszczuk - 
Wójt Gminy Nurzec-Stacja, Maria 
Szatyłowicz - Skarbnik Gminy Nu-
rzec-Stacja, Jan Markiewicz - Rad-
ny Powiatu Siemiatyckiego, Gospo-
darstwo Ogrodnicze Wiesław Błoc-
ki, Betoniarnia Krupiak, Pronar sp. 
z o.o., Agro-Tymianka, Stacja Paliw 
Benzol w Zalesiu, Zakład Usług Le-
śnych Krzysztof Kruszewski, Nad-
leśnictwo Nurzec, Wojskowe Koło 
Łowieckie „Jeleń”, Stacja Paliw Żer-
pol, Jerzy Szawkało, Wojciech Szaw-
kało, Anatol Wiktoruk - sołtys wsi 
Siemichocze i inni darczyńcy, którzy 
chcieli pozostać anonimowi. Funda-
torzy zostali poproszeni o symbo-
liczne wbicie gwoździ w drzewiec 
sztandaru i wpis do księgi pamiąt-
kowej.

 Z okazji jubileuszu 100-lecia 
powstania jednostki, za dotychcza-
sową działalność, OSP w  Siemicho-
czach została odznaczona Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnic-
twa. Sztandar udekorował Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

Związku OSP RP w Białymstoku An-
drzej Koc.

Odznaczenia otrzymali rów-
nież zasłużeni strażacy: Złoty Medal 
za Zasługi dla Pożarnictwa - Józef 
Niewiarowski i Jan Bondaruk, Srebr-
ny Medal - Aleksander Mikołajuk 
i Antoni Jakimiuk i Brązowy Medal- 
Łukasz Rudkowski, Mateusz Rud-
kowski, Michał Tumidaj, Aleksander 
Pawluczuk, Stanisław Czajkowski, 
Wiesław Bondaruk, Jarosław Niki-
foruk i Mariusz Mikołajuk.

Zaproszeni goście, na ręce 
prezesa OSP, wręczyli upominki 
i listy gratulacyjne. Podczas uro-
czystości można było obejrzeć 
wystawę starych fotografii przed-
stawiających działalność OSP. 
O najmłodszą publiczność zadbała 
Anna Dawidziuk, która poprowadziła 
animacje i zabawy dla dzieci oraz 
zaprezentowała stoisko Forever. 
Dodatkowo dzieci mogły skorzystać 
z dmuchańców.

Na zakończenie uroczystości 
Prezes OSP podziękował zaproszo-
nym gościom, sponsorom, pocztom 
sztandarowym, strażakom i miesz-
kańcom wsi za przybycie. Ze szcze-
gólnym podziękowaniem zwrócił 
się do osób, które przyczyniły się 
do organizacji jubileuszu.

Jubileusz był okazją do inte-
gracji miejscowego społeczeństwa.

OSP Siemichocze
Fot. Anna Dawidziuk

Artykuł sponsorowany
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GMINA CZEREMCHA

Stacja Uzdat-
niania Wody we wsi Kuzawa po-
wstała w latach 90. Po trzydziestu 
latach funkcjonowania  wymagała 
ona gruntownego remontu. Władze 
gminy pozyskały więc dofinanso-
wanie i przystąpiły do realizacji 
przebudowy stacji połączonej 
z wymianą technologii uzdatnia-
nia wody. Zakres prac obejmował 
m.in. budowę dwóch zbiorników 
wyrównawczych o poj. 150 m3 
każdy, budowę dwóch zbiorników 
bezodpływowych  i przebudowę 
osadnika popłuczyn. Przebudowa-
no także instalację wodociągową, 
kanalizacyjną i elektryczną oraz  

Kuzawa
Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody

budynku stacji. Obok powstała 
instalacja fotowoltaiczna o mocy  
40 kilowatów, która  pozwoli zaosz-
czędzić ok. 50 proc. energii zużywa-
nej na potrzeby stacji. Wykonawcą 
inwestycji była Firma Bartosz Sp.j. 
Bujwicki, Sobiech z  Białegostoku. 
Wartość wykonanych prac to kwota  
3 493 200,00 zł. Dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich wyniosło 1 173 214,14 zł.

W piątek, 23 września br. ofi-
cjalnie otwarto Stację. Połączone 
ono było z przekazaniem do użytku 
autobusu  zakupionego na potrzeby 
gminy.

Po poświęceniu obiektu 
uczestnicy uroczystości  zwiedzili 
Stację i zapoznali się z jej działa-
niem.

Stacja zaopatruje w wodę 
wszystkich mieszkańców gminy 
Czeremcha i część gminy Klesz-
czele. W sumie woda dociera do  
ok. 3 500 osób.

(wss)
więcej na www.wiescipodlaskie.eu

„Rozwój potencjału turystycz-
nego i rekreacyjnego sołectwa Ol-
chówka poprzez zagospodarowa-
nie terenu świetlicy wiejskiej” – to 
nazwa mikroprojektu realizowa-
nego przez Urząd Gminy Narewka, 
którego pierwsze efekty widać już 

„gołym okiem”! A są nimi nowocze-
sne urządzenia zewnętrznej siłowni 
rekreacyjnej, takie jak krzesło do 
wyciskania czy wyciąg górny oraz, 
oraz... dysponujący innowacyjną 
funkcją ładowania urządzeń elek-
tronicznych orbitrek i rowerek!

Nowatorska technologia, za 
sprawą której w momencie wyko-
nywania na urządzeniu określone-
go ćwiczenia sportowego możliwe 
jest ładowanie - niejako „przy oka-
zji” - baterii np. w smartfonie czy 
smartwatchu, realizowana jest 
w gminie Narewka po raz pierwszy 
i doskonale wpisuje się w koncep-

cję #SmartVillage („inteligentna 
wieś”).

W ramach projektu, dofinan-
sowanego ze środków z budżetu 
Województwa Podlaskiego kwo-
tą 24 981,30 zł  (49% całkowitego 
kosztu zadania), zrealizowane zo-
staną również m.in.:

• wiata wypoczynkowa z ławkami 
i stołami,

• oświetlenie terenu zasilane 
z ogniwa fotowoltaicznego (tzw. 
parkowa lampa fotowoltaiczna),

• tablica z mapą Gminy Narewka, 
informująca o jej walorach tury-
stycznych. Urząd Gminy Narewka

„Smart” Fit Park w Olchówce

2 września 2022 roku Gminna 
Biblioteka Publiczna w Narwi po raz 
kolejny przystąpiła do ogólnopol-
skiej akcji Narodowe Czytanie, które 
zostało zainicjowane przez Prezy-
denta Bronisława Komorowskiego 
w 2012r. i jest kontynuowane przez 
obecną Parę Prezydencką. Ma ono 
za zadanie, popularyzowanie fun-
damentalnych w polskiej kulturze 
dzieł, wzmacnianie poczucia wspól-
nej tożsamości, a także promowa-
nie kultury żywego słowa w jej naj-
doskonalszych przejawach. 

W roku 2022, w jedenastą od-
słonę Narodowego Czytania przy-
pomnieliśmy „BALLADY I ROMANSE” 
Adama Mickiewicza, które czytali: 
Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gmi-
ny Narew; Przewodnicząca Rady 

Gminy Narew; Kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej; 
Nauczyciele z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Narwi; Pro-
boszcz Parafii Rzymskokatolickiej 
i Prawosławnej w Narwi, Dyrektor 

Narodowe Czytanie w Narwi
Narwiańskiego Ośrodka Kultury; 
Przedstawiciele Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz pracownicy i sym-
patycy Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Narwi.                     (ana)

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

To coroczne Spotkanie są-
siedzkie organizuje Stowarzyszenie 
Przyjaciół Niewodnicy. Organizację 
tegorocznego spotkania, które od-
było się 3 września, wsparł powiat 
białostocki  kwotą 5,7 tys. zł m.in 
na nagrody dla uczestników in-
scenizacji wybranych utworów ze 
zbioru „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza.

