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• 70 lecie Koła PZN w Hajnówce

W następnym numerze:

Zespół redakcyjny 
Wieści Podlaskich

- Dramat. Myślę, że to jest 
dramat na bardzo wielu płasz-
czyznach. Przede wszystkim jest 
to, nazwijmy, zbrodnia. Wyrzu-
cenie dzieci na zimno, wyrzuce-
nie dzieci na brud, głód to jest 
rzecz skandaliczna. To jest rzecz 
tak głęboko niemoralna, że się 
w głowie, w cywilizowanym świe-
cie nie mieści. Druga rzecz, która 
mnie uderza w całej tej sprawie 
ludzi koczujących na granicach, 
tych którzy usiłują się do nas do-
stać lub są wrzucani po prostu na 
polską stronę, a następnie wyrzu-
cani przez nasze służby na stronę 
białoruską, to jest demoralizacja 
sumień. To jest niszczenie ludz-
kich sumień. Przecież ci, którzy 

Zamiast felietonu rozmowa z siostrą Małgorzatą

Dramat na wielu płaszczyznach
to zrobili, wykonawcy rozkazów 
i poleceń to są ludzie,którzy mają 
sumienie, którzy tak przynajmniej 
wydawało by się, zaufali temu 
państwu, że służba temu pań-
stwu będzie rzeczywiście służbą 
w obronie wartości. W obronie, 
oczywiście, polskich granic, ale 
także w obronie przede wszyst-
kim człowieczeństwa. Tego co 
jest wartością dla nas wszyst-
kich w Europie i nie tylko. I to jest, 
myślę, dramat, to jest zabijanie 
sumień, już nie mówiąc o całej 
propagandzie jaka wokół tych 
nieszczęsnych ludzi koczujących 
na granicy czy po naszej stronie, 
wszystko jedno, w całej propa-

Cd. str. 11

CZY WIESZ, ŻE ... 
Inflacja we wrześniu wyniosła 5,9 proc. i jest najwyższa od  lipca 2001 roku. 
Ekonomiści nazywają inflacje najbrutalniejszym podatkiem nakładanym na społeczeństwo przez władze.

Festyn Archeologiczny 
w Zbuczu „Grodzisko  2021” 
z roku na rok, cieszy się coraz 
większym powodzeniem. Festyn 
odbył się w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa. Na gości na za-
bytkowym grodzisku w pobliżu 
miejscowości Zbucz, w gminie 
Czyże czekały liczne atrakcje.

W ciągu dwóch dni w Zbuczu, 
przy pięknej  pogodzie przewinęły 
się  tłumy. To wszystko za spra-
wą szerokiej oferty programowej 

– bogatej prezentacji rzemieślni-
ków i wystawienników, prezentacji 
drużyn wojów, pokazy grup rekon-

strukcyjnych oraz bogatego bloku 
archeologicznego dawnej kuchni 
średniowiecznej, garncarstwa. 

Panie, nie rzadko w strojach 
regionalnych, oferowały na stra-

Festyn „Grodzisko” 2021

Cd. str. 5

W niedzielę, 12 września, 
odbyły się uroczystości zwią-
zane z 82. rocznicą bitwy pod 
Domanowem. 13 września 1939 
roku, 9. Pułk Strzelców Konnych 
z Grajewa starł się tam z Niem-
cami. Uroczystą mszą świętą, 
apelem pamięci poległych, sal-
wą honorową oraz złożeniem 
kwiatów przy zbiorowej mogile 
uczczono żołnierzy walczących 
w bitwie. Podobne uroczystości 
odbyły się też w  Olszewie i Pru-
szance Starej.

Tłumy mieszkańców gminy Brańsk i okolic przybyły do Domanowa, aby uczestniczyć 
w historycznej rekonstrukcji bitwy kampanii wrześniowej. 

„Pragnęli żyć w wolnej Polsce”

Cd. str. 1
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„…Bo piękno po to jest, by zachwycało/ 
do pracy - praca, by się zmartwych-wstało” 
cytatem z „Promethidiona” Cypriana Kamila 
Norwida, Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy 
Sirak podkreślił rolę prawdziwej miłości, której 
piękno motywuje do tego, by ją pielęgnować 
i rozwijać, czego efektem są Złote Gody, czyli 
50-lecie stażu małżeńskiego. 

19 września w Hajnowskim Domu Kultury 
odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń 
przyznawanych co roku przez Prezydenta RP za 
długoletnie pożycie. W 2021 roku otrzymały je 
42 pary z miasta Hajnówka: 
1. Helena i Mikołaj Aleksiuk
2. Zinaida i Michał Chilimoniuk
3. Wiera i Konstanty Chlabicz
4. Jadwiga i Jan Ciep
5. Nadzieja i Mikołaj Gagan
6. Irena i Aleksy Gierasimiuk
7. Walentyna i Jan Kiersnowscy
8. Nina i Wiktor Kiryluk
9. Raisa i Konstanty Klimiuk
10. Anna i Włodzimierz Kojło
11. Zenaida i Leon Kot
12. Nina i Jan Kozaczuk
13. Danuta i Władysław Kulgawczyk
14. Nadzieja i Cyryl Maciuka
15. Zynaida i Bazyli Michnowscy
16. Katarzyna i Stanisław Mierzwińscy
17. Walentyna i Piotr Mironczuk
18. Anna i Grzegorz Onopiuk

19. Krystyna i Mirosław Pańko
20. Ludmiła i Eugeniusz Pietruczuk
21. Alla i Leon Prokopiuk
22. Krystyna i Andrzej Romanowscy
23. Olga i Jan Ruta
24. Luba i Sergiusz Sac
25. Walentyna i Włodzimierz Sidorscy
26. Nina i Jan Siegień
27. Wiera i Lew Sielewoniuk
28. Wiera i Włodzimierz Sienkiewicz
29. Olga i Jan Sieroccy
30. Halina i Mikołaj Surel
31. Helena i Józef Szczygielscy
32. Eugenia i Aleksander Szyryńscy
33. Wanda i Andrzej Świąder
34. Walentyna i Jan Teleszewscy
35. Nadzieja i Leonid Tichoniuk
36. Olga i Włodzimierz Tichoniuk
37. Olga i Wiktor Tkaczuk
38. Irena i Aleksy Wappa
39. Walentyna i Bazyli Wasiluk
40. Mirosława i Mikołaj Wasyluk
41. Grażyna i Władysław Witkowscy
42. Maria i Anatol Zubryccy

Wszystkim parom życzymy samych 
szczęśliwych chwil, wzajemnego wsparcia i do-
brego zdrowia oraz sił na kolejne lata wspól-
nego życia. 

Artystycznego wyrazu nadał krótki kon-
cert piosenek o miłości w wykonaniu wokalistek 
ze Studia Piosenki HDK.          Emilia Korolczuk

ZŁOTE GODY W HAJNÓWCE
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Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 
w sierpniu br. rozpoczęło realizację 
programu ,,Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej - edycja 2021”. 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – powiat pomaga dzieciom

Program ten adresowany jest 
do dzieci do 16. roku życia z orzecze-
niem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy 

30 września br. powiat bielski 
zakończył pierwszy etap przebu-
dowy drogi powiatowej Nr 1581B 
Wyszki – Łubice – Kowale. W przy-
szłym roku kontynuowane będą 
prace w kierunku miejscowości 
Łubice.

Na odcinku 745 m starą na-
wierzchnię brukową o czterome-
trowej szerokości zastąpiła nowa 
nawierzchnia bitumiczna. Przy 
przychodni lekarskiej i lecznicy 
dla zwierząt w Wyszkach powsta-
ły miejsca postojowe. Koszt te-
gorocznych robót wyniósł prawie 
940 tys. zł, z czego ponad 460 tys. 
zł to dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Pozosta-

Droga Wyszki – Łubice – Kowale  
– zakończenie pierwszego etapu przebudowy

Starosta bielski Sławomir Je-
rzy Snarski odebrał nagrodę za za-
jęcie dziewiątego miejsca w ogólno-
polskim rankingu gmin i powiatów 
2020 w kategorii powiatów do 60 
tys. mieszkańców. Uroczystość mia-
ła miejsce 16 września br. w Wiśle 
na gali podczas zgromadzenia ogól-
nego Związku Powiatów Polskich.

Ranking monitorowany jest 
przez ekspertów ZPP, którzy oce-
niają uczestników według kryte-
riów ujętych w ramach dziesięciu 
dziedzin: działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe, rozwiązania popra-
wiające jakość obsługi mieszkańca 
oraz funkcjonowania jednostki sa-

morządu terytorialnego, rozwój spo-
łeczeństwa informacyjnego, rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, pro-
mocja rozwiązań z zakresu ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, pro-
mocja rozwiązań z zakresu edukacji, 
kultury i sportu, wspieranie działań 

na rzecz gospodarki rynkowej, pro-
mocja rozwiązań ekoenergetycz-
nych i proekologicznych, współpraca 
krajowa i międzynarodowa, działa-
nia promocyjne.

Powiat bielski utrzymał się 
w ścisłej krajowej czołówce naj-
lepszych, najdynamiczniejszych 
powiatów.

Wysoka lokata w kolejnym 
rankingu świadczy o dużym zaan-
gażowaniu władz samorządowych 
w rozwój powiatu i poprawę jakości 
życia mieszkańców. Potwierdza ona 
również efektywne wdrażanie roz-
wiązań dobrze służących mieszkań-
com w wielu obszarach życia.      js

Dziewiąte miejsce  
w ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów 2020

innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samo-
dzielnej egzystencji oraz konieczno-
ści stałego współudziału opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji. Z programu 
mogą również skorzystać osoby nie-
pełnosprawne posiadające orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności wydane 
na podstawie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych 
albo orzeczenia równoważne do wy-
żej wymienionego, które wymagają 
usługi asystenta w wykonywaniu 
codziennych czynności oraz funkcjo-

nowaniu w życiu społecznym. Usługi 
asystenta w szczególności polegają 
na jego pomocy w następujących 
sytuacjach: 
• wyjściu, powrocie lub dojazdach 

w wybrane przez uczestnika pro-
gramu miejsce (np. dom, praca, 
placówki oświatowe i szkoleniowe, 
świątynie, placówki służby zdrowia 
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie 
i terapeutyczne, urzędy, znajomi, 
rodzina, instytucje finansowe, wy-
darzenia kulturalne, rozrywkowe, 
społeczne lub sportowe),

• zakupach, z zastrzeżeniem aktyw-
nego udziału uczestnika programu 
przy ich realizacji,

• załatwianiu spraw urzędowych,
• nawiązaniu kontaktu/współpracy 

z różnego rodzaju organizacjami,
• korzystaniu z dóbr kultury i rekre-

acji (np. kino, basen),
• wykonywaniu czynności dnia co-

dziennego – w tym przez dzieci 
z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści, także w odprowadzaniu i przy-
prowadzaniu ich do lub z placówki 
oświatowej.

Program w pełni finansowany 
jest ze środków Funduszu Celowego 

– Fundusz Solidarnościowy. Wsparcie 
to wynosi 19,5 tys. zł. Jego realiza-
cja zakończy się z dniem 31 grudnia 
2021 r.                                    PCPR 

łą kwotę zapewniły powiat bielski 
i gmina Wyszki.                      PZD

426 interwencji domowych, 
196 wszczętych procedur „Niebie-
ska Karta”, 70 osób zatrzymanych, 
101 wszczętych postępowań przy-
gotowawczych i sprawdzających 

– tak bielska policja podsumowuje 
sytuację związaną ze zjawiskiem 
przemocy w rodzinie w okresie 
ośmiu miesięcy bieżącego roku. 
Radni na wrześniowej sesji rady 
powiatu zapoznali się z informacją 
przedstawioną przez komendanta 
powiatowego policji insp. Wojciecha 
Macutkiewicza.