Głównym punktem wydarze-
nia była inscenizacja ballad, którą 
przygotowali sami mieszkańcy pod 
kierunkiem scenarzysty i reżyse-
ra Jana Kazberuka. A to wszystko 
w związku z akcją Narodowe Czy-
tanie, gdzie lekturą były „Ballady 
i Romanse”. Publiczność nie zawio-

dła. Doskonale w klimat spotkania 
wpisał się występ duetu muzyczne-
go Grzegorz Kowalewski & Adam 

„Romanoff” Romanowicz. Aktywny 
udział w Akcji Narodowego Czytania 
wziął również wicestarosta Powiatu 
Białostockiego Roman Czepe, który 
na prośbę organizatorów wygłosił 
krótką prelekcję nt. A. Mickiewicza 
i epoki romantyzmu. Gospodarzem 
integracyjnej imprezy mieszkań-
ców był prezes SPN Zdzisław Na-
rel. Na zakończenie spotkania była 
biesiada przy ognisku. Można było 
skosztować przygotowanych przez 
mieszkańców specjałów, pośpiewać 
i potańczyć pod gwiazdami.

(źródło: SP Białystok)

Niewodnica Kościelna

Sąsiedzkie spotkanie

12 września zarząd woje-
wództwa podjął decyzję o zwięk-
szeniu puli z funduszy unijnych na 
inwestycję w odnawialne źródła 
energii. Dzięki tej decyzji zostaną 
zakupione i zamontowane 4 kolej-
ne  kontenerowe mikrobiogazownie 
rolnicze o mocy 33kWe i 70,9kWt. 
Jedna z nich zostanie wykorzystana 
w gospodarstwie rolnym w Poka-

Pokaniewo
Powstanie biogazownia

niewie. W urządzeniach wykorzy-
stywana będzie wyłącznie gnojo-
wica krów mlecznych hodowanych 
w tych gospodarstwach. Wytwo-
rzona energia elektryczna będzzie 
w połowie zużywana w gospodar-
stwie a w połowie wprowadzana do 
sieci energetycznej. Dotacja do każ-
dej z tych inwestycji wyniesie blisko  
1,2 mln. zł.                                (c)
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Przysłowia ludowe na październik

Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 
Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki z pola.
W październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada.
Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem mroźna zima.
Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie zima.
Październik, bo paździerze baba z lnu bierze.
Jesień zamglona, zima zaśnieżona.
Październik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe siać.
Święta Urszula (21 X) dzieci do pieca przytula.
Na jesieni świat się zmieni.
   Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

GMINA WYSZKI

Aktywna Wieś – 
to My. Takimi słowami, przedsta-
wiając swoje aktywne i pracowite 
członkinie, przewodnicząca KGW, 
Pani Bożena Gromada, rozpoczę-
ła spotkanie pod hasłem „Święto 
Pączka”, zorganizowane w ramach 
podsumowania projektu „Z pącz-
kiem, chrustem i piosenką- spotka-
nie przy kawie i herbatce”. Projekt 
był współfinansowany przez Pod-
laski Urząd Marszałkowski kwotą 
6470 zł. Środki te umożliwiły zakup 
niezbędnego sprzętu AGD, który 
pozwala na sprawniejsze i aktyw-
niejsze funkcjonowanie koła. Pod-
czas zorganizowanego spotkania 
wszyscy mogli zobaczyć zakupio-
ny sprzęt jak i prezentację działań 
KGW w formie tzw. gazetki ze zdję-
ciami. Urząd Marszałkowski przeka-
zuje organizacjom pozarządowym 
środki w ramach programu Działal-
ność wspomagająca rozwój wspól-
not i społeczności lokalnych. Dla-
tego wszystkie działania projektu 
były skierowane do społeczności lo-
kalnej gminy Wyszki. W pierwszym 
działaniu nasze regionalne produk-
ty, tj. pączki i chrusty mogli degu-
stować uczestnicy Pikniku Rodzin-
nego w Wyszkach dnia 10.07.2022. 
Na podsumowanie projektu w dniu  
19 września zostali zaproszeni 
w większości mieszkańcy naszej 
wsi oraz przedstawiciele zaprzyjaź-
nionych KGW i instytucji gminnych . 
I tak z wielką radością KGW Aktyw-
na Wieś powitała u siebie:

*panią Raisę Rajecką - Wójt 
Gminy Bielsk Podlaski,

*pana Mariusza Korzeniew-
skiego - Wójta Gminy Wyszki wraz 
ze swoimi pracownikami,

*panią Barbarę Perkowską - 
Dyrektor Banku Spółdzielczego 
w Wyszkach,

*panią Zofię Oksiuta - Prze-
wodniczącą Rady Gminy Wyszki,

* pana Marka Jarosza - Dyrek-
tora GCBK w Wyszkach,

* przedstawicielki KGW Brzozo-
wianki z Gminy Poświętne,

* przedstawicielki KGW Top-
czewianki z Topczewa,

* Radę Sołecką z Niewina Bo-
rowego,

*Grupę Seniorów z Niewina 
Borowego na czele z najstarszym 
mieszkańcem i strażakiem panem 
Czesławem Niewińskim.

Panie z KGW Aktywna Wieś 
stanęły na wysokości swoich moż-
liwości i przygotowały wszystkim 
gościom do degustacji pyszne 
pączki, chrusty oraz pierogi i kiszkę 
ziemniaczaną. Do słodkości serwo-
wano kawę z nowo zakupionego 
ekspresu oraz herbatkę z elektrycz-
nego samowara. Podczas spotka-
nia królowała też piosenka. Piękne 
głosy panów - Marka Jarosza i Ta-
deusza Wielanowskiego porywały 
wszystkich do wspólnego śpiewa-
nia. Zgodnie z planem odbyły się 
też „pączkowe” konkursy. Najlepsze 
hasła promujące pączki i chrusty 
KGW Aktywna Wieś ułożyły: KGW 

Brzozowianki, Dyrektor Banku 
i Przewodnicząca Rady Gminy. Kon-
kurs na dekorację pączków wygrały 
Topczewianki, a dodatkowy konkurs 
na pyszne, produkowane przez 
swoje członkinie sery, wygrały 
Brzozowianki. Wszyscy wymienie-
ni otrzymali symboliczne nagrody. 
Trzeba przyznać, że Topczewianki 
to też wyśmienite gospodynie. Pa-
nie przywiozły ze sobą swoje słod-
kie produkty: mrowisko, kolorowe 
pączki oraz górę lodową.

Zorganizowane spotkanie 
spełniło zaplanowany najważniej-
szy cel. Nasza społeczność miała 
możliwość uczestniczyć w zorga-
nizowanej przez KGW ciekawej for-
mie rozrywki kulturalnej, a organi-
zatorzy mieli następną okazję do 
reklamowania swoich produktów 
regionalnych.

Uwieńczeniem naszego spo-
łecznego trudu, jaki wkładamy 
w zorganizowanie różnych przed-
sięwzięć są słowa wdzięczności 
i podziękowań składane w naszą 
stronę przez uczestników spotkań. 
Bo jakże wielkie i ważne są słowa 
Wielkiego Polaka Jana Pawła II. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi”.     

 Bożena Gromada  
- przewodnicząca KGW

Na granicy gmin Bielsk Podla-
ski i Wyszki  odbyło się - 23 wrze-
śnia - oficjalne  oddanie do użytku 
przebudowanej drogi wojewódzkiej  
nr 659 z Topczewa do Bielska Pod-
laskiego. Droga została poszerzona  
z pięciu do sześciu metrów,  odno-
wiono pobocza i wyremontowano 
zjazdy a także pogłębiono i odkrza-
czono przydrożne rowy.  Komplekso-
wy remont drogi był możliwy dzięki 
zmianie jej statusu z drogi powiato-
wej na drogę wojewódzką i koszto-
wał 17 mln złotych. Jako powiatowa 
nie miała na to szans.  – To przera-
stało możliwości starostwa, także 
dzięki przejęciu jej przez samorząd 
województwa mamy nowoczesną, 
bezpieczną drogę. - mówiła Raisa 
Rajecka, wójt bielskiej gminy. A wójt 

gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski 
zaznaczył, że dla mieszkańców jest 
to „strategiczna droga do Bielska 
Podlaskiego”.

W symbolicznym przecięciu 
wstęgi udział wzięli: Marek Mali-
nowski – członek zarządu woje-
wództwa podlaskiego, Mariusz Na-
hajewski – dyrektor Podlaskiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich, Mariusz 
Korzeniewski - Wójt Gminy Wyszki, 
Tadeusz Wielanowski – Zastępca 
Wójta, Zofia Oksiuta – Przewodni-
cząca Rady Gminy Wyszki, Raisa Ra-
jecka – Wójt Gminy Bielsk Podlaski, 
Stanisław Olszewski - Przewodni-
czący Rady Gminy Bielsk Podlaski, 
Władysław Jagiełło – były radny 
powiatowy oraz Jerzy Onacik - soł-
tys Augustowa.                           (s)

Święto Pączka w Kole Gospodyń w Niewinie Borowym

Bezpiecznie do Bielska

Lekkoatletyczne Międzywo-
jewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
U16 woj. lubelskiego i podlaskie-
go odbyły się w minioną sobotę 
10 września 2022r. na „Stadionie 
Zwierzynieckim„ w Białymstoku. 
Rewelacyjnie na dystansie 2000 m, 
spisał się Aleksander Dziemiań-
czyk. Jest on uczniem I klasy Li-
ceum Ogólnokształcącego nr 1 
w Hajnówce, zawodnikiem Klubu 
Sportowego Parkiet Hajnówka. Wy-
mieniony dystans pokonał w cza-
sie 6: 10,05.  Jest to nowy rekord 
życiowy tego zawodnika i upraw-
nia do startu w Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików, które odbędą się 24 
września 2022 r  w Lublinie. Nieco 
gorzej na dystansie 2000 m kobiet 
zaprezentowała się Urszula Pie-

Aleksander Dziemiańczyk Mistrzem Makroregionu
truszkiewicz również podopieczna 
trenera Romana Sacharczuk, która 
swój dystans pokonała w czasie 8: 
19,66 i zajęła 6 miejsce. Kolejna 
zawodniczka naszego Klubu Ga-
briela Boszko - podopieczna tre-
nera Andrzeja Grygoruka zajęła 4 
miejsce w biegu na dystansie 100 
m z wynikiem 13,26. Nasi zawod-
nicy zdobyli łącznie 5 punktów, co 
uplasowało nasz klub na 19 po-
zycji. Szczególnie ważne okazało 
się być zwycięstwo Olka Dziemiań-
czyk, który uzyskał aż 3 punkty, po-
mimo kontuzji, która doskwierała 
mu w tym sezonie przez dwa mie-
siące. Przygotowanie się naszych 
zawodników do sezonu lekkoatle-
tycznego 2022, było możliwe dzię-
ki wsparciu władz miasta, Przed-

siębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji, I Liceum Ogólnokształcącego 
w Hajnówce, Szkoły Podstawowej 
nr 4 oraz Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Hajnówce, na obiektach, 
których trenowaliśmy i oczywiście 
firmie Parkiet Hajnówka - produ-
centowi podłóg drewnianych.

Wyniki zawodów znajdują się 
na stronie internetowej:
/http://pozla.eu/.../2022/09/Komu-
nikatMMM_2022_Bialystok.pdf

Udział w zawodach odbył 
się w ramach zadania publiczne-
go pt. wspierania i upowszech-
niania sportu w dyscyplinie lek-
koatletyka współfinansowanego 
z budżetu miasta Hajnówka. 
PG.526.16.2022

Roman Sacharczuk
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Październik

Na tę informację z niecierpliwością 
czekali mieszkańcy Hajnówki, w szczegól-
ności Ci zamieszkujący ulicę Górną i oko-
licę – podczas XXIX sesji Rady Powiatu, 
zwołanej w trybie nadzwyczajnym, radni 
powiatowi jednogłośnie dokonali zmian 
w budżecie na 2022 rok i Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Powiatu Hajnowskiego 
na lata 2022-2034.

Jesteśmy po przeprowadzonych przetar-
gach i ich rozstrzygnięciach na realizację dwóch 
inwestycji na jednej drodze powiatowej - ul. 
Górnej. Prace zostały podzielone na dwa etapy 
ze względu na zakres zaplanowanych działań 
oraz koszty. Pierwszy etap obejmuje odcinek 
od ulicy Bielskiej do torów, zaś drugi - od torów 
do ulicy Wrzosowej. Pierwszy etap - więc ten 
obejmujący odcinek od drogi wojewódzkiej - tj. 
ulicy Bielskiej do torów, będzie realizowany do 
października 2023 roku. Kolejny rozpocznie się 
z końcem etapu pierwszego. Aby obie inwe-
stycje na tej drodze mogły zostać rozpoczęte, 
potrzebne były stosowne zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Hajnowskiego 
na lata 2022-2034 – WPF stanowi instrument 
wieloletniego planowania finansowego w jed-
nostkach samorządu terytorialnego. Zarząd Po-
wiatu Hajnowskiego, któremu mam zaszczyt 
przewodniczyć, zawnioskował do Wysokiej Rady 
o zmiany w załączniku inwestycyjnym w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej samorządu – 
wyjaśnia Starosta Andrzej Skiepko. - Ponadto, 
wnioskowaliśmy o zmiany w budżecie na 2022 
r., z tego względu że wydatki na budowę uli-
cy Górnej w ramach I etapu były zapisane na 
2022 rok, a inwestycja rozpocznie się w 2023 r. 
Te formalności są konieczne do rozpoczęcia 
prac w terenie.

Przebudowa ulicy Górnej  
– kolejna, duża inwestycja samorządu 

powiatu w tej kadencji
Ulica Górna - droga powiatowa nr 2323B, 

jest kolejną w bogatym kalendarzu inwestycyj-
nym w aktualnej, VI kadencji Rady. Dzięki sta-
raniom samorządu powiatu, od 2019 r. syste-
matycznie modernizowane są kolejne kilometry 
dróg powiatowych z wykorzystaniem pozyska-
nych funduszy zewnętrznych. Nie inaczej jest 
w przypadku ulicy Górnej – realizacja I etapu 
będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorząd po-
wiatu otrzymał 2 456 434,53 zł (kwota dofinan-
sowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych 
deklarowanej wartości zadania), zaś całkowita 
wartość przebudowy w ramach I etapu, na którą 
składają się koszty prac budowlanych, koszty 
nadzoru inwestorskiego i tablicy informacyjnej, 
zamknie się w kwocie 5 218 668,34 zł. Z ko-
lei drugi etap będzie finansowany z rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Przebudowa ulicy Górnej staje się faktem!  
Radni Powiatu Hajnowskiego podjęli stosowne 

zmiany w uchwałach budżetowych
Strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi 
9 974 000,00 zł, z kolei całkowita wartość II 
etapu rozbudowy to koszt 11 727 843,03 zł.

Przebudowa i rozbudowa ulicy Górnej 
w ramach  I etapu będzie realizowana do paź-
dziernika 2023 roku, a następnie, w ramach 
etapu drugiego, do 31.10.2024.

Kompleksowa przebudowa i rozbudowa 
ulicy Górnej będzie polegała na wykonaniu: na-
wierzchni jezdni i ścieżki rowerowej, rozbiórki 
istniejącego mostu i budowie przepustu (I etap), 
przebudowy obustronnych chodników, przebudo-
wy kanalizacji deszczowej, oświetlenia przejść 
dla pieszych.