W omawianym okresie policja 
wdrażała Krajowy Program Przeciw-
działania Przemocy. Jego celem jest 
zmniejszenie zjawiska przemocy 
rodzinnej poprzez zastosowanie 
działań profilaktycznych, udziela-
nie pomocy poszkodowanym oraz 
podejmowanie odpowiednich środ-
ków wobec sprawców. Od ubiegłego 
roku funkcjonariusze policji dyspo-

„Przemoc w rodzinie” na sesji rady powiatu

nują również nowym zestawem 
uprawnień i obowiązków. Mają oni 
np. prawo wydania natychmiasto-
wego nakazu opuszczenia miesz-
kania w sytuacji, gdy jedna z osób 
w rodzinie dopuszcza się przemocy. 
W 2020 roku wydano 8 takich na-
kazów, natomiast w ciągu 8 miesię-
cy bieżącego roku było ich już 50. 

Na terenie powiatu bielskiego 

w okresie sprawozdawczym odno-
towano 426 interwencji domowych, 
z tego na terenie miasta Bielsk Pod-
laski – 218. Co ciekawe, wśród 199 
ofiar przemocy rodzinnej 26 osób to 
mężczyźni. Niestety, ofiarami pato-
logicznych zachowań stały się także 
dzieci. Policja odnotowała 7 osób 
małoletnich, wobec których dorośli 
stosowali przemoc.         pd, ek, wch

30 września br. odbył się od-
biór końcowy robót związanych 
z remontem drogi powiatowej Nr 
1678B - ulicy Orzeszkowej w Orli. 
Koszt robót wyniósł 254 tys. zł.

Inwestycja ta realizowa-
na była przez powiat bielski przy 
wsparciu finansowym samorządu 
gminy Orla. Wybudowana ponad 
czterdzieści lat temu ulica długości 
345 m uzyskała nową nawierzch-
nię bitumiczną oraz jednostronne, 
dwumetrowej szerokości chodniki. 
Wybudowano również nowe zjazdy 
do nieruchomości.

PZD 

Ulica Elizy Orzeszkowej w Orli po remoncie
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Zarząd powiatu bielskiego za-
decydował o udzieleniu wsparcia 
finansowego na zakup radiowozu 
w wersji oznakowanej przeznaczo-

Powiat dofinansowuje zakup radiowozu

nego dla bielskiej komendy powia-
towej Policji. W budżecie powiatu 
zabezpieczono na ten cel kwotę 
12,5 tys. zł.

W ciągu ośmiu miesięcy bie-
żącego roku na drogach położo-
nych na terenie powiatu bielskiego 
wydarzyło się 14 wypadków i 306 
kolizji drogowych. Ucierpiało w nich 
18 osób, z których 4 niestety ponio-
sło śmierć. Najczęstszą przyczyną 
tych zdarzeń była nadmierna pręd-
kość, nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu lub nieprawidłowe ma-
newry na drodze (np. wyprzedzanie 

„na trzeciego”). Temat ten stał się 
przedmiotem dyskusji na wrześnio-
wej sesji rady powiatu. Informację 
przedstawił komendant powiatowy 
policji insp. Wojciech Macutkiewicz.

Najbardziej niebezpiecznymi 
miejscami na mapie drogowej po-
wiatu bielskiego jest przede wszyst-
kim droga krajowa S 19. Tu właśnie 
miały miejsce trzy wypadki drogo-

we, w których zginęła jedna osoba, 
a cztery zostały ranne. Pozostałe 
miejsca, gdzie zanotowano ofiary 
śmiertelne wypadków to okolice 
miejscowości Biała na drodze wo-
jewódzkiej 684, a także rejon miej-
scowości Niemyje Ząbki i Parcewo 
na drogach powiatowych. 

Ponadto funkcjonariusze biel-
skiej komendy policji ujawnili 10192 
wykroczenia drogowe w wyniku cze-
go mandatami karnymi ukarano 
5363 kierowców. Smutną okoliczno-
ścią jest fakt, iż za kierownicą zna-
leźli się nietrzeźwi kierowcy. Pięciu 
z nich było sprawcami wypadków 
drogowych. Wobec 46 osób w sta-
nie „po spożyciu” wszczęto w sumie 
65 postępowań. Ponadto jeden kie-
rowca był pod wpływem narkotyków, 
a dwóch po ich użyciu.   pd, ek, wch

Stan bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym

W dniach 16-17 września br. 
w Wiśle odbyło się XXVII Zgroma-
dzenie Ogólne Związku Powiatów 
Polskich. W dwudniowych obradach 
uczestniczył starosta bielski Sławo-
mir Jerzy Snarski jako wiceprezes 
zarządu Związku. Podczas zgroma-
dzenia pełnił funkcję wiceprzewod-
niczącego. 

Przedstawiciele powiatów 
szczególną uwagę zwrócili na pro-
blematykę finansów samorządo-
wych, sytuację w systemie opieki 
zdrowotnej, prawne uregulowanie 
kwestii stwierdzania zgonów oraz 
inne problemy istotne z punktu wi-
dzenia powiatów. Program obrad 
obejmował również omówienie 
i przyjęcie założeń do programu 
działania Związku oraz podjęcie 
decyzji w sprawach statutowych. 
W trakcie obrad Zgromadzenie ZPP 

przyjęło stanowiska w najistotniej-
szych kwestiach. 

Pierwszego dnia Zgromadze-
nie Ogólne ZPP przyjęło sprawoz-
danie z działalności zarządu ZPP 
w 2020 roku, a także sprawozdanie 
finansowe za rok 2020 oraz budże-
tu na rok kolejny. 

Podczas obrad przedstawiono 
założenia do programu działania 
związku za rok 2021. Głównym 
obszarem działania będzie repre-
zentowanie interesów powiatów we 
wszystkich miejscach, w których 
przesądzane są kwestie prawne 
bądź finansowe związane z funk-
cjonowaniem powiatów. ZPP będzie 
angażować się w problematykę 
związaną z finansami samorządu 
terytorialnego, a także z przepisami 
z zakresu systemu opieki zdrowot-
nej, edukacji, publicznego transpor-

Starosta bielski uczestnikiem XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Starosta bielski, wiceprezes zarządu ZPP Sławomir Jerzy Snarski 
w trakcie obrad Zgromadzenia Ogólne Związku Powiatów Polskich

tu zbiorowego, prawa budowlanego 
oraz innych istotnych dla powiatów 
kwestii. W dalszym ciągu kształto-

30 września br. Rada Powiatu 
w Bielsku Podlaskim obradowała 
na XXVI sesji. Posiedzenie miało 
bardzo interesujący przebieg, do 
czego przyczyniła się prezentacja 
dotyczącą szczepień przeciwko ko-
ronawirusowi Covid-19. Przedsta-
wili ją pracownicy bielskiej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. 

Po ustaleniu kworum, porząd-
ku obrad i przyjęciu protokołu po-
przedniej sesji, obrady rozpoczęło 
wystąpienie starosty Sławomira 
Jerzego Snarskiego, omawiającego 
pracę zarządu powiatu w okresie 
międzysesyjnym. 

Sytuację epidemiologicz-
ną w powiecie bielskim związaną 
z Covid-19 przedstawiła Marzenna 
Perzyna - kierownik powiatowego 
inspektoratu sanitarnego. Nato-
miast mechanizmy działania szcze-
pionek, różne ich rodzaje i wpływ 
na organizm ludzki oraz koronawi-
rusa były przedmiotem prezentacji, 
z którą zapoznali się radni. 

Kolejne punkty w porząd-
ku obrad omawiał komendant 
powiatowy policji insp. Wojciech 
Macutkiewicz. Radni zapoznali się 
z informacją dotyczącą przemocy 
w rodzinie na terenie powiatu biel-

skiego oraz na temat stanu bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym na 
terenie powiatu. Ten ostatni temat 
przykuł uwagę radnych, którzy 
zgłosili sporo pytań i uwag. 

Dyrektor bielskiego szpitala 
Mirosław Reczko zaprezentował 
kilka tematów, które znalazły się 
w porządku obrad sesji. Radni 
zapoznali się ze sprawozdaniem 
z wykonania planu finansowego Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bielsku Pod-
laskim za I półrocze 2021 r. oraz 
informacją o wydzierżawionych 
pomieszczeniach w budynkach 
stanowiących własność Powiatu 
Bielskiego i użytkowanych przez 
SPZOZ w pierwszym półroczu bie-

żącego roku. Kwestie związane 
z najmem i dzierżawą nieruchomo-
ści powiatowych rada uregulowała 
w podjętych uchwałach. Pierwsza 
z nich dotyczyła wyrażenia zgody 
na zawarcie, po umowie na czas 
oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy 
najmu tej samej części nierucho-
mości, będącej własnością powiatu 
bielskiego.

Kolejnym blokiem tema-
tycznym były sprawy oświatowe. 
Rada podjęła dwie związane z tym 
uchwały. Uchwalono zatem nowy 
regulamin wynagradzania nauczy-
cieli szkół i placówek oświatowo-

-wychowawczych prowadzonych 
przez powiat bielski. Druga z tych 
uchwał dotyczyła szczegółowych 

Relacja z sesji Rady Powiatu 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i placów-
kach oświatowych powiatu biel-
skiego oraz szczegółowych zasad 
zwalniania od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.

Najważniejszą kwestią roz-
strzyganą przez radę powiatu są 
sprawy finansowe, bez regulacji 
których powiat nie może prawidło-
wo funkcjonować. Rada zapoznała 
się z uchwałami zarządu dotyczą-
cymi informacji o przebiegu wyko-
nania budżetu powiatu bielskiego 
za I półrocze 2021 r. oraz informa-
cji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej powiatu biel-
skiego na lata 2021-2025, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć 
za pierwsze półrocze 2021 r. Na-
stępnie podjęto uchwały w sprawie 
zmian w budżecie powiatu bielskie-
go na 2021 r. oraz w sprawie zmia-
ny uchwały nr XXI/130/20 Rady Po-
wiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Bielskiego na 
lata 2021-2025.

Ponadto rada zapoznała się 
z rocznym sprawozdaniem kierow-
ników Nadzoru Wodnego w Bielsku 
Podlaskim, Łapach i Ciechanowcu 
z działań podejmowanych na tere-
nie powiatu bielskiego za rok 2020 
oraz podjęła uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia petycji dotyczącej 
wyremontowania odcinka ulicy 
Chmielnej w Bielsku Podlaskim i za-
bezpieczenia w budżecie Powiatu 
Bielskiego na rok 2022 odpowied-
nich środków finansowych w celu 
przygotowania i wykonania tej in-
westycji. Rada uznała zasadność jej 
realizacji. Jednakże włączenie tego 
zadania do projektu budżetu powia-
tu na rok 2022 zależeć będzie od 
decyzji zarządu powiatu. Ten zaś 
przy konstruowaniu listy zadań 
inwestycyjnych do realizacji w za-
kresie drogownictwa kierować się 
będzie oceną potrzeb w ujęciu całe-
go systemu sieci dróg powiatowych. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż 
sieć ta obejmuje 618 km dróg i 68 
obiektów mostowych, a znaczna 
część z nich wymaga remontów 
i przebudowy.              pd, ek, wch

wana będzie wspólna polityka po-
wiatów. Kontynuowana będzie rola 
doradcza i szkoleniowa.

Zwieńczeniem pierwszego 
dnia Zgromadzenia Ogólnego ZPP 
była gala wręczenia nagród dla 
laureatów Ogólnopolskiego Ran-
kingu Gmin i Powiatów 2020. Jury 
konkursu wybrało i uhonorowało 
najbardziej rozwojowe samorządy. 
Jak co roku znaleźliśmy się w gro-
nie dziesięciu najlepszych samorzą-
dów w kategorii „Powiaty do 60 tys. 
mieszkańców”, zajmując 

Drugi dzień obrad poświęco-
ny był wystąpieniom tematycznym 
związanym z funkcjonowaniem po-
wiatów oraz dyskusji na temat bie-
żących spraw istotnych dla powia-
tów. Starosta bielski Sławomir Jerzy 
Snarski czynnie uczestniczył w ob-
radach, zabierając głos w istotnych 
dla powiatów kwestiach. 

js, opr. na podstawie materiałów 
i zdjęć ZPP (https://zpp.pl/ ).

Z prośbą o udzielenie dofi-
nansowania do zakupu radiowozu 
wystąpiła komenda wojewódzka 
Policji w Białymstoku. Szacunkowy 
koszt zakupu pojazdu wynosi 125 
tys. zł. Połowę tej kwoty zabezpie-
czy komenda wojewódzka, nato-
miast na pozostałą połowę złożą 
się środki budżetowe przekazane 
przez samorządy gminne i powia-
towy. 