Rozbudowa i przebudowa ulicy Górnej 
etap I to kolejna inwestycja realizowana z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tylko z tego 
instrumentu finansowego w VI kadencji Rady 
Powiatu zrealizowaliśmy dotąd 7 inwestycji. 
W latach 2019-2020, gdy Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg funkcjonował pod nazwą Fundu-
szu Dróg Samorządowych, za pozyskane środki 
zrealizowaliśmy rozbudowę odcinka drogi po-
wiatowej nr 1774B na odcinku granica powiatu 
w Miedwieżykach – droga krajowa, rozbudowę 
ulicy Pałacowej w Białowieży i remont drogi 
powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa. 
W kolejnych latach - przebudowa drogi powia-
towej nr 1481B na odcinku granica powiatu – 
Puchły – Trześcianka, remont drogi powiatowej 
nr 1779B na odcinku drogi krajowej nr 66 do 
ul. Topolowej w Czeremsze, a także aktualnie 
realizowane: remont drogi powiatowej Nr 1646B 
ul. Lipowej w miejscowości Siemianówka oraz 
przebudowa odcinków dróg powiatowych 1623B 
i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce 
– wymienia radny wojewódzki a jednocześnie 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mikołaj 
Janowski. –  Całkowita wartość tylko tych in-
westycji to blisko 16,5 mln zł, z czego 8 mln zł 
to wartość dofinansowania z zewnątrz, które 
trafiły do budżetu powiatu w ramach Funduszu. 
Tylko w ramach Funduszu udało się zrealizować 
inwestycje drogowe na wartość 16,5 mln zł, nie 
licząc przebudowy ul. Górnej, której całkowity 
koszt  to łącznie drugie tyle. A przecież to tyl-
ko fragment inwestycji drogowych, jakie miały 
i mają miejsce w VI kadencji Rady.  Realizujemy 
inwestycje także z Polskiego Ładu – nie tylko 
etap II ul. Górnej, ponadto pozyskaliśmy 1,4 mln 
zł na remont odcinków dróg z Funduszu Gmin 
i Powiatów; kolejne 2 mln zł z Programu Inwe-
stycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich. 
Ale nasza „drogowa codzienność” to nie tylko 
wielkie inwestycji i projekty. Także pozostałe 
działania, podejmowane  w ramach bieżącego 
utrzymania dróg mają wielkie znaczenie- bo 
służą utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu 
wszystkich użytkowników dróg.

Katarzyna Miszczuk

W dniach 15-18 września miasto Haj-
nówka gościło 6-osobową delegację partner-
skiego miasta Suure-Jaani (Estonia). Współ-
praca z estońską gminą została nawiązana 
w 2005 roku. Wtedy też zostało podpisane 
porozumienie o wzajemnych stosunkach. 
Przez lata odbywały się wzajemne spotkania 
nie tylko na gruncie samorządowym, ale rów-
nież sportowym i kulturalnym. Lata pandemii 
rozluźniły kontakty miast. Po kilku latach po-
nownie udało się spotkać. 

Hajnówkę odwiedzili: Veronika Ling - se-
kretarz gminy, Viivika Lepp - dyrektor biblioteki, 
Leili Kuusk - specjalista ds. komunikacji i tury-
styki, Priit Toobal - przewodniczący rady gminy, 
Margus Ojaste - radny i przedsiębiorca (na-
prawa samochodów, transport dalekobieżny). 

W trakcie wizyty odbyło się spotkanie 
z Burmistrzem Miasta oraz radnymi, podczas 
którego była możliwość porozmawiania o sy-
tuacji społeczno-gospodarczej gmin, sposo-
bach radzenia w trudnym dla samorządów 

Delegacja z partnerskiego miasta Suure-Jaani 
odwiedziła Hajnówkę

czasie. Uczestnicy wizyty dzięki spotkaniom 
z dyrekcją jednostek organizacyjnych gminy 
miejskiej, zapoznali się z funkcjonowaniem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Hajnowskiego 
Domu Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Pusz-
czy Białowieskiej”.

Turystyczno-krajoznawczym elementem 
pobytu była wizyta w Białowieży. Punkty do-
celowe stanowiły: Muzeum Przyrodnicze BPN, 
Park Pałacowy, Rezerwat Pokazowy Żubrów. 

Aspekt dziedzictwa kulturowego naszego 
regionu goście poznali uczestnicząc w Koncer-
cie Galowym 41. Międzynarodowego Festiwalu 
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Byli pod 
wielkim wrażeniem piękna, jakie płynie ze śpie-
wu cerkiewnego. 

Spędzony czas, po tak długiej przerwie, 
należy zaliczyć do udanych nie tylko pod 
względem merytorycznym, ale także wypra-
cowaniu planów na przyszłą współpracę. 

Emilia Korolczuk

Tworzymy Szlak Hajnowskich Murali
Sztuka miejska cenną atrakcją turystyczną

Na pewno zauważyliście, że w naszym 
mieście pojawia się coraz więcej street 
artu. Widząc, jak pozytywnie reagujecie na 
te zmiany, w ramach projektu „Hajnówka 
OdNowa – Zielona Transformacja” tworzymy 
Szlak Hajnowskich Murali. Obejmie on oczy-
wiście te, które już powstały, ale planujemy 
również namalowanie dwóch kolejnych.

Pierwszy stworzony zostanie z udziałem 
mieszkańców w ramach warsztatów pod wodzą 
profesjonalnego artysty, a drugi będzie jego au-
torską wizją. Szlak promowany będzie jako jedna 
z atrakcji turystycznych miasta i mamy nadzieję, 
że ucieszy zarówno przyjezdnych, jak i lokalsów.

W ankietach przeprowadzonych kilka lat 
temu większość z Was oddała swoje głosy na 
mural o tematyce przyrodniczej. O tym, gdzie 
powstanie, również zadecydujecie Wy – już nie-
długo.

Wizytówką miasta stała się już Hajnów- Cd. str. 2

ka Centralna – Stacja Kultury, która wita przy-
jezdnych drewnalem Arkadiusza Andrejkowa, 
kolorowym muralem Mariony Rios oraz insta-
lacją artystyczną „Puszczewiki”, stworzoną wraz 
z wolontariuszami przez Matyldę Sałajewską. 
Wszystko to dzięki Stowarzyszeniu Kulturalnemu 
Pocztówka, które od kilku lat daje temu obiektowi 
drugie życie.

Murale zdobią też ściany Muzeum i Ośrod-
ka Kultury Białoruskiej (aut. Mirosław Zdrajkow-
ski) oraz Liceum Ogólnokształcącego z DNJB. Od 
niedawna podziwiać też możemy uśmiechniętego 
żubra na jednej ze ścian Stomatologii przy ul. 3 
Maja 59. Liczymy na to, że z czasem Szlak Haj-
nowskich Murali obejmował będzie coraz więcej 
ścian. Uważnie śledźcie nasz fanpage na facebo-
oku (Hajnówkawita)! Niedługo głosowanie! 

Projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Trans-
formacja” korzysta z dofinansowania o wartości 



ców miasta oraz poprawa dialogu sa-
morządu miejskiego z mieszkańcami, 
w większym stopniu odpowiadając na 
ich potrzeby.                   Agata Łuksza  

Od 12 do 17 września w Haj-
nówce trwało wyjątkowe święto 
muzyki cerkiewnej. Unosiła się wów-
czas nad nim mistyczna aura, którą 
budowała niezwykłość śpiewu chó-
ralnego.  Przez dwa dni przesłuchań 
konkursowych mogliśmy wysłuchać 
14 chórów z Polski i z zagranicy. 
Dzięki różnorodności narodowej 
mogliśmy poznać międzynarodowe 
tradycje związane z prawosławnym 
śpiewem.  Festiwal rozpoczął Kon-
cert Inauguracyjny, podczas którego 
wystąpił Olszyński Chór „Bel Canto” 
pod dyrekcją prof. Jana Połowia-
niuka. 

Tydzień festiwalowy zgroma-
dził wielu gości z różnych środowisk: 
duchowieństwo, władze państwowe 
i samorządowe różnych szczebli, 
mieszkańcy miasta, Regionu Pusz-
czy Białowieskiej, turyści z innych 
stron Polski. Dało to wyraz uwiel-
bienia temu wydarzeniu, jak również 
jego tematowi przewodniemu, czyli 
muzyki cerkiewnej. 