Powiat bielski corocznie 
udziela pomocy policji przy zaku-
pach nowych radiowozów. W 2019 r. 
dzięki temu na jej wyposażenie tra-
fiły trzy pojazdy marki Hyundai i30, 
przy udziale finansowym powiatu 
w wysokości 25 tys. zł. W roku 
2020 na zakup dwóch pojazdów 
z naszego budżetu przeznaczono 
kwotę 19,5 tys. zł.   pd, foto KPP BP 
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W dniu 02 
października 2021r. we wsi Pietrzy-
kowo - Gołąbki odbyło się uroczy-
ste otwarcie i poświęcenie świetlicy 
wiejskiej. 

Obiekt ten został wybudo-
wany w całości ze środków pocho-
dzących z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych za  kwotę  
580.695,46 zł brutto.

Uroczystość rozpoczęła się 
przecięciem wstęgi przez Pro-
boszcza Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Bielsku Podlaskim ks. 
kan. dr Dariusza Kujawę, najmłod-
szego i najstarszego mieszkań-
ca wsi, Przewodniczącego Rady 
Gminy Bielsk Podlaski – Stanisła-
wa Olszewskiego, sołtysa – Jó-
zefa Topczewskiego, poprzed-
nią sołtys – Helenę Topczewską,  

Otwarcie świetlicy wiejskiej we wsi Pietrzykowo-Gołąbki

a także sołtysów sąsiadujących 
wsi – Bolesty i Skrzypki Duże 
oraz Wójt Gminy Bielsk Podlaski  

– Raisę Rajecką.
Po przecięciu wstęgi, ks. kan. 

dr Dariusz Kujawa dokonał poświę-

cenia nowo wybudowanej świetlicy 
wiejskiej, a następnie  odprawił 
mszę świętą w nowej świetlicy 

w której udział wzięli mieszkańcy 
wsi i zaproszeni goście.

(materiał UG Bielsk Podlaski)

Festyn „Grodzisko” 2021

ganach mnóstwo łakoci, np.  kisiel 
z owsa, pasztet z cukinii, pierogi, 
kaczka pieczona, różne słodkie cia-
sta oferowane koła gospodyń wiej-
skich. I tak za darmo można było 

skosztować podpłomyka z konfitu-
rą porzeczkową. Odpłatnie  można 
było  postrzelać z łuku. Głód moż-
na było zaspokoić świeżo wędzoną 
kiełbasą, trudno było oprzeć się po-
kusie i  nie spróbować domowych 

Cd. ze str. 1 przetworów, mięsa po Kujawsku, 
czy  zamkniętego w słoiku.

Była prezentacja  kowalska 
w dawnej, zapomnianej już  sztuce 
wykonywania podków i kucia me-
talu za pomocą kowalskiego mło-
ta. Wyrób papieru. Można też było 
przejechać się bryczką.  Nie mogło 
oczywiście zabraknąć stoiska pre-
zentującego średniowieczne ręko-
dzieło rzemieślnicze. 

-  Lizaka mogę kupić podczas 
odpustu. Tam nie zobaczę jednak 
walki. Wyrosłem już z etapu koloro-
wanek. Czekam więc z rodzicami na 
walkę  wojów z grupy rekonstrukcyj-
nej – mówił 11 letni Wojtek, który 
przyjechał wraz z rodzicami i kolegą.  
Myślę, że  będzie ostro. I rzeczywi-
ście było ostro. W ruch wojów po-

szły maczugi,  przed którymi bronić 
się  trzeba było tarczą. W walce za-
wsze są pokonani. Tak też i tu było., 
choć na  szczęście  nikomu nic się 
nie stało. Ze sceny rozlegał się nie 
tylko śpiew  zespołów, ale były  też 

i tańce także  z przytupem.  
Tegorocznym tematem Festy-

nu Archeologicznego w Zbuczu było 
dziedzictwo smaków, a organizato-
rem była gmina Czyże. 

 Tekst, foto: Szet

2 września Gminna Biblioteka 
Publiczna w Narwi po raz kolejny 
przystąpiła do ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie, które zosta-
ło zainicjowane przez Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego i jest 
kontynuowane przez obecną Parę 
Prezydencką. Ma za zadanie popu-
laryzować fundamentalne w pol-
skiej kulturze dzieła, wzmacniać po-
czucie wspólnej tożsamości, a tak-
że promować kulturę żywego słowa 
w jej najdoskonalszych przejawach.

Akcja po raz pierwszy odbyła 
się w 2012 roku, czytano wówczas 

„Pana Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza. W następnych latach: „Dzieła” 
Aleksandra Fredry; „Trylogię” Hen-
ryka Sienkiewicza; „Wesele”- Sta-
nisławą Wyspiańskiego; „Przed-

Narodowe czytanie w Narwi

wiośnie” – Stefana Żeromskiego; 
w 2019 –Nowele Polskie. W 2020r. 
wybrzmiało wybitne dzieło polskie-
go Romantyzmu: „Balladyna” – Ju-
liusza Słowackiego. 

W tym roku w dziesiątą od-
słonę Narodowego Czytania przy-
pomnieliśmy fragmenty książki 

Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani 
Dulskiej”. Z podziałem na role czy-
tali: Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gmi-
ny Narew; Prezes Banku Spółdziel-
czego w Narwi; Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Narwi 
wraz z gronem pedagogicznym; 
Proboszcz Parafii Rzymskokatolic-
kiej w Narwi, Dyrektor Narwiańskie-
go Ośrodka Kultury; Przedstawicie-
le Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
pracownicy i sympatycy Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Narwi.

Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za przybycie, aktywny udział 
oraz mile spędzony czas z litera-
turą.

Anna Andrzejuk-Sawicka 
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Żubr Pompik, bohater nie-
zwykle popularnej serii książek dla 
dzieci, 27 września 2021 r. święto-
wał swoje 13. urodziny! Tegoroczne 
dwudniowe obchody rocznicy uro-
dzin tego sympatycznego żubra 
zainaugurował sam autor, Tomasz 

Samojlik, spotkaniem w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. dr. T. Rako-
wieckiego. Nieprzypadkowo wybrał 
to miejsce, bowiem tu, w 2014 r. 
po raz pierwszy Pompik świę-
tował swoje symboliczne, wów-
czas szóste urodziny. Hajnowskie 
bibliotekarki, obserwując coraz 
większe zainteresowanie mło-
dych czytelników serią przygód 
żubrzej rodziny zamieszkującej 
Puszczę Białowieską, postanowiły 
wspólnie z autorem zorganizować 

spotkanie urodzinowe z udziałem 
uczniów jednej ze szkół podstawo-
wych. Atmosfera była sympatycz-
na, a dzieci tak podekscytowane 
niecodzienną okazją do spotkania 
z autorem, że i rok później udało 
się namówić pana Tomasza Sa-

mojlika do wspólnych obchodów 
literackich urodzin Pompika. Tym 
samym impreza wpisała się w ka-
lendarz bibliotecznych uroczystości 
i co roku, we wrześniu, wspólnie 
z dziećmi i najwierniejszymi czy-
telnikami obchodzone są kolejne 
Pompikowe urodziny.

Spotkanie z władzami miasta, 
dyrektorami placówek przedszkol-
nych i kulturalnych, w trakcie które-
go autor podzielił się fragmentem 

Urodziny Żubra Pompika

Cd. str. 5
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50 lat temu, wypowiadając 
sakramentalne „TAK”, z ufnością 
przyrzekali sobie dzielić razem 
dobre i złe chwile. Ich piękna hi-
storia służy dziś za wzór i przykład 
dla młodych pokoleń, jak budować 
trwały i świadomy związek mał-
żeński ...

Po spędzonym wspólnie pół-
wieczu ponownie przyszło im usły-
szeć „Marsz Mendelsona” – tym 
razem 12 września 2021 r. w odre-

ZŁOTE GODY

montowanej nie tak dawno sali ta-
necznej narewkowskiego ośrodka 
kultury, gdzie świętujące w tym 
roku swoje ZŁOTE GODY pary przy-
witali: Wójt Gminy Narewka - Ja-
rosław Gołubowski oraz kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Narew-
ce – Zenaida Łuksza.

W bieżącym roku ten wyjąt-
kowy jubileusz obchodziło łącznie 
6 małżeństw z terenu gminy Na-
rewka. Przybyli na zaproszenie jej 

gospodarza goście zostali z tej 
zaszczytnej okazji uhonorowani 
medalami Prezydenta RP za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie. Nie 
zabrakło również upominków od 
Wójta Gminy Narewka: pamiątko-
wych koszy z kwiatami oraz oka-
zjonalnych grawertonów i listów 
gratulacyjnych.

Uzupełnieniem części oficjal-
nej, podczas której usłyszeć można 
było wiele wzniosłych przemówień, 

stał się słodko-owocowy poczęstu-
nek oraz sympatyczne rozmowy 
przy stole w gronie towarzyszących 
jubilatom rodzin. Całości dopełniła 
zaś muzyka, którą zebranym zaser-
wował śpiewający duet Ani i Piotra 
Skiepko.

Uroczystość okazała się 
sprzyjającym momentem do wspo-
minania przeszłości oraz do senty-
mentalnych opowieści o tym, jak 
szybko te 50 ostatnich lat minęło... 

A co poniektórzy zdecydowali się 
nawet na publiczne wyznanie, iż 

„na lepszą drugą połówkę nie mogli 
trafić, i że absolutnie każdemu ży-
czą właśnie takich BRATNIEJ DUSZY 
na całą resztę życia!”.

Do tych życzeń i my się dołą-
czamy... A dostojnym jubilatom raz 
jeszcze życzymy kolejnych wspól-
nie spędzonych lat - w zgodzie, zro-
zumieniu i miłości. 

Tekst i foto UG Narewka

Żubry dobrze się czują na wol-
ności na terytorium gminy Narewka 
w powiecie hajnowskim. Upodobały 
sobie słabo zamieszkałe okolice m. 
in. wsi Siemianówka, Osowe, Leśna, 
Mikłaszewo, Olchówka, Masiewo, 
kolonie Lewkowa Nowego i Łozowe. 
Są tu dość duże połacie łąk i lasów, 
rzeki Narew, Narewka i Bobrówka 
(obecnie też są tu bobry) oraz ich 
dopływy. Ważne są również cisza 
i spokój. 

Te królewskie zwierzęta 
można spokojnie oglądać z wież 
widokowych i ambon tutejszych 
myśliwych. Obecnie żubry poszu-
kują młodej i soczystej trawy tam, 
gdzie są pokoszone łąki. Tu je moż-
na najczęściej spotkać. Zimą są do-
karmiane nie tylko sianem, a spe-
cjalnie zgromadzonymi dla nich 
burakami i marchwią oraz jabłkami. 

Na niedawnej sesji Rady Gmi-
ny Narewka na prośbę mieszkań-
ców Siemianówki jednej z ulic w tej 

W  Krainie  Żubra
wsi nadano nazwę i teraz jest to 
ulica Żubra. Na drodze z Siemia-
nówki do Leśnej  napotkamy nowy 
ostrzegawczy znak drogowy z dopi-
skiem „Uwaga! Kraina Żubra”. 

 (JC) fot. Eugeniusz Aleksiejuk

Jak się dowiadujemy, 28 paź-
dziernika br. w świetlicy w Bonda-
rach (gmina Michałowo) odbędzie 
się spotkanie z poetami, piszącymi 
w językach białoruskim i polskim, 
z sąsiadujących ze sobą gmin 
Michałowo i Narewka. Początek 
o godzinie 17. Imprezę poprowadzi 
jej współorganizatorka Helena Re-
jent. Takich wieczorów poetyckich 
tu jeszcze nie było. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają wszystkich 
chętnych. 

Warto dodać, że pani Helena 
była inicjatorką tego typu wydarzeń 
kulturalnych między innymi w gmi-
nach Narewka (tu było ich najwię-
cej - dwanaście), Białowieża i Czyże 
(powiat hajnowski) oraz Orla (po-
wiat bielskopodlaski). Cieszyły się 
one dużym zainteresowaniem mło-
dzieży szkolnej  i osób dorosłych.  

 (JC)

Spotkanie z poetami  
w Bondarach

Przy  amfiteatrze  i  galerii  im.  
Tamary  Sołoniewicz  w  Narewce  
(powiat  hajnowski)  ustawiono  kil-
kanaście  drewnianych  rzeźb.  Zwra-

 Rzeźby w  Narewce

cają  one  na  siebie  uwagę  prze-
chodniów  i  mieszkańców  tej  gminy.  
Podziwiają  oni  talent  rzeźbiarzy.                                                                                                           

Tekst  i  fot.  Jan  Ciełuszecki
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Urodziny  
Żubra Pompika

historii żubra Pompika i opowie-
dział o swoich planach związanych 
z bohaterem, było również okazją 
do podkreślenia faktu, jak ważną 
rolę w promowaniu naszego regio-
nu i wartości ekologicznych pełnią 
książki Tomasza Samojlika.

W specjalnym liście od Mar-
szałka Województwa Podlaskiego 
Artura Kosickiego, odczytanym 
przez wicedyrektor Książnicy Pod-
laskiej w Białymstoku – panią 
Katarzynę Siemieniuk, w kierun-
ku autora spłynęły słowa uznania 
i podziwu dla jego działalności 
literackiej, z życzeniami dalszych 
sukcesów zarówno pisarskich, jak 
i tych zawodowych. Tego samego 
życzą mu zapewne czytelnicy, li-
cząc na to, że wena pisarska i co-
raz to nowe pomysły nie opuszczą 
go przez kolejne lata.

 Justyna Perestret
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Cd. ze str. 7

GMINA WYSZKI

24 wrze-
śnia 2021 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Wyszki odbyła się 
uroczysta gala wręczenia stypen-
diów Wójta Gminy Wyszki za wy-
bitne osiągnięcia uczniów szkół 
z terenu gminy Wyszki w roku 
szkolnym 2020/2021 w ramach 
Gminnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i mło-
dzieży. Program skierowany jest do 
uczniów osiągających indywidual-
ne i drużynowe sukcesy sportowe 
oraz indywidualne osiągnięcia na-
ukowe i artystyczne. Jego celem 
jest promowanie uzdolnionych 
uczniów wśród społeczności szkol-
nej i lokalnej, zachęcanie ich do 
reprezentowania Gminy Wyszki na 
różnych szczeblach rywalizacji oraz 
doprowadzenie do wzrostu aspiracji 
edukacyjnych, sportowych lub arty-
stycznych.

W uroczystości udział wzięli: 
Pan Franciszek Górski- Dyrektor 
Wydziału Szkół Ponadpodstawo-
wych i Kształcenia Ustawicznego 

Gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Wyszki dla uzdolnionych uczniów

z Kuratorium Oświaty, Pan Jan Za-
lewski – prezes Klubu Sportowego 
Podlasie Białystok, były zawod-
nik i trener w tym klubie, a także 
współtwórca Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Białymstoku, Pan 

Andrzej Gliwa – trener Miejskiego 
Klubu Pływackiego WODNIK w Biel-
sku Podlaskim, Pani Zofia Oksiuta- 
Przewodnicząca Rady, dyrektorzy 
szkół oraz dumni rodzice i stypen-
dyści.

Galę prowadzili Tadeusz Wie-
lanowski – z-ca Wójta i sekretarz 
Gminy oraz Agnieszka Piotrowska 

– inspektor ds. oświaty, którzy do-
konali prezentacji uczniów – sty-
pendystów.

W roku szkolnym 2020/2021 
nagrodzonych zostało 9 uczniów 
i wszyscy otrzymali stypendia za 
osiągnięcia sportowe. Wśród wy-
różnionych znaleźli się sportowcy:
Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Fal-
kowskiego w Topczewie
• Wojciech Karpiesiuk
• Zofia Karpiesiuk
• Magdalena Sielewończuk
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Wyszkach 
• Aleksandra Danilczuk - zawod-

niczka Bokserskiego Klubu Het-
man Białystok. powołana do 
wojewódzkiej kadry młodzieżowe

• Michał Kalinowski
• Wiktor Kamiński
• Hubert Niewińsk
• Patryk Niewiński
• Karol Oksiuta

Wszystkim uczniom wręczono 
dyplomy i drobne upominki, zaś ich 
rodzicom listy gratulacyjne.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

W dniu 30 września 2021 r. 
Gmina Wyszki zakończyła reali-
zację zadania pn. Integracja spo-
łeczności wiejskiej poprzez zakup 
strojów ludowych z doposażeniem 
świetlic wiejskich oraz zagospoda-
rowaniem terenu, współfinansowa-
nego z budżetu Województwa Pod-
laskiego w ramach „Programu od-
nowy wsi województwa podlaskie-
go – Kreatywna wieś”. Koszt całego 
przedsięwzięcia wyniósł 32 090,25 
zł, z czego kwota dofinansowania 
wyniosła 15 000zł a wkład własny 
17 090,25 zł. W ramach realizacji 
zadania Koło Gospodyń Wiejskich 

„Strabella – Moja Mała Ojczyzna” 
otrzymało stroje stylizowane 
i wzorowane na elementach stro-
jów ludowych z regionu obecnego 
województwa podlaskiego. Projekt 
oraz wykonawstwo zamówienia 
strojów zrealizowała pani Barbara 
Piotrowska. Doposażono świetlice 
wiejskie w miejscowościach: Mula-
wicze oraz Samułki Duże w sprzęt 
AGD, krzesła bankietowe i stoły. 
Przy budynkach świetlic wiejskich 
dokonano nasadzenia roślinami 
miododajnymi – krzewami żar-
nowca.

Realizacja projektu jest in-

  Zakończenie projektu „Integracja społeczności wiejskiej poprzez zakup strojów ludowych  
z doposażeniem świetlic wiejskich oraz zagospodarowaniem terenu”

westycją w kapitał ludzki, pod-
niesieniem poziomu jakości życia 
mieszkańców. Wykorzystanie za-
kupionych sprzętów przyczyni się 
do samorealizacji, budowania po-
czucia sukcesu i satysfakcji z osią-
gniętych efektów wykonanej pracy. 
Konkurowanie z miejskimi ośrod-
kami kultury i rozrywki stanie się 
wyrównane. Wykorzystanie zdolno-
ści artystycznych oraz potencjału 
przedsiębiorczości jaki charakte-
ryzuje mieszkańców gminy zapro-
centuje w przyszłości rozwojem 
danego obszaru w wymiarze go-
spodarczym i społecznym.

Reprezentant Klubu Sporto-
wego PARKIET HAJNÓWKA Alek-
sander Dziemiańczyk (uczeń Szko-
ły Podstawowej w Kleszczelach) 
w dniu 25 września 2021 r. bar-
dzo dobrze pobiegł na dystansie 
2000 m podczas Mistrzostw Polski 
Młodzików U16 w Lekkiej Atletyce 
w Karpaczu. Bieg ten rozgrywany 
był w dwóch seriach na czas. Olek 
biegł w serii drugiej, w której zwy-
ciężył, poprawiając swój rekord 
życiowy o 8 sekund. Jego rekord 

w chwili obecnej wynosi 6: 15,31 
który uplasował go na 12 pozycji 
w klasyfikacji łącznej. Występ re-
prezentanta KS Parkiet Hajnówka, 
a zwłaszcza sposób taktycznego 
rozegrania, to doskonały progno-
styk na rok przyszły. Olek przez trzy 
okrążenia sam dyktował tempo 
bieg, tak by uzyskać bardzo dobry 
wynik, po czym na kolejne okrąże-
nia ukrył się za plecami przeciw-
ników i w przepięknym stylu roz-
począł finisz na 150 metrów przed 

Bardzo dobry występ Aleksandra Dziemiańczyk  
na Mistrzostwach Polski U16

metą, doprowadzając do zwycię-
stwa w swojej serii

Roman Sacharczuk
Polecam do obejrzenia trans-

misję z biegu. Film można znaleźć 
pod podanym niżej adresem inter-
netowym:https://www.youtube.com/
watch?v=xFD0bUr7YTA

Bieg Olka znajduje się w koń-
cowej części całej transmisji, od 
godz. 6: 47,08 do godz. 6: 56,50 
całego nagrania pierwszego dnia 
Mistrzostw.

10 września Zarząd Woje-
wództwa  przyznał dotacje wyso-
kości  prawie 9 milionów złotych 
z funduszy europejskich  na roz-
wój opieki nad osobami starszymi 
i niepełnosprawnościami. Jednym 
z beneficjentów decyzji jest gmi-
na Mielnik. Dotacja w wysokości 
1,5 mln. zostanie przeznaczona 

na rozwój usług opiekuńczych 
i asystenckich dla osób z niepeł-
nosprawnościami, wsparcie rodzin 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

-wychowawczych oraz utworzenie 
i funkcjonowanie Dziennego Domu 
Pomocy. Warto podkreślić, że po-
nad 60 proc. mieszkańców gminy 
stanowią ludzie starsi, a to oni 

przede wszystkim są beneficjen-
tami takich projektów. Niezbędne 
wsparcie osoby potrzebujące uzy-
skają za pośrednictwem Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Projekt zakłada 
wzmocnienie tej instytucji poprzez  
utworzenie stanowiska asystenta  
rodziny. Koszt przedsięwzięcia prze-
kracza 1,6 mln. zł.                   (cz)

Mielnik Dzienny Dom Pomocy
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Krzysztof Jurgiel

W dniach 7-9 września 
2021 r. w Karpaczu odbyło 
się XXX Forum Ekonomiczne. 
To najważniejsze i największe 
spotkanie polityczno - gospo-
darcze w Europie Środkowo – 
Wschodniej,w którym uczest-
niczyli czołowe osobistości 
w kraju oraz w regionie: lide-
rzy polityki, gospodarki, sa-
morządu, wybitni przedstawi-
ciele świata kultury i nauki.

W ramach Forum Ekono-
micznego odbyły się panele 
dyskusyjne o propozycjach dla 
rolnictwa, które patronatem ob-
jął Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Grzegorz Puda. W debatach 
wziął udział europoseł PiS/EKR 
Krzysztof Jurgiel. Mówił, że Eu-
ropejski Zielony Ład wpłynie 
pozytywnie na rozwój polskiego 
rolnictwa, choć nakłada nowe 
wymagania i warunki prowadze-
nia działalności rolniczej: rolnicy 
muszą zapewnić bezpieczeństwo 
żywnościowe, chronić środowisko, 
zasoby naturalne i powstrzymać 
zmiany klimatyczne.

Krzysztof Jurgiel podkreślił, 
że to małe, rodzinne gospodar-

Europoseł Krzysztof Jurgiel o rolnictwie w Karpaczu i Bydgoszczy
stwa produkują żywność o naj-
wyższej jakości. - W ramach 
Polskiego Ładu  rolnictwo i wieś 
otrzymają 34,5 mld euro (ponad 
150 mld zł) unij-
nych środków pozy-
skanych w ramach 
wspólnej polityki 
rolnej, Krajowego 
Planu Odbudowy 
i polityki spójności – 
zaznaczył europoseł 
Krzysztof Jurgiel.

x x x
Z kolei 1 paź-

dziernika 2021 r. 
w Bydgoszczy od-
było się VIII Forum 
Rolnicze Gazety Po-
morskiej.

W roli pre-
legenta wystąpił 
europoseł Krzysz-
tof Jurgiel podczas 
głównego panelu 
dyskusyjnego na temat: „Eu-
ropejski Zielony Ład – jak 
możliwe zagrożenie przekuć 
w szansę dla polskich rolni-
ków?”

Podczas 2-godzinnej debaty 

z byłymi i obecnymi przedstawi-
cielami ministerstwa rolnictwa 
mówiono o szansach i zagroże-
niach Zielonego Ładu. 

Jan Krzysztof Ardanow-
ski: „Strategię tworzyli ludzie, 
którzy o rolnictwie mają bardzo 
blade pojęcie i nastąpi gwałtow-
ny spadek produkcji żywności”.

Krzysztof Jurgiel, który 

w forum po raz pierwszy wziął 
udział, stwierdził m.innymi: „Jest 
dużo nieporozumienia w tej dys-
kusji o Zielonym Ładzie, która się 

toczy w kraju. Ardanowski wpro-
wadza opinię publiczną w błąd, 
bo to akty wykonawcze ustalają 
zasady”.