Zmagania konkursowe oce-
niało profesjonalne jury w składzie: 
• Prof. dr hab. Włodzimierz Woło-

siuk – przewodniczący jury
• Prof. dr. Hab. Grzegorz Pecka
• Prof. Jan Połowianiuk
• ks. dr Alexandrel Barnea

41. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej dobiegł końca

• Aleksandr Brandaws
• ks. Dmitryi Bułgarskij.

Ostateczne wyniki obrazują 
się następująco: 
W kategorii chórów parafialnych 
wiejskich: 

I miejsce  Chór ,,Chabry’’ Pa-
rafii Prawosławnej Podwyższenia 
Krzyża Pańskiego – Narew (Polska),  
Dyrygent: Ałła Kamieńska

II miejsce Chór Parafii Prawo-
sławnej Zaśnięcia Najświętszej Ma-
rii Panny - Czyże (Polska), Dyrygent: 
Iwo Cyunczyk

Wyróżnienie:
Kwartet Parafii Prawosławnej 

Podwyższenia Krzyża Pańskiego – 
Werstok (Polska), Dyrygent: Ewa Surel

Chór Parafii Prawosławnej Za-
śnięcia Najświętszej Marii Panny – 
Dubiny (Polska), Dyrygent: Krzysztof 
Haponiuk
W kategorii chóry inne:

I miejsce ex aequo
Chór ,,Pherkhisa’’ – Tbilisi 

(Gruzja), Dyrygent: Natia Datuashvili
Chór Duchowieństwa Diecezji 

Suczawa i Radauti ,,Stefan Nosievi-
ci’’ – Suczawa (Rumunia), Dyrygent: 
ks. prot. Budianu Ionel Doru

II miejsce Zespół wokalny 
„Duszeczka” – Ryga (Lotwa), Dyry-
gent: Jurij Tiutnnikow

III miejsce Chór Duchowień-
stwa Diecezji Lubelsko – Chełm-
skiej – Lublin (Polska) Dyrygent:  

lektor Ivan Natiażko
Wyróżnienia:
Chór ,,Kantanta Amon’’ – Bia-

łystok (Polska), Dyrygent: Vita Wiri-
nieja Kociubajło

Chór dziecięco – młodzieżowy 
,,Szyszkin Lies” Parafii Prawosławnej 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 
Hajnówka (Polska), Dyrygent: Pau-
lina Stepaniuk
W kategorii chórów parafialnych 
miejskich:

I miejsce ex aequo 
Chór I Belgradzkiego Towarzy-

stwa Śpiewaczego – Belgrad (Ser-
bia), Dyrygent: Svietłana Vilić

Katedralny Chór Soboru Świę-
tej Trójcy – Hajnówka (Polska), Dy-
rygent: Kamil Wasiluk

II miejsce Chór Rodzinny Pa-
rafii Przymonasterskiej – Supraśl 
(Polska), Dyrygent: Mirosława Ti-
choniuk

Grand Prix: Chór Kameralny 
,,Accolada” – Ryga (Łotwa), Dyry-
gent: Oksana Czerkasowa

Nagroda dla Dyrygentów:
1. Ala Kamieńska – Dyrygent 

Chóru ,,Chabry’’ Parafii Prawosław-
nej Podwyższenia Krzyża Pańskiego 
– Narew (Polska)

2. Mirosława Tichoniuk – Dyry-
gent Chóru Rodzinnego Parafii Przy-
monasterskiej – Supraśl (Polska)

3. ks. prot. Budianu Ionel Doru 
– Dyrygent Chóru Duchowieństwa 
Diecezji Suczawa i Radauti ,,Stefan 
Nosievici’’ – Suczawa (Rumunia)

4. Svietłana Vilić – Dyrygent 
Chóru I Belgradzkiego Towarzystwa 
Śpiewaczego – Belgrad (Serbia)

5. Iwo Cyunczyk – Dyrygent 
Chóru Parafii Prawosławnej Zaśnię-
cia Bogurodzicy – Czyże (Polska)

Na Koncercie Galowym zapre-

zentowały się nagrodzone chóry. 
Gościem specjalnym wydarzenia był 
Kameralny Chór „Sofija” z Kijowa na 
Ukrainie, zdobywca na ubiegłorocz-
nym festiwalu nagrody Grand Prix. 
Swym śpiewem wzbudził w słucha-
czach wiele emocji oraz wzruszeń, 
wzniósł dusze bliżej Boga. 

41. Międzynarodowy Festiwal 
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 
podsumował Jego Ekscelencja Naj-
przewielebniejszy biskup hajnowski 
Paweł podkreślając, iż tegoroczny 
festiwal rozpoczął 50-lecie w histo-
rii Hajnówki tradycji promowania 
muzyki cerkiewnej. „…Cieszy fakt, 
że jesteśmy tutaj zebrani fizycznie 
[…] ważna jest tradycja a świat się 
zmienia. Oznaką dzisiejszych czasów 
są wirtualne podróże, zdalna praca 
i to co wydawałoby się, że coś zmie-
niamy na lepsze nie zawsze przynosi 
korzyść, a często też szkodzi. Dlate-
go bądźmy szczęśliwy, że jesteśmy 
tutaj osobiście…”. Jego Ekscelencja 
podziękował organizatorom za przy-
gotowanie tak dużego przedsięwzię-
cia, chórom za udział w festiwalu, 
sponsorom za wsparcie finansowe. 

Festiwal odbywał się pod Ho-
norowym Patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy oraz z błogosławieństwa Jego 
Eminencji,  Wielce Błogosławionego 
SAWY Metropolity Warszawskiego 
i Całej Polski. Partnerem festiwalu 
było Województwo Podlaskie. 

Festiwal dofinansowany był 
ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury w ra-
mach programu „Muzyka”, Urzędu 
Miasta Hajnówka, Starostwa Powia-
towego w Hajnówce oraz sponsorów.

Emilia Korolczuk
Fot. Tomasz Grześ

Tworzymy Szlak Hajnowskich Murali
Sztuka miejska cenną atrakcją turystyczną

3,5 mln euro otrzymanego od Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii w ramach 
Funduszy EOG. Celem projektu jest 
pobudzenie rozwoju gospodarczego, 
podniesienie poziomu życia mieszkań-

Cd. ze str. 1

W dniu 16 września 2022 roku 
odbyła się uroczystość wręczenia, 
wyróżnionym uczniom hajnowskich 
szkół podstawowych, aktów przyzna-
nia Stypendium Burmistrza Miasta 
Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej za 
wyniki w nauce, osiągnięcia arty-
styczne i sportowe. 

Uroczystość, dzięki gościnności 
Pana Adama Jerzego Chudka – dy-
rektora Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Władysława Jagiełły w Hajnów-

Uroczystość wręczenia Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej  
za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe 

ce, odbyła się w sali gimnastycznej 
placówki. Uatrakcyjnił ją atrakcyjny 
występ uczniów.

W uroczystości wzięli udział: 
uczniowie, rodzice oraz zaproszeni 
goście, między innymi Pan Edward 
Poniecki – syn Pani Pelagii Ponieckiej 
– Patronki Stypendium, członkowie 
Komisji Stypendialnej, dyrektorzy 
szkół oraz dyrektor Hajnowskiego 
Domu Kultury.

Pan Jerzy Sirak – Burmistrz 

Miasta Hajnówka wraz z Jolantą 
Stefaniuk – Kierownikiem Zespołu 
Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Hajnówka wręczyli akty przy-
znania Stypendium wyróżnionym 
uczniom oraz listy gratulacyjne ro-
dzicom. Łącznie przyznano 74 sty-
pendiów Burmistrza Miasta Hajnówka 
im. Pelagii Ponieckiej, w tym po 4 za 
osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Podziękowania otrzymał Pan 
Edward Poniecki oraz członkowie 

Komisji Stypendialnej opiniującej 
wnioski o przyznanie Stypendium 
Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pe-
lagii Ponieckiej.

Wszystkim Stypendystom skła-

damy serdeczne gratulacje za impo-
nujące wyniki w nauce, osiągnięcia 
artystyczne i sportowe oraz życzymy 
kolejnych, wspaniałych sukcesów.