Ryszard Zarudzki, były wi-
ceminister rolnictwa: „Boimy się 

Większe wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt
„Dobrostan zwierząt to 

stan zdrowia fizycznego i psy-
chicznego osiągany w warun-
kach pełnej harmonii ustroju 
w jego środowisku. Taki sys-
tem chowu zaspokaja pod-
stawowe potrzeby zwierząt, 
przede wszystkim w zakresie: 
żywienia, dostępu do wody, 
potrzebnej przestrzeni życio-
wej, zapewnienia towarzystwa 
innych zwierząt, leczenia, hi-
gieny utrzymania, mikrokli-
matu pomieszczeń, warunków 
świetlnych. Jednocześnie nie 
pozwala na okaleczanie zwie-
rząt oraz zapewnia ich schro-
nienie przed złymi warunkami 
klimatycznymi. W zakres tego 
pojęcia wchodzą również wa-
runki przewozu zwierząt i hu-
manitarnego sposobu uboju”.

 (Wikipedia)
KE stawia przed rolnikami 

wymagania o znaczeniu i ska-
li jakich w przeszłości nie było. 
A wszystko za sprawą Europejskie-
go Zielonego Ładu, który obejmu-
je zakończenie hodowli klatkowej, 
mniejszą liczbę transportu zwie-
rząt oraz rozporządzenie dla krów 
mlecznych po to, by w najbliższych 
latach zwiększyć wymagania doty-
czące dobrostanu zwierząt.

Poza tym rolnictwo musi 
dostosować produkcję roślinną 
i zwierzęcą w taki sposób, aby do 
2030 r. zmniejszyć stosowanie 
środków ochrony roślin o 50 proc., 
nawozów sztucznych o co najmniej 
20 proc., a używanie antybiotyków 
w fermowym chowie zwierząt o 50 
proc. Ponadto planuje się przezna-
czenie co najmniej 25 proc. grun-
tów na rolnictwo.

Te ambitne zamierzenia mają 
przyczynić się do zerowej emisji 
gazów cieplarnianych w Europie do 
2050 r., co zdaniem wielu eksper-
tów, przyczyni się do dużego spad-
ku produkcji rolniczej we wszyst-
kich sektorach. Dlatego Komisja 
Rolnictwa Parlamentu Europejskie-
go, której członkiem jest Krzysztof 
Jurgiel domaga się, aby bardziej 
rygorystyczne zasady dobrostanu 
zwierząt nie były egzekwowane 
kosztem rolników. Szczegóły maja 
zostać przedstawione w drugiej 
połowie 2023 roku.

Ponadto eksperci przewidu-
ją, że wskutek wdrożenia nowych 
rozporządzeń i zwiększenia wy-
magań dotyczących dobrostanu 
zwierząt sprzedaż mięsa spadnie 
o 14 – 16 proc,, a dostawy suro-
wego mleka o ok. 10 proc., przy 
jednoczesnym wzroście cen tych 

produktów w sklepach.. Droższe 
produkty pociągną spadek popytu, 
a rolnicy mając kłopoty ze zbytem 
zaczną redukować stada.

Z kolei ekonomiści rolnictwa 
przestrzegają, że nie ma obiektyw-
nych metod pomiaru dobrostanu.

Dyletanci, którzy nie hodo-
wali zwierząt posługują się termi-
nem „szczęśliwe zwierzęta”, który 
nie jest zdefiniowany i trudny do 
określenia nawet w przypadku 
ludzi.

Przez wdrożenie tych pro-
gramów rolnicy mogą hodować 
mniej zwierząt i ich dochody nie 
ulegną poprawie. Ograniczona jest 
również wielkość rynku dla nieco 
wyższych standardów.

Wiele małych ferm rodzin-
nych nie może sobie pozwolić na 
inwestowanie w wyższy dobrostan 
zwierząt, stwierdziła eurodeputo-
wana Ulrike Müller w Parlamen-
cie Europejskim. Koszty produkcji 
mięsa wzrosną o 80-90 proc., zaś 
włoski poseł Herbert Dorfmann 
obawia się, że w szczególności 
małe gospodarstwa będą zmu-
szone do zaprzestania produkcji 
z powodu nowych wymogów.

Kontrowersyjna rezolucja
10 czerwca 2021 r. Parla-

ment Europejski przyjął rezolucję 

„Skończmy z chowem klatkowym”.
Poseł Krzysztof Jurgiel głoso-

wał przeciwko, bo w obecnej sytu-
acji – jego zdaniem – jest zbędna.

A tak uzasadniał swoje sta-
nowisko w PE /wybrane fragmen-
ty/: 
• przedstawione w rezolucji tezy 

są nieudowodnione i nie mają 
zastosowania do rolnictwa w UE. 
Inicjatywy europejskie powinny 
być ukierunkowane na ujaw-
nianie i usuwanie nieprawidło-
wości i patologii w utrzymaniu 
zwierząt polegających na nie-
przestrzeganiu obowiązującego 
w UE prawa w zakresie dobro-
stanu, Treść EIO: „setki milionów 
zwierząt hodowlanych w UE są 
trzymane w klatkach przez więk-
szość życia, co powoduje ogrom-
ne cierpienie” jest niepopartym 
dowodami uogólnieniem. Jest to 
dotkliwe dla milionów rolników 
utrzymujących zwierzęta w klat-
kach z zachowaniem wysokiego 
poziomu dobrostanu i z należy-
tą starannością. Utrzymywane 
w klatkach zwierzęta odwza-
jemniają się im wysoka i zdrową 
produkcją.

• Twierdzenie, iż „każdego roku 
klatki zadają cierpienie ogrom-
nej liczbie zwierząt hodowla-

nych i systemy bezklatkowe 
zapewniające wyższy poziom 
dobrostanu są możliwe do wpro-
wadzenia”, jest nieprawdziwe 
i niepoparte dowodami. Prowa-
dzi to do manipulowania ludźmi 
nieznającymi realiów produkcji 
zwierzęcej na wsi.

• Ewentualna dyskusja o całko-
witym zakazie utrzymywania 
zwierząt w klatkach powinna 
się odbyć po analizie bieżącej 
kontroli sprawności obowiązu-
jących przepisów UE w zakresie 
dobrostanu zwierząt, której wy-
niki zostaną przedstawione do 
2023 r.

• Odejście od systemów klatko-
wych dla wielu drobiarzy jest 
niemożliwe z powodów ekono-
micznych (ogromnych kosztów) 
oraz braku dostępności terenów 
inwestycyjnych np. brak miejsca 
na wsi na wolny wybieg.

• Konkurencyjny import tańszych 
zwierząt i produktów „klat-
kowych” spoza UE wykończy 
w przyszłości europejskie rol-
nictwo klatkowe.

www.facebook.com/krzysztof.jurgiel    

czegoś, czego nie znamy. Musimy 
dużo się nauczyć, dużo poznać. 
Postęp gwarantuje, że się utrzy-
mamy, a eko-schematy pozwolą 

chronić środowisko”.
Gabriel Janow-

ski: „Nie ma ważniej-
szej debaty, niż ta 
o rolnictwie. Przestu-
diowałem te programy 
i jestem smutny . Sznur 
zaciska się coraz bar-
dziej na szyi polskiego 
rolnika”.

Jacek Janiszew-
ski: „Nikt tak bardzo jak 
rolnik nie rozumie presji. 
Zielonym Ładem jesz-
cze nie straszmy siebie, 
ale też nie zachwy-
cajmy. Zbyt szybkie 
wprowadzenie będzie 
błędem”.

Jak widać opi-
nie o Zielonym Ładzie 

wśród  byłych ministrów rolnic-
twa są niezwykle zróżnicowane.

Finał Forum Rolniczego sta-
nowiła gala wręczenia nagród 
dla Rolnika i Sołtysa Roku 2021.

(red)

Krzysztof Jurgiel na XXX Forum Ekonomicznym
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Przysłowia  ludowe  na  październik

Na  świętego  Franciszka  (10.10)  odlatuje  pliszka.
W  Edwarda  (13.10)  jesień  twarda.
Gdy  październik  ciepło  trzyma,  zwykle  mroźna  zima  bywa.
Gdy  październik  mokro  trzyma,  zwykle  potem  ostra  zima.
Od  świętej  Urszuli  (21.10)  chłop  się  kożuchem  otuli.
Jesień  bezdeszczowa  zima  wiatrowa.
W  jesieni  prędko  gdy  liść  z  drzewa  spadnie,  wkrótce  zima  będzie,  
każdy  zgadnie.

 Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

Zamiast felietonu rozmowa z siostrą Małgorzatą

Dramat na wielu płaszczyznach
gandzie, która dehumanizuje, któ-
ra usiłuje wmówić społeczeństwu, 
że wszystko jest OK.  Otóż nie jest 
OK. Nie jest OK. nie tylko oczywi-
ście, przede wszystkim z punktu 
widzenia chrześcijanina, ale tak-
że z punktu widzenia zwykłego 
człowieka. Dla mnie to jest dra-
mat. Oprócz osobistego dramatu 
tych dzieci. To jest niewyobrażalne. 
Kiedy zaczynałyśmy z moją przy-
jaciółką pomagać ludziom bez-
domnym - jeszcze w schyłkowych 
czasach komunizmu, robiłyśmy to 
dlatego, że wydawało nam się, że 
jest nieprzyzwoitością, iść do cie-
płych łóżek wiedząc o tym, że ko-
biety i dzieci, a to były czasy kiedy 
na klatkach i dworcach mieszkały 
bezdomne kobiety, także z dziećmi. 
To jest w tej chwili dla nas już nie-
wyobrażalne, ale tak było. Przecież 
to jest po prostu niemoralne żeby-
śmy szły do ciepłych łózek, a te 
kobiety nocowały na dworcach, 
czy dzieci nocowały na dworcach, 
czy w jakichś piwnicach czy pusto-
stanach. Myślę, że to jest wielka 
przegrana, oczywiście przegrana 
polityków, którzy tocząc wojnę, 
nazywają to wojną. Toczą wojnę 
z dziećmi, toczą wojnę z kobie-
tami. Toczą wojnę zwycięską, bo 
przecież parę  osób zmarło, w tym 
szesnastoletni chłopiec. A więc 
hurra, jesteśmy zwycięzcami 
w tej wojnie. Toczą wojnę z dzieć-
mi. To jest coś, co mam wraże-
nie, rządzący, politycy czy część 
ludzi, którzy to popierają usiłują 
nas do tego przyzwyczaić. Mówię: 
nie. Osobiście jestem ogromnie 
wdzięczna tym wszystkim ludziom, 
którzy próbują, mimo zakazu po-
móc, którzy chcą ratować, a jest 
ich bardzo, bardzo wielu. 

(...)

Cd. ze str. 1 Jest to tak pokrętne rozumo-
wanie, że trudno za nim nadążyć. 
Jeżeli dzieci są, jeżeli mamy moż-
liwość w jakikolwiek sposób po-
móc tym dzieciom, to naprawdę 
przestańmy grać w grę Łukaszen-
ki. Tym bardziej jeśli jemu o to 
właśnie chodzi. To co myśli pan 
Łukaszenko, to naprawdę mało 
powinno nas obchodzić wtedy, 
kiedy trzeba ratować człowieka 
jako ofiarę jego bandyckiej poli-
tyki. Tutaj ciągle przypominamy 
zbrodnię holokaustu. Wiadomo 
przecież, że to był wymysł Hitlera 
i jego popleczników, zniszczenie 
narodu żydowskiego. Ale byli lu-
dzie, którzy mówili „nie” i w to nie 
wchodzili. Ja się tak zastanawiam, 
przecież rodzina Ulmów, rodzinie, 
która zginęła dlatego, że ukrywa-
ła Żydów w czasie okupacji, zresz-
tą zginęła dlatego, że doniósł na 
nią Polak. Przecież tej rodzinie 
stawiamy pomniki, przecież tej ro-
dzinie otwieraliśmy – o ile dobrze 
pamiętam – wcale nie tak dawno 
muzeum, zresztą słusznie. Więc 
pytam, czy ta rodzina ratując Ży-
dów współpracowała z Hitlerem. 
To w ogóle jest pokrętne rozumo-
wanie, i tak pokrętne tłumaczenie, 
które ma  nie wiem co usprawie-
dliwiać? Usprawiedliwiać po pro-
stu nasz brak człowieczeństwa 
najnormalniej w świecie. To co? 
Te dzieci mają zginąć tylko dla-
tego, że panu Łukaszence się tak 
podoba? No to róbmy tak dalej, 
róbmy tak dalej. To znajdzie się 
za chwilę jakiś kolejny wariat,któ-
ry powie, że blondyni są niedobrzy 
... To bawmy się tak dalej.

Fragmenty telewizyjnej 
rozmowy z siostrą Małgorzatą 
Chmielewską. 

Źródło:TVN 24

„Pragnęli żyć w wolnej Polsce”
Cd. ze str. 1

Obchody rocznicy bitwy roz-
poczęły się  przy Szkole Podstawo-
wej im. por. Izydora Kołakowskiego 
w Domanowie wciągnięciem  flagi 
na maszt. Przybyłe delegacje ofi-
cjalnie powitano przed budynkiem 
szkoły podstawowej. Przy wjeździe 
na teren szkoły można było obej-
rzeć tablice poświęcone bohaterom 
bitwy oraz domanowskim peda-
gogom zamordowanym w Katyniu 

- tam też złożono kwiaty. Dyrektor 
Ewa  Zawadzka wraz z  uczniami 
złożyła kwiaty  pod krzyżem i ta-
blicami upamiętniającymi poległych 
w walce pod Domanowem.  Stąd, 
pod przywództwem kampanii ho-
norowej, pocztów  sztandarowych, 
uczestnicy uroczystości przemasze-
rowali do miejscowego  kościoła p.w. 

św. Doroty Dziewicy i Męczennicy 
na mszę św., której przewodniczył 
proboszcz  ks. dr Krzysztof Napiór-
kowski, a współkoncelebransem był 
ks. Robert Figura.  W homilii ks. pro-
boszcz podkreślił, że postawa Woj-
ska Polskiego w okresie kampanii 
wrześniowej jest godna pochwały, 
bo wiązała się z wielkim poświęce-
niem.

Kolejnym punktem obchodów 
były uroczystości na cmentarzu pa-
rafialnym przy grobie   por. Izydora 

Kołakowskiego, przy którym szer. 
Magdalena Dziekońska i  i st. szer. 
Łukasz Parszczyński pełnili  war-
tę honorową. W Apelu Poległych 
ppor.  Dorota Samiło wzywała córki 
i synów Narodu Polskiego, którzy 
w chwili próby, z godnością i hono-
rem stanęli do walki, bo pragnęli żyć 
w wolnej Polsce. Przywołała pole-
głych żołnierzy  9. Pułku Strzelców 
Konnych, toczących najkrwawszy 
bój w dniu 13 września 1939 roku 
w rejonie miejscowości Domano-
wo, Pruszanka Stara i Pruszanka 
Baranki, bohaterskiego dowódcę 3.  
szwadronu por. Izydora Kołakow-
skiego i dowódcę 2. Szwadronu ppor. 
Jana Siedleckiego. Apel zakończyła 
salwa honorowa,  złożenie  kwia-
tów i  akordy  patriotyczne orkiestry 
wojskowej.

W bogatym programie obcho-
dów był pokaz sprzętu wojskowego, 
musztry wojskowej, Po przerwie 
przeznaczonym na regenerację sił, 
na którą do szkoły zaprosiła  dy-
rektor szkoły, miała miejsce rekon-
strukcja bitwy pod Domanowem. 
Oczekując na bitwę  można było też 
posilić się  grochówką i  bigosem 
z kuchni polowej. Inscenizacji towa-
rzyszył pokaz sprzętu wojskowego 
2. Batalionu Zmechanizowanego 5. 
Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. 
piknik militarny - m.in. pokaz sprzętu 
5 Giżyckiej Brygady Zmechanizowa-
nej im. Zawiszy Czarnego.

Z kart historii
13 września 1939 roku  9. Pułk 

Strzelców Konnych stoczył bitwę  
pod Domanowem z  doborowymi 
oddziałami niemieckimi w gminie 
Brańsk. O godz. 9 Niemcy  zasko-

czyli Polaków  natarciem od strony 
Brańska. Godzinę później nastąpił 
kolejny atak od strony Wysokiego 
Mazowieckiego.  Niemcom nie udało 
się przełamać polskiej obrony. Kolej-
ny atak  był wsparty  ogniem arty-
leryjskim. Pomiędzy godz. 12 a 15 
polscy żołnierze odparli kolejne nie-
mieckie ataki. Dopiero dwa jednocze-
sne natarcia Niemców po godz. 15 
zdecydowały o wyniku bitwy. Jedynie 
dzięki baterii dowodzonej przez kpt. 
Bronisława Przyłuskiego z 14. Dy-
wizjonu Artylerii Konnej, która znisz-
czyła trzy niemieckie czołgi, udało 
się uratować pułk przed całkowitą 
zagładą. W bitwie pod Domanowem 
zginęło lub zaginęło około 40 żołnie-
rzy i oficerów 9 PSK. Z powodu strat 
zreorganizowano pułk. Z czterech 
szwadronów utworzono trzy. W bi-
twie pod Domanowem zginął między 
innymi por. Izydor Kołakowski, do-
wódca szwadronu. 

Z okazji uroczystości  dzięki 
uprzejmości dyrekcji szkoły  miałem 
sposobność  zwiedzić Szkolną Izbę 
Pamięci, w szkole spotkałem też byłą 
absolwentkę I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. T. Kościuszki w Bielsku 
Podlaskim, Marzannę Pietraszko Rut-
kowską, aktywną nauczycielkę języ-
ka  polskiego, która podczas mszy 
św. włączyła się wraz z dyrekcją 
szkoły w odczytanie Słowa Bożego.

- Cieszę się z wielkiego zain-
teresowania obchodami, z udziału 
przedstawicieli wojska, samorządu, 
duchownych, harcerzy, przedstawi-
cieli ze sztandarami szkół z terenu 
gminy, a przede wszystkim z nie-
spotykanej dotąd wielkiej obecności  
mieszkańców gminy Brańsk i okolic 

-  dziękował Antoni Dudziński, pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół 9. Pułku 
Strzelców Konnych w Grajewie. 

Z okazji obchodów Towarzy-
stwo Przyjaciół 9. Pułku Strzelców 
Konnych wydało broszurkę „Bitwa 
pod Domanowem 13. IX.39 roku” au-
torstwa Tomasza Dudzińskiego. 

Organizatorami obchodów był 
wójt gminy Brańsk Andrzej Jankow-
ski, Towarzystwo Przyjaciół 9. Pułku 
Strzelców Konnych i Szkoła Podsta-
wowa im. por. Izydora Kołakowskiego 
w Domanowie.

Tekst, foto Taddeusz Szereszewski

Już wiele lat aktywnie działa 
sekcja nauczycieli emerytów i ren-
cistów przy Oddziale Związku Na-
uczycielstwa Polskiego w Hajnówce. 
Kieruje nią Irena Jurczuk. Emeryto-
wani nauczyciele lubią poznawać 
świat i chętnie jeżdżą na wycieczki. 
3 sierpnia br. pojechali do historycz-
nej stolicy Podlasia - Drohiczyna 
i niedalekiego od miasta nad Bu-
giem Korczewa. W Korczewie zwie-
dzili odnowiony piękny pałac i park 
za pałacem.

Uczestnicy wycieczki najdłu-
żej zatrzymali się w Dohiczynie, aby 
odwiedzić Muzeum Diecezjalne im. 
Jana Pawła II, Muzeum Kajaków (tu 

jest największa kolekcja kajaków 
eksponatów w kraju) i Muzeum 
Starych Motocykli (w tym ostatnim 
jest także w dużej gablocie kolekcja 
ciekawych starych aparatów foto-
graficznych).

Obiad był w restauracji „Zam-
kowa”. Ale panie chciały koniecz-
nie do Ośrodka Promocji Produktu 
Lokalnego „Zagubek”. Jest w nim 
sklepik z lokalnymi produktami. 
Nauczyciele byli zadowoleni z wy-
cieczki i wracali w dobrych humo-
rach, śpiewali. Nie ma to jak w gro-
madzie. Pytali oni,  kiedy następna 
eskapada.

Tekst i fot.  Jan Ciełuszecki

 Udana wycieczka do Drohiczyna 

Gmina Gródek otrzymała  
555 tys. zł na uporządkowanie terenu 
na Górze Zamkowej. Projekt obejmuje 
wybudowanie ławek i zadaszonych 
stolików, wiaty oraz stojaków na 
rowery. Zostaną postawione tablice 
informacyjne oraz wieża widokowa. 
Gmina wykona tez monitoring oraz 
przebuduje dojazd. Całkowita wartość 
prac to kwota 680 tys. zł.          (sok)

Gródek

Lifting Góry Zamkowej

Ponad 650 tyś, złotych przyznał 
Zarząd Województwa gminie Juchno-
wiec Kościelny na realizację dwóch 
projektów.

W Klewinowie zostanie wykonany 
remont i termomodernizacja świetlicy. 
Zostaną do niej zakupione meble, Po 
wykonaniu tych prac świetlica będzie 
miejscem integracji społecznej i ak-
tywności lokalnej. Wartość inwestycji  
879 tys. zł, dofinansowanie 347 tys. zł.

310 tys. zł otrzymała gmina na 
montaż 27 paneli fotowoltaicznych 
na domach mieszkańców. Całkowity 
koszt  tego przedsięwzięcia to kwota  
447 tys. zł.                                  (seb)

Juchnowiec Kościelny

Nowe inwestycje
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-�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
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Hajnówka,�ul.�Zielona�5
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Powiat Hajnowski nieprzerwanie od kilku 

lat „okupuje” miejsce w pierwszej dziesiątce 
w swojej kategorii (powiaty do 60 tys. miesz-
kańców). W tym roku także - po raz kolejny 
Powiat Hajnowski znalazł się w gronie liderów, 
a nawet poprawił swój ubiegłoroczny wynik – 
przeskoczyliśmy z VIII na VI miejsce!

Uroczyste uhonorowanie  odbyło się 
w dniach 16-17 września br. w Wiśle podczas 
XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powia-
tów Polskich. Nagrodę dla Powiatu Hajnowskie-
go odebrał Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin 
prowadzony przez Związek Powiatów Polskich, 
oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobro-
wolnego uczestnictwa wszystkich samorządów 
szczebla gminnego i powiatowego. Ranking 
trwa przez cały rok i stanowi wszechstronną 
ocenę działalności samorządu, zaś kolejność 
uzależniona jest od wyników osiąganych przez 
dany powiat - podstawowym kryterium jest 
aktywność w swoim środowisku. Spectrum 
punktowanych działań jest bardzo szerokie. 
Samorządy sklasyfikowane w rankingu są 
oceniane przez ekspertów ZPP według wielu 
kryteriów zgrupowanych w dziesięciu blokach 
tematycznych, takich jak m.in.: działania pro-
inwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania po-
prawiające jakość obsługi mieszkańca, rozwój 
społeczeństwa informacyjnego czy promocja 
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej. Na każdym z tych pól Powiat Haj-
nowski może pochwalić osiągnięciami, czego 
dowodem jest miejsce w pierwszej dziesiąt-
ce. O szóstym miejscu w rankingu zaważyły 
przede wszystkim punkty za ilość pozyskanych 
środków finansowych pochodzących z funduszy 
krajowych i unijnych – a na tym polu Powiat 
Hajnowski ma się czym pochwalić.

Rok 2020 to 33 projekty, z których 

większość ma swoją kontynuację. Na re-
alizację projektów i inwestycji wydatko-
wano w ubiegłym roku ponad 30 mln zł 
– na tę sumę składają się fundusze z bu-
dżetu powiatu, fundusze krajowe i unijne. 
Docelowo całkowita wartość projektów 
to ponad 85 mln zł! Pozyskane środki po-
zwalają na realizację wielu przedsięwzięć 
– inwestycyjnych, społecznych, edukacyj-
nych.