                  Dorota Birycka
 



Oświata, pomoc społeczna, kultura, 
sport, edukacja, turystyka, gospodarka – 
współpraca Powiatu Hajnowskiego z part-
nerami z kraju i zagranicy  rozwija się 
w różnych kierunkach. Choć dotychczas 
pandemia uniemożliwiła bezpośrednie 
kontakty, w tym roku gościliśmy naszych 
partnerów bądź wizytowaliśmy zaprzy-
jaźnione regiony, promując Powiat Haj-
nowski i zacieśniając współpracę. 

W celu promocji środowiska sportowego 
z regionu, delegacja Powiatu Hajnowskiego 
uczestniczyła w Spartakiadzie Sportowo – Re-
kreacyjnej organizowanej przez Powiat Często-
chowski (maj 2022) oraz XXV Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS w Słubicach (sierpień 2022). 
W czerwcu br. odbył się Międzynarodowy Tur-
niej Piłki Nożnej w Muszynie, zorganizowany 
przez partnera Powiatu Hajnowskiego – Po-
wiat Nowosądecki. Nasi młodzi piłkarze mieli 
możliwość zaprezentowania się i zagrania 
z zespołami m.in. z Rumunii, Słowacji, Nie-
miec, Powiatu Wejherowskiego oraz Powiatu 
Nowosądeckiego. Powiat Hajnowski współ-
pracuje z Powiatem Nowosądeckim od 2016r. 
W ramach współpracy miały miejsca wizyty 
studyjne samorządowców celem wymiany do-
świadczeń oraz poznania reprezentowanych 
regionów. Podpisane porozumienie umożliwia 
uczestnictwo w projektach i inicjatywach pro-
mujących sport, kulturę i turystykę.

Także w czerwcu (a dokładnie w dniach 

Powiat Hajnowski rozwija współpracę z partnerami z Polski i zagranicy
22-25.06.2022) samorząd Powiatu Hajnow-
skiego gościł zaprzyjaźnionych partnerów 
z Niemiec: Urząd Nordsee – Treene oraz Sto-
warzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”, z którymi 
prowadzi owocną współpracę już od ponad 20 
lat. Był to czas przepełniony rozmowami nt. 
kierunków dalszej współpracy oraz prezenta-
cji walorów turystycznych regionu.  Niemieccy 
partnerzy spotkali się z przedstawicielami sa-
morządu Powiatu Hajnowskiego oraz tradycyj-
nie wzięli udział w zakończeniu roku w jednej 
z trzech szkół średnich, w trakcie którego prze-
kazali nagrody trzem uczniom – tym razem 
z II LO z DNJB. 

Rewizyta miała miejsce w sierpniu br. Na 
zaproszenie naszych niemieckich partnerów, 
delegacja Powiatu Hajnowskiego i Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie wraz z rodzin-
nym domem dziecka z Czeremchy, wychowują-
cą sześcioro dzieci, uczestniczyła w wyjeździe 
do regionu partnerskiego w Północnej Fryzji 
(Niemcy). Tematyką spotkania była wymiana 
doświadczeń w zakresie funkcjonowania ro-
dzinnej pieczy zastępczej oraz funkcjonowania 
samorządu w kontekście globalnych wydarzeń 
(pandemia, kryzys energetyczny, konflikt na 
Ukrainie). Z naszymi partnerami rozmawia-
liśmy również o planach dalszej współpracy. 
Wyjazd sprawił wiele radości małym pod-
opiecznym z rodzinnego domu dziecka, którym 
gospodarze zapewnili wiele atrakcji. 

W lipcu br. gościliśmy niemieckich part-

nerów z „Fundacji 100 procent energii od-
nawialnej”. Powiat Hajnowski kontynuując 
działania w kierunku rozwoju technologii OZE 
w regionie, wspólnie z niemieckim partnerem 
realizuje projekt „Odnawialne źródła energii 
Power- to- Heat w Hajnówce”. Celem projek-
tu jest opracowanie projektu technicznego 
i studium wykonalności inwestycji współpra-
cującej z istniejącą siecią c.o. Miasta Hajnów-
ka. Projekt ma charakter innowacyjny, gdyż 
zakłada opracowanie nowego, modelowego 
rozwiązania produkcji ciepła z odnawialnych 
źródeł energii, którego zastosowanie będzie 
miało pozytywne oddziaływanie na środowisko 
naturalne, gospodarkę regionalną oraz lokalny 
rynek pracy. To kolejny krok ku niezależności 
energetycznej regionu. Z niemieckimi partne-
rami spotkali się przedstawiciele samorządu 
powiatu i miasta oraz Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych oraz Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji w Hajnówce w celu omówie-
nia aktualnego stanu ogrzewania w mieście.

W lipcu również delegacja z Powiatu 
Hajnowskiego uczestniczyła w Dniach Miasta 
Krasław (Łotwa). Uczestnictwo w obchodach 
było okazją do poznania topografii miasteczka, 
jego zabytków i polskich śladów w mieście 
Krasław – bo pomimo 244 lat oderwania od 
Rzeczypospolitej, krasławscy Polacy dbają do 
dziś o ojczystą kulturę, język i pamięć o ro-
dzie Platerów.  Główne uroczystości związane 
z Świętem Miasta Krasław odbyły się na za-

bytkowym dziedzińcu kompleksu zamkowego 
należącego niegdyś do tego polskiego rodu. 
Spotkanie z przedstawicielami miasta i regio-
nu Krasław  było okazją do rozmowy na wielu 
płaszczyznach, w tym na temat współpracy 
kulturalnej oraz pomocy społecznej. Rewizyta 
miała miejsce we wrześniu 2022 r. – nasi ło-
tewscy przyjaciele z Krasławy na zaproszenie 
Wójta Gminy Narewka uczestniczyli w wyda-
rzeniu Folklor i Tożsamość Pogranicza. Udział 
w imprezie był okazją do rozmów nt. kierunków 
współpracy w przyszłości oraz wymiany kultu-
ralnej - na scenie wystąpiły łotewskie zespoły, 
prezentując lokalny, barwny folklor. 

Współpraca to ważny element rozwoju. 
Wymiana doświadczeń, możliwość poznania 
i promocji dorobku regionu sprzyjają budowie 
pozytywnego wizerunku samorządu oraz kra-
ju. Region Puszczy Białowieskiej to miejsce 
atrakcyjne turystycznie, atrakcyjne gospodar-
czo, posiadające bogate dziedzictwo przyrod-
nicze, historyczne i kulturowe. Jako samorząd 
mamy się czym pochwalić – pozyskując fun-
dusze, rozwijajmy gospodarkę, oświatę, pomoc 
społeczną, stwarzamy warunki do rozwoju 
kapitału ludzkiego, ale jednocześnie nadal 
chcemy poznawać i unowocześniać naszą lo-
kalną rzeczywistość.  Wymiana doświadczeń 
i współpraca na zewnątrz bodźcem, który to 
umożliwia – mówi Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko.

Katarzyna Miszczuk 

„W Krainie Króla Puszczy” – poznaj przyrodę Puszczy Białowieskiej i dobrze się baw w terenie. 
Nowy quest (z łamigłówkami) już jest dostępny!

Zakończeniu sezonu turystycznego 
w regionie Puszczy Białowieskiej mówimy 
stanowcze STOP! Nie masz pomysłu na je-
sienną nudę? Teraz już masz! :) Odkryj przy-
rodnicze ciekawostki Puszczy Białowieskiej 
podążając trasą nowego questu „W Krainie 
Króla Puszczy”. Rozwiąż przygotowane ła-
migłówki, by odnaleźć skarb! Na questowej 
mapie regionu Puszczy Białowieskiej de-
biutuje nowiutka trasa „W Krainie Króla 
Puszczy”.