A za rok 2021 r.  suma punktów będzie 
jeszcze wyższa ze względu na tegoroczne 
inwestycje z udziałem funduszy unijnych – 
trwają prace poscaleniowe w gminach Dubicze 
Cerkiewne, Narew i Narewka; aktualnie powiat 
realizuje 4 projekty w tym zakresie. Kolejne 
4,9 mln zł samorząd powiatu pozyskał w tym 
roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
realizację inwestycji drogowych:
• przebudowa drogi powiatowej nr 1779B na 

odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topo-
lowej w Czeremsze,

• przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. 
Targowej oraz 2329B ul. Poddolnej,

• przebudowa drogi powiatowej nr 1481B 
w miejscowości Puchły.

W 2021 r. również rozpoczęła się re-
alizacja trzech projektów promocyjno – tury-
stycznych: „Szlakiem bioróżnorodności Regionu 
Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi”, „Trans-
graniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” 
(w obydwu Powiat hajnowski jest beneficjen-
tem głównym) oraz „Przyrodnicza skarbnica 
ponad granicami” – w roli partnera. Ale ciężka 
praca popłaca – w efekcie wielostronnej współ-
pracy na realizację zadań z zakresu rozwoju 
turystyki i promocji do regionu trafi ponad 0,5 
mln zł – to suma dofinansowania wszystkich 
projektów. Ich całkowita wartość zaś to ok. 146 
632,00 euro (ok. 626 014 tys. zł).

Z kolei dzięki aktywnemu pozyskiwaniu 
funduszy z Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),  osoby 
ze szczególnymi potrzebami mogą ubiegać się 
o pomoc finansową. Wartość środków na wy-
datki na ten cel w 2021 r. to ponad 1,5 mln zł.

Fundusze unijne pozyskał też Zespół 
Szkół Zawodowych w Hajnówce – szkoła ak-
tualnie realizuje duży projekt edukacyjny pn. 
„Podniesienie jakości kształcenia zawodowe-
go w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce 
poprzez realizację kompleksowego programu 
rozwojowego szkoły - II edycja” o wartości 
ponad 2,1 mln zł. Ponadto, w porozumieniu 
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 
w Hajnówce, szkoła w roli partnera od 2021 
r. realizuje inicjatywę Podlaski Kompas Pracy. 
Celem projektu jest merytoryczne wzmocnienie 
rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego 
przy jednoczesnej współpracy z  pracodaw-
cami. Szkoła zostanie włączona do Podlaskiej 

Powiat Hajnowski nadal w pierwszej 10 
najlepszych powiatów w Polsce w swojej kategorii

Cd. str. 4

Gmina Miejska Hajnówka zre-
alizowała projekt Nr WND-RP-
PD.08.06.00-20-0277/18 pn.: „Zwiększe-
nie dostępności do edukacji przedszkolnej 
poprzez rozbudowę i przebudowę Przed-
szkola nr 3 z Oddziałami integracyjnymi 
w Hajnówce” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura 
dla usług użyteczności publicznej, Dzia-
łania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwo-
ju lokalnego, realizowanego w ramach 
umowy o dofinansowanie Nr UDA-RP-
PD.08.06.00-20-0277/18-00, oraz Aneksu 
nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0277/18-01.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu 
do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 3 i 4 
letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami 
z terenu miasta Hajnówka oraz gminy wiejskiej 
Hajnówka.

W ramach inwestycji powstały nowe 
sale dydaktyczne oraz gabinety zajęć spe-
cjalistycznych, duża sala gimnastyczna oraz 
sala integracji sensoryczne,j która pozytywnie 
wpłynie na rozwój przedszkolaków. Przedszko-
le uzyskało również nowoczesny plac zabaw, 
dostosowany do potrzeb dzieci z niepełno-
sprawnościami.
Okres realizacji projektu: 
od 09.05.2019 r. do 23.12.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 
2 930 110,26 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 
849.948,33 PLN

Budynek po dokonanej rozbudowie 
i przebudowie został przystosowany do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowy-
mi: została wykonana winda, która umożliwiła 
transport pionowy pomiędzy parterem, a pię-
trem. Dodatkowo ciągi komunikacyjne pomię-
dzy częścią istniejąca, a częścią rozbudowy-
waną zostały dostosowane do potrzeb osób 

Zakończyła się rozbudowa Przedszkola nr 3  
na ul. Rzecznej

z niepełnosprawnościami poprzez wykonanie 
pochylni wraz pochwytami. Ponadto zostały 
wykonane dwie łazienki ogólnodostępne do-
stosowane dla osób z niepełnosprawnościami 
(jedna w poziomie parteru, druga w poziomie 
piętra). 

Dodatkowo w ramach budowanego placu 
zabaw zostały zamontowane elementy, które 
są specjalnie dedykowane dla dzieci z rożnymi 
niepełnosprawnościami.

W ramach wykonanej rozbudowy i prze-
budowy Przedszkola nr 3 – poprzez budowę 
sali gimnastycznej, pracowni doświadczania 
świata, sali SI - stworzono nowoczesne wa-
runki na zwiększenie szans na lepszy start 
życiowy i tym samym lepsze życie dzieci ob-
jętych wychowaniem przedszkolnym, w tym 
w szczególności dzieci z niepełnosprawnością, 
mających specjalne potrzeby edukacyjne. 

Osiągnięto cele szczegółowe projektu:
• utworzono dwa dodatkowe oddziały przed-

szkolne - w tym dla dzieci z niepełnospraw-
nością, mających specjalne potrzeby edu-
kacyjne,

• poprawiono jakość infrastruktury edukacyj-
nej w Przedszkolu nr 3 w Hajnówce,

• poprawiono jakość usług edukacyjnych re-
alizowanych przez Przedszkole nr 3 w Haj-
nówce dzięki jego rozbudowie,

• stworzono możliwość wprowadzenia nowe-
go rodzaju terapii dzieci autystycznych dzię-
ki rozbudowie budynku Przedszkola o salę 
gimnastyczną oraz salę doświadczania 
świata, salę SI,

• stworzono unikalną w Powiecie Hajnowskim, 
a w szczególności w obszarze oddziaływa-
nia projektu tj. w mieście Hajnówka oraz 
w gminie wiejskiej Hajnówka, infrastruktu-
ry przedszkolnej na bazie Przedszkola nr 3 
w Hajnówce,

• poprawiono jakość opieki i terapii dzieci ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi w je-
dynym przedszkolu o profilu integracyjnym 
w obszarze oddziaływania projektu.

  



„…śpiew cerkiewny kształtuje dusze ludzkie…”  
- 40. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

„…życie cerkwi, którego członka-
mi jesteśmy jest niemożliwe bez śpiewu 
cerkiewnego. Śpiew cerkiewny jest nie-
odłączną częścią natury aniołów, którzy 
nieustannie wychwalają Boga swoim 
śpiewem - Święty, Święty, Święty je-
steś Panie…[…]” takimi słowami Jego 
Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa 
Metropolita Warszawski i całej Polski 
podczas inauguracji jubileuszowego 
festiwalu podkreślał rolę śpiewu cer-
kiewnego i istotności w tym Między-
narodowego Festiwalu Hajnowskie Dni 
Muzyki Cerkiewnej. 

13 września był wyjątkowym 
dniem dla Hajnowskich Dni Muzyki Cer-
kiewnej. Jubileuszowa edycja została 
uroczyście zainaugurowana w obec-
ności wielu zaproszonych gości. Wśród 
nich byli przedstawiciele duchowień-
stwa cerkwi prawosławnej i kościoła 
rzymskokatolickiego. A także władze 
szczebla krajowego i regionalnego tj. 
Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski 
oraz Artur Kosicki Marszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego, władze samorządowe, 
reprezentanci służb mundurowych, kor-
pusu dyplomatycznego oraz wielbiciele 
muzyki cerkiewnej.

Dyrektor Festiwalu ks. mitrat 
Michał Niegierewicz w krótkich, lecz 
bardzo istotnych słowach podsumował 
cztery dekady związane z organizacją 
wydarzenia - „…Czterdzieści lat temu 
zaczynaliśmy skromnie,  od prezentacji 
kilku okolicznych chórów parafialnych 
w maleńkiej drewnianej, nieistniejącej 
już świątyni, w innych warunkach i innej 
sytuacji politycznej. Trudno wtedy było 
wyobrazić sobie, że ten maleńki stru-
myk zacznie przeobrażać się każdego 
roku w coraz to większą rzekę. Bywało 
trudno, ale łączył nas entuzjazm i wia-
ra, że tworzymy dzieło Boże…”. 

W początkowej części uroczy-

stości Starosta Powiatu Hajnowskiego 
Andrzej Skiepko wraz z Wicestarostą 
Powiatu Hajnowskiego Joanną Kojło 
wręczyli Jego Eminencji Wielce Błogo-
sławionemu SAWIE Metropolicie War-
szawskiemu i Całej Polski tytuł „Zasłu-
żony dla Powiatu Hajnowskiego”, który 
Rada Powiatu Hajnowskiego przyznała 
Metropolicie w 2020 r.

Słowa pełne wsparcia dla festi-
walu padły z ust Adama Kwiatkow-
skiego Sekretarza Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP, który odczytał list od 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skiero-
wany do organizatorów - „…Według 
myślicieli chrześcijańskiego Wschodu 
śpiew kościelny powinien być „dźwię-
kową ikoną”, muzyczną bramą czy też 
pomostem do rzeczywistości nie z tego 
świata, naśladownictwem chórów nie-
biańskich i całkowitym skupieniem na 
sacrum”.

 Wyrazy uznania przekazał osobi-
ście Wojewoda Podlaski Bohdan Pasz-
kowski. 

Oficjalnego otwarcia 40. Między-
narodowego Festiwalu Hajnowskie Dni 
Muzyki Cerkiewnej dokonał Burmistrz 
Miasta Jerzy Sirak. 

Artystycznych i duchowych wra-
żeń dostarczył koncert Chóru Akade-
mickiego Uniwersytetu Warszawskie-
go pod dyrygenturą Iriny Bogdanowicz, 
kończąc tym samym poniedziałkowy 
Koncert Inauguracyjny oraz pozosta-
wiając słuchaczy w mistycznej aurze 
śpiewu cerkiewnego. 

W festiwalu wzięło udział ok. 
600 artystów z Polski i z zagranicy. Do 
przesłuchań konkursowych, które od-
bywały się w dniach 15-17 września 

przystąpiło 28 chórów, w tym 6 w for-
mule online. 

Występujące chóry oceniało mię-
dzynarodowe jury w składzie: prof. dr 
hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewod-
niczący, prof. dr hab. Grzegorz Pecka, 
ks. dr Alexandrel Barnea, Aleksandrs 
Brandaws, ks. Protodiakon Bazyli Du-
bec, mgr Ireneusz Ławreszuk, ks. dr 
Dmitryi Bołgarskij. 

Ogłoszenie oficjalnych wyników 
miało miejsce 18 września tuż przed 
Koncertem Galowym. 

Podsumowaniem festiwalowego 
tygodnia był Koncert Galowy w Haj-
nówce, na którym zaprezentowały się 
zwycięskie chóry. Zakończył go bardzo 
wzruszający koncert Ryskiego Prawo-
sławnego Chóru Kameralnego „Bła-
gowiest” z Rygi. Drugi Koncert Galowy 
odbył się w Cerkwi Hagia Sophia w Bia-
łymstoku. 

W ramach festiwalu miały miej-
sca także wydarzenia towarzyszące 
(wystawy, koncerty towarzyszące):
Wystawa fotograficzna poświęcona 
40. jubileuszowi Festiwalu „40 lat 
minęło…” (Organizatorzy: Stowarzy-
szenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” 

oraz Hajnowski Dom Kultury),
Wystawa fotograficzna „Prawosła-
wie w obiektywie” (Organizatorzy: 
Stowarzyszenia Orthnet),
Wystawa ikonograficzna „Święty 
Mikołaj Cudotwórca” (Organizatorzy: 
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 w Hajnówce). 

Z muzyką cerkiewną dotarliśmy 
także do Warszawy, Supraśla, Łosic, 
Narwi, Trywieży, Gródka, Bielska Pod-
laskiego, gdzie zaprezentowały się 

festiwalowe chóry dając przepiękne 
koncerty towarzyszące. W Amfiteatrze 
Miejskim w Hajnówce odbył się trady-
cyjny koncert plenerowy „Uczta folklo-
rystyczna”.

Jubileuszowy charakter festiwalu 
podkreśliło także nowe wydawnictwo 
albumowe pn. „40 Międzynarodowy Fe-
stiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiew-
nej”. Jest to sentymentalna  fotogra-
ficzna podróż po dziejach wydarzenia 
od jego początków po dzień dzisiejszy. 
Album został opracowany przy współ-
pracy z Panią Anną Radzikiewicz i Fun-
dacji im. Konstantego Ostrogskiego. 

Hajnowski Festiwal odbył się 

z błogosławieństwa Jego Eminencji 
Wielce Błogosławionego Sawy Metro-
polity Warszawskiego i całej Polski oraz 
pod Patronatem Honorowym Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy. 

Partner: Województwo Podlaskie. 
Festiwal dofinansowany był ze 

środków: Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury w ramach 
Programu „Muzyka”, Miasta Hajnówka, 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce, 

Miasta Białystok, Gminy Wiejskiej Haj-
nówka, sponsorów oraz osób prywat-
nych.

Stowarzyszenie Miłośnicy Mu-
zyki Cerkiewnej, Parafia św. Trójcy 
w Hajnówce oraz Hajnowski Dom Kul-
tury składa serdeczne podziękowania 
wszystkim samorządom, podmiotom 
publicznym i prywatnym, osobom pry-
watnym, dzięki którym byliśmy w stanie 
zorganizować to najważniejsze ducho-
we święto w naszym regionie, pod-
kreślające prawosławne dziedzictwo 
kulturowe jakim jest śpiew cerkiewny. 
Wszystkim osobom wspierających nas 
dobrym słowem, pomocą w kwestiach 

organizacyjnych. Wielkie podziękowania 
kierujemy do serwisu cerkiew.pl, który 
wspierał nas medialnie przy organizacji 
wydarzenia i pozwolił nam dotrzeć do 
szerokiego grona odbiorców poprzez 
produkcję i emisję spotu promocyjne-
go,  transmisje na żywo koncertów oraz 
przesłuchań konkursowych. 

Emilia Korolczuk
Zdjęcia: Łukasz Troc

Wyniki oraz więcej informacji na www.
festiwal.cerkiew.pl



„Z końcem września Staro-
stwo Powiatowe w Hajnówce za-
kończyło kampanię „Nie wyrzu-
caj śmieci do lasu”. Inicjatywa 
spotkała się z dużym zaintereso-
waniem ze strony mieszkańców. 

W ramach kampanii pracowni-
cy Wydziałów: Organizacyjno – Ad-
ministracyjnego oraz Budownictwa 
i Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego opracowali informacje 
prasowe nt. sensu recyklingu, zasad 
segregacji oraz negatywnych skut-
ków dzikich wysypisk śmieci - praw-
nych i przyrodniczych. Recyklingowe 
kompendium wiedzy zostało ujęte 
w tematycznej ulotce, do której do-
łączyliśmy magnes autorstwa pana 
Tomasza Samojlika. Przygotowane 
„zestawy na lodówkę” (na końcu 
ulotki informacyjnej wygospodaro-
waliśmy trochę miejsca na notatki 
– harmonogram odbioru śmieci) ro-
zeszły się w błyskawicznym tempie!

Powiatowe zestawy zostały 
przekazane zainteresowanym na-
uczycielom ze szkół podstawowych, 
do punktu informacji turystycznej 
w Hajnówce (biuro Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej Region Puszczy 
Białowieskiej), Centrum Turystyki 
i Promocji KRAINA ŻUBRA (Budy Le-
śne 1), Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, Hajnowskiego Domu 
Kultury oraz urzędów gmin.

W ramach kampanii przygoto-
waliśmy Czytelnikom konkurs z na-
grodami za pośrednictwem Facebook 
oraz wsparliśmy inicjatywę  gminy 
Hajnówka i stowarzyszenia „Bory-
sówka – wieś drewniana”, współor-
ganizujących spotkanie nt. segrega-
cji odpadów. Pogadanka z udziałem 
pracowników PUK miała miejsce 

Nie wyrzucaj śmieci do lasu” – 
podsumowanie kampanii

26.09.2021 w ramach realizacji 
projektu „Eco dywanik – warsztat 
recyklingu z Borysem”.

Materiały edukacyjne cieszyły 
się tak dużym zainteresowaniem, że 
gdy chciałem odebrać swój zestaw, 
już ich nie było  – żartuje Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko, po chwili 
dodając – temat powstawania dzi-
kich wysypisk śmieci był poruszany 
podczas jednego z posiedzeń komisji 
Rady Powiatu, to wówczas zrodził się 
pomysł zorganizowania społecznej 
akcji. Poprzez organizację kampanii 
z jednej strony chcieliśmy uzmysło-
wić, że zaśmiecanie przyrody jest 
nie tylko karygodne ale też karal-
ne - sprawca podlega karze aresztu 
albo grzywny; z drugiej zaś – poka-
zać sens recyklingu na konkretnych 
przykładach. Prawidłowo segregując 
śmieci wspieramy polską gospodarkę 
oraz chronimy przyrodę. Cieszy nas 
zainteresowanie tematem ze strony 
mieszkańców, duży odzew pokazuje, 
że takie mikrodziałania mają sens. 
Poza wielkimi projektami inwestycyj-
nymi, chcemy także rozmawiać o te-
matach bliskich naszym mieszkań-
com, promować wiedzę i edukację 
w tych obszarach życia społecznego, 
które zostały ustawowo przypisane 
samorządowi powiatu w ramach po-
wierzonych nam zadań – tłumaczy 
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Kampania „Nie wyrzucaj śmieci 
do lasu” została przygotowana w ra-
mach realizacji „Programu Ochrony 
Środowiska na lata 2021 – 2024”. 
To kolejna kampania edukacyjna 
Powiatu Hajnowskiego – poprzednie 
dotyczyły zagadnień z zakresu praw 
konsumenta.

Katarzyna Miszczuk

21.09.2021
Prace na drodze powiatowej 

w miejscowości Puchły powoli zbli-
żają się do końca - w zeszłym tygo-
dniu (15.09.21) została wykonana 
warstwa ścieralna. Realizacji inwe-
stycji przyglądali się Wicestarosta 
Joanna Kojło oraz Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych Mikołaj Janowski.

Przebudowa na drodze 
o dł. 850 m obejmuje wyrównanie 
i wzmocnienie istniejącej podbudo-
wy, wykonanie nawierzchni z betonu 
asfaltowego, wykonanie obustron-
nych poboczy, przebudowę istnie-

Prace na drodze powiatowej w miejscowości Puchły zbliżają się ku końcowi

jących zjazdów, remont przepu-
stów pod zjazdami oraz odmulenie 
obustronnych przydrożnych rowów - 
tłumaczy Wicestarosta Joanna Kojło.

Całkowita wartość inwestycji 
to 548 046,27 zł, z czego dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych  to 274 023,14 zł (50%). Pozo-
stała część zostanie wydatkowana 
z budżetu inwestora  tj. Powiatu 
Hajnowskiego. Choć zgodnie z har-
monogramem  termin oddania za-
dania przypada w listopadzie 2021 
r. (związane jest to z domknięciem 
porcedur administracyjnych), rowe-
rzyści oraz kierowcy mogą korzystać 
z bezpiecznej, nowej nawierzchni!

Przebudowa drogi w miejsco-
wości Puchły to jedno z trzech zadań 

dofinansowanych z Funduszu Dróg 
Samorządowych w 2021 r. Pozo-
stałe:

Przebudowa odcinków dróg 
powiatowych 1623B i 2329B ul. 
Targowej i Poddolnej w Hajnówce,

Remont odcinka drogi powia-
towej 1779B od drogi krajowej 66 
do ul. Topolowej w Czeremsze.

W przypadku obu tych inwe-
stycji, zakończono procedury prze-
targowe, wyłoniono wykonawców 
poszczególnych zadań.

W trosce o szeroko rozumiany 
rozwój regionu we wszystkich dzie-
dzinach życia i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, samorząd powiatu haj-
nowskiego inicjuje działania  budo-
wy i przebudowy dróg powiatowych, 

aktywnie współpracuje z samorzą-
dami gminnymi w tym zakresie jak 
też zabiega o wsparcie z zewnątrz. 
2021 to kolejny pracowity rok dla po-
wiatowych drogowców ze względu na 
wielość inwestycji, które w bieżącej 
kadencji realizuje Powiat Hajnowski. 
Pozostajemy w czasie kolejnych in-
westycji z udziałem środków krajo-
wych i unijnych – jestem wdzięczny 
Wicestaroście Joannie Kojło, pozo-
stałym członkom Zarządu Powiatu 
Hajnowskiego oraz Panu Wojewodzie 
i samorządom – województwa pod-
laskiego, samorządom gminnym za 
współpracę na rzecz naszej społecz-
ności lokalnej. Szczególnie dziękuję 

Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Po-
wiatowych a jednocześnie radnemu 
wojewódzkiemu, Panu Mikołajowi 
Janowskiemu za inicjowanie kolej-
nych inwestycji, skuteczne zabieganie 
o środki finansowe, przygotowywa-
nie i przeprowadzenie niezbędnych 
formalności - począwszy od pisania 
wniosków o dofinansowanie po reali-
zację przetargów i sprawną realiza-
cję zadań w terenie.  Realizacja kilku 
dużych inwestycji jednocześnie to ol-
brzymi wysiłek finansowy dla samo-
rządu powiatu, współpraca i wsparcie 
w codziennej pracy na rzecz rozwoju 
regionu są bardzo cenne – mówi Sta-
rosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

 

87 900,00 – to wartość te-
gorocznego Funduszu im. Prof. 
Simony Kossak, ufundowanego 
przez Powiat Hajnowski. Decy-
zją Zarządu Powiatu 58 sty-
pendystów ze szkół średnich, 
dla których samorząd jest or-
ganem prowadzącym otrzyma 
stypendium w łącznej kwo-
cie 1500,00/1800,00 zł za rok 
szkolny 2021/2022.

Nauka to pokarm dla rozu-
mu - twierdził Lew Tołstoj. To także 
klucz do sukcesu – wraz z kolejnymi 
tomami książkowej wiedzy, uzupeł-
nianej o doświadczenie, młody czło-
wiek sukcesywnie wydeptuje swoją 
ścieżkę kariery.

Wiedza to najcenniejsza war-
tość, która „pracuje” na osobisty 
rozwój, powodzenie zawodowe 
i materialne. Pracuje także na roz-
wój regionu – stąd wsparcie am-
bitnych, zdolnych mieszkańców to 
najważniejsze wyzwanie, jakie stoi 
przed samorządem. Od 2007 r. de-
cyzją Rady Powiatu Hajnowskiego 
uczniowie powiatowych szkół (są to: 
Zespół Szkół Zawodowych, Zespół 
Szkół z Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących), którzy osiągają wy-
sokie wyniki w nauce oraz sukcesy 
sportowe, mogą starać się o stypen-
dium w ramach Powiatowego Fun-
duszu Stypendialny im. prof. Simony 
Kossak. Ustanowienie Funduszu dyk-
towała troska o rozwój uzdolnionych 
uczniów szkół powiatowych, a także 
chęć uhonorowania zasług prof. Kos-
sak dla naszego regionu.

Ze względów bezpieczeństwa, 
tradycyjna uroczystość wręczenia 
stypendiów nie odbyła się, prome-

sy stypendialne zostały przeka-
zane uczniom za pośrednictwem 
dyrekcji szkół.  Decyzją Zarządu 
Powiatu Hajnowskiego (Uchwała 
Nr 105/228/2021 Zarządu Powia-
tu Hajnowskiego z dnia 7 września 
2021 r.) stypendia zostały przyzna-
ne  9-ciu uczniom I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Marii Skłodowskiej 
– Curie, 32. z II Liceum Ogólno-
kształcącemu z DNJB w Hajnówce 
oraz 17. z Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Hajnówce.

Stypendium w wysokości 180 
zł i 150 zł (w zależności od wyni-
ków w nauce, osiągnięć sportowych 

i artystycznych) przyznawane jest 
na czas