Quest jest rodzajem gry terenowej, po-
zwalającym zwiedzać „inaczej”. Aby rozpocząć 
grę potrzebujesz odrobinę humoru, dużo wol-
nego czasu i aplikacji z trasą questu. Nie będzie 
to tradycyjny spacer, bo podczas marszu trasą 
(nieoznaczoną) uczestnik musi dokładnie obser-

wować otoczenie, kierować się wskazówkami 
zawartymi w tekście, rozwiązywać przygoto-
wane łamigłówki. Odczytany układ liter tworzy 
hasło questu  - ale te poznacie dopiero na me-
cie! Quest „W Krainie Króla Puszczy” rozpoczyna 
i kończy się przy powiatowym Centrum Turystyki 
i Promocji Kraina Żubra.

Pierwsi mieszkańcy oraz turyści stanęli 
„w questowe szranki” 25 września – 30 osób od-
powiedziało na nasze zaproszenie i wzięło udział 
w zabawie – inauguracji questu i gry terenowej. 
Równolegle, w ramach projektu „Transgraniczne 
dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”, powstała 
także pierwsza w regionie gra terenowa „Co 
w Puszczy piszczy”. Podczas przemierzania każ-
dej z tras uczestnik dostaje solidną porcję wiedzy 
o najstarszym lesie Europy i jego mieszkańcach. 
Osoby, które spędziły z Nami wczorajsze nie-
dzielne popołudnie zgodnie stwierdziły, że zaba-
wa była baaardzo udana! A po pieszo-łamigłów-

kowych zmaganiach wszystkich zaprosiliśmy na 
poczęstunek. Każdy uczestnik otrzymał również 
pakiet -niespodziankę z gadżetami.

Quest „W Krainie Króla Puszczy” jest kolej-
nym na questowej mapie regionu. Dostępnych 
jest łącznie 17 tras, o różnym stopniu długości 
i tematyce, ale wszystkie łączy jedno – niezapo-
mniana przygoda pozwalająca aktywnie spędzić 
czas ze znajomymi i bliskimi.

Jeśli i tym masz ochotę podjąć wyzwanie 
zapraszamy do korzystania z aplikacji, dostęp-
nych w Google Play:
• Quest „W Krainie Króla Puszczy” do pobrania 

w aplikacji „Tropimy ruszaj w teren!”
• Pozostałe questy dostępne w aplikacji „Questy 

– Wyprawy Odkrywców”
A na grę terenową pn. „Co w Puszczy Pisz-

czy”, choć przetestowaną, zaprosimy Was po-
nownie w listopadzie! W końcu jak przedłużać 
sezon, to maksymalnie! :)

Quest W Krainie Króla Puszczy” i gra te-
renowa „Co w Puszczy piszczy” zostały przy-
gotowane na zlecenie Powiatu Hajnowskiego 
w ramach projektu „Transgraniczne dziedzictwo 
Puszczy Białowieskiej”, finansowanego z Progra-
mu „Polska -Białoruś – Ukraina 2014-2020”

Katarzyna Miszczuk

Zaszczep się przeciw grypie! Dyrek-
cja Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Hajnówce informuje, 
że od września trwa sezon szczepień prze-
ciwgrypowych.

Szczepienia osób zainteresowanych wy-
konywane będą w gabinetach zabiegowych 
Przychodni Rejonowej Nr 1 i Przychodni Rejono-
wej Nr 2 oraz gabinetach szczepiennych Gmin-
nych Ośrodków Zdrowia. Koszt jednostkowy 
szczepienia wynosi 50 zł. Zakłady pracy i insty-
tucje zainteresowane grupowym szczepieniem 
swoich pracowników są proszone o kontakt pod 
numerem tel. (85) 682 91 73 (pielęgniarka 
koordynująca program szczepień).

Przypominamy jednocześnie o możliwo-
ści bezpłatnego szczepienia dla osób po 75 
roku życia oraz kobiet w ciąży. Z kolei refun-
dacja szczepionki przeciw grypie (50%) została 
przewidziana dla:
• dzieci po ukończeniu 6 m.ż. do 18 lat,
• dorosłych (18-65 lat), chorych przewlekle 

(np. z chorobami metabolicznymi, kardio-
logicznymi, oddechowymi, po transplanta-
cjach);

• dorosłych od 65 roku życia do 75 roku życia.
Do szczepienia kwalifikuje lekarz, który 

wystawia też receptę na szczepionkę. Szcze-
pienie może wykonać wyłącznie lekarz lub 
pielęgniarka.

Sezon na szczepienia 
przeciw grypie w 

hajnowskim szpitalu - 
zadbaj o swoje zdrowie
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Hajnówka, dn. 19.09.2022 r.
GK. 6840.3.2022

OBWIESZCZENIE
Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-

spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1899 z późń. zmianami), oraz Zarządzenia Nr 
126/2022 z dnia 08 września 2022 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz użytkownika 
wieczystego przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia:

WYKAZ

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki 
określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( cytowana na 
wstępie) i  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają 
zgodę na jej nabycie za cenę podaną wyżej.

Niniejszy wykaz został sporządzony na okres 21 dni

Hajnówka, 

dn. 

19.09.2022 r.

GK.6840.3.2022

OBWIESZCZENIE

Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1899 z

późń. zmianami), oraz Zarządzenia Nr 126/2022 z dnia 08 września 2022 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa  na  rzecz  użytkownika  wieczystego  przekazuje  do  publicznej  wiadomości  wykaz

nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

WYKAZ

L.p

Nr

geodezyj

ny

Nr KW
Pow. w

ha
Przeznaczenie w planie

Opis

nierucho

mości

Cena

nieruchomo

ści

Rodzaj

zbycia

1 319/1
BI2P/000

1827/1
0,9104

Brak miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

(wg. obowiązującego studium

uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego

Gminy Narewka – zatwierdzonego

Uchwałą Nr VII/66/99 Rady Gminy

Narewka z dnia 31 sierpnia 1999r. z

późn. zm., działka numer 319/1 jest

określona jako tereny lasów

państwowych Puszczy Białowieskiej

(Leśny Kompleks Promocyjny) oraz

prywatnych.

Działka

położona

jest w

obrębie

Bernacki

Most,

gmina

Narewka

17.603,00

zł

Zbycie na

rzecz

użytkownika

wieczystego

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o

gospodarce nieruchomościami ( cytowana na wstępie) i  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że

wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę podaną wyżej.

Niniejszy wykaz został sporządzony na okres 21 dni.

      Hajnówka dnia 18 sierpnia 2022 roku 
GK.6621.11.9.2022  

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 Narew GK.6825.5.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku

p o s t a n a w i a m
1. uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Soce, gmina Narew, oznaczone  

w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 277 o powierzchni 0,64 ha, 304 o powierzchni 2,36 ha, 367 
o powierzchni 0,52 ha, 413 o powierzchni 0,87 ha, 554 o powierzchni 1,03 ha, 599 o powierzchni 0,30 ha.  

2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Soce, gmina Narew, oznaczone 
w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 247 o powierzchni 1,93 ha i 388 o powierzchni 0,10 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 6 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Narew zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wy-

danie decyzji stwierdzającej, że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków obręb Soce, gmina 
Narew jako działki ewidencyjne numer 247, 277, 304, 367, 388, 413, 554, 599 stanowią mienie gromadzkie.

Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący 
w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 roku,  dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co 
oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art.8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości 
istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że drogi oznaczone aktualnymi 
numerami 277, 304, 367, 413, 554, i 599 były na mapie wsi Soce, sporządzonej w 1937 roku przez mier-
niczego przysięgłego Teofila Mioduszewskiego.

Działki nr 247 i 388 istniały ma mapach sprzed 1963 roku, lecz w innych granicach niż obecnie.
Do wniosku Wójta Gminy Narew o uznanie za mienie gromadzkie załączone zostały zeznania dwóch 

świadków, którzy zeznali, że działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 247, 277, 304, 
367, 388, 413, 554, i 599 położone we wsi Soce, gmina Narew przed dniem 29 czerwca 1963 roku były 
użytkowane przez mieszkańców wsi Soce.

Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 277, 304, 367, 413, 554, 
i 599 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe 
działki faktycznie była drogami i były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który 
korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych dróg był ogół mieszkańców wsi.

Działek nr 247 i 388 nie można uznać za mienie gromadzkie z uwagi na to, że aktualnie mają inny 
przebieg ( po 1963 roku zostały poszerzone ).

Pismem z dnia 29 czerwca 2022 roku poinformowano Wójta Gminy Narew oraz sołtysa wsi Soce 
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Mimo prawidłowego powiadomienia, strony nie 
skorzystały z tej możliwości we wskazanym terminie. 

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 Soce oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew oraz 
w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Narew i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Narew
2. Sołtys wsi Soce-Pani Tamara Torcz
3. Urząd Gminy Narew 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 Narew 
7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska 
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko

Jesteśmy z tego samego miasta, 
a z wieloma osobami się nie znamy – 
mówili przedsiębiorcy. Śniadanie spotka-
ło się z dużym odzewem – wzięło w nim 
udział 36 przedstawicieli firm z Hajnówki. 
Byli to przedsiębiorcy z wielu branż, po-
cząwszy od spożywczej poprzez usługi, 
skończywszy na mechanice samochodo-
wej.

Śniadanie odbyło się w środę, 21 wrze-
śnia w zajeździe „Wrota Lasu”. Zorganizowa-
ła je Podlaska Fundacja Rozwoju Regional-
nego. W spotkaniu wzięli też udział eksperci 
ze Związku Miast Polskich. Przede wszystkim 
zależało nam na tym, by hajnowscy przed-
siębiorcy mogli się poznać. To pierwszy krok 
do nawiązania współpracy i ewentualne-
go zrzeszania się w przyszłości. O zaletach 
tego rozwiązania, jak też samej idei śniadań 
biznesowych i możliwościach uzyskania dofi-
nansowania z funduszy unijnych na wsparcie 
biznesu opowiadali zaproszeni eksperci. 

– To pierwsze śniadanie biznesowe 
w mieście, realizujemy je w ramach pro-
jektu norweskiego – powiedział Jerzy Sirak, 
burmistrz Hajnówki. – Myślę, że zebraliśmy 
się tutaj, gdyż wszystkim nam zależy na po-
myślności Hajnówki i całego regionu Puszczy 
Białowieskiej.

O tym, jak ważną rolę w budowaniu tej 
pomyślności pełnią przedsiębiorcy, mówią licz-
by. To właśnie oni w dużej mierze kształtują 
budżet miasta. W 2020 roku miejską kasę 
zasiliło 13,3 mln zł w ramach zaliczek na po-
datek z tytułu działalności gospodarczej, co 
stanowi ponad 26 proc. wpływów do budżetu. 
Największym źródłem dochodów są zaliczki 
na podatek z tytułu stosunku pracy, stanowią 
one ponad 45,5 proc. Te jednak również zależą 
od przedsiębiorców, gdyż to oni, poza sferą 
budżetową, tworzą miejsca pracy i zatrudniają.

Czym jest wspomniana pomyślność? 
To przede wszystkim jakość życia, na którą 
składają się np. warunki mieszkaniowe, do-
stęp do usług publicznych, a także dochody, 
czyli atrakcyjne miejsce pracy. Wyzwaniem 
dla takich miast jak Hajnówka jest demogra-
fia. Liczba mieszkańców spada w całym wo-
jewództwie podlaskim i w tej chwili wynosi 
1,165 mln. Według badań przeprowadzonych 
przez Podlaską Fundację Rozwoju Regional-
nego codziennie z regionu wyjeżdża na stałe 
pięć osób. W małych miastach jest to jednak 
szczególnie widoczne. 

– Im mniej mieszkańców, tym mniej 
klientów i mniej pracowników – powiedział 
Marek Dźwigaj, prezes PFRR. – Niedawno 
przyglądałem się wynikom ostatniego spisu 
powszechnego. Według nich w sąsiedniej gmi-
nie Dubicze Cerkiewne ubyło 25 proc. miesz-
kańców. Nam chodzi o to, by w lokalnych spo-
łecznościach żyło się lepiej, bo to gwarantuje, 
że gmina będzie się rozwijała gospodarczo 
i wszyscy z tego będziemy korzystać. 

Poprawie jakości życia służyć ma projekt 
„Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”, 
którego elementem są m.in. śniadania biz-
nesowe. O tym, co z niego wynika dla przed-
siębiorców, opowiadała Agnieszka Dawydzik, 

ekspertka ze Związku Miast Polskich.
– To projekt, który wymaga zaangażo-

wania i pracy nie tylko urzędników, ale także 
mieszkańców i przedsiębiorców – podkreśliła 
ekspertka. – Powinien pomóc rozwinąć miastu 
skrzydła, a nie skończyć się tuż po rozliczeniu 
wydatków.

Projekt ma z jednej strony wzbudzić 
przedsiębiorczość w mieszkańcach, stąd dzia-
łania promujące zakładanie własnej działalno-
ści gospodarczej np. konkurs na biznesplan dla 
młodzieży, który już wkrótce zostanie ogło-
szony. Z drugiej zaś strony wesprzeć przed-
siębiorców, którzy już w Hajnówce działają. 
Służyć temu mają takie przedsięwzięcia jak 
utworzenie Hajnowskiego Centrum Produktu 
Lokalnego, nad którego koncepcją już pracu-
jemy i które ma wspierać lokalnych produ-
centów. Wsparciu i budowaniu sieci współ-
pracy mają też służyć śniadania biznesowe. 
To platforma porozumienia nie tylko między 
miastem i przedsiębiorcami, ale też pomiędzy 
samymi firmami. 

– Dostrzegam potrzebę organizowania 
takich spotkań i cieszę się, że będą się one 
odbywać w Hajnówce – powiedział Kamil An-
drejuk z firmy Linare, produkującej elementy 
z betonu. – Wcześniej brałem udział w podob-
nych spotkaniach w Białymstoku. Uważam, 
że to słuszna inicjatywa, która pozwala nam 
poznać siebie jako przedsiębiorców. Część 
uczestników oczywiście znam, ale większo-
ści nie. Możliwość poznania się to szansa na 
przyszłą współpracę między lokalnymi przed-
siębiorcami.

Tomasz Kayser, doradca z ZMP podkre-
ślił z kolei rolę samorządu we wzmacnianiu 
lokalnej przedsiębiorczości. Miasto powinno 
inicjować współpracę z wieloma partnerami, 
tworzyć klimat sprzyjający przedsiębiorczości, 
ułatwiać kontakty, być pośrednikiem pomię-
dzy różnymi środowiskami, a także partnerem 
chcącym poznać potrzeby innych i otwartym 
na współdecydowanie.

– Inicjatywę odbieram jako ukłon w stro-
nę przedsiębiorców. Mam nadzieję, że te spo-
tkania pomogą nawiązać lepszą współpracę 
z miastem, które będzie nie tylko regulatorem, 
ale także partnerem – mówiła Agnieszka Puc-
-Bołtryk z firmy Domlux Market. – Być może 
okaże się, że to, co kupujemy na zewnątrz, 
możemy kupić od lokalnych firm. Mam też na-
dzieję, że dołączą do nas kolejni przedsiębior-
cy z Hajnówki i stworzymy mocną bazę, dzięki 
której będziemy wymieniać się towarami czy 
usługami, ale również doświadczeniami.

Za nami pierwsze z czterech spotkań 
w br., a w sumie zaplanowaliśmy ich dziesięć. 
Odbywać się będą co miesiąc.

Projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona 
Transformacja” korzysta z dofinansowania 
o wartości 3,5 mln euro otrzymanego od Is-
landii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach 
Funduszy EOG. Celem projektu jest pobu-
dzenie rozwoju gospodarczego, podniesienie 
poziomu życia mieszkańców miasta oraz po-
prawa dialogu samorządu miejskiego z miesz-
kańcami, w większym stopniu odpowiadając 
na ich potrzeby.                     Julia Szypulska

Za nami pierwsze w Hajnówce śniadanie 
biznesowe. Firmy chcą współpracować 
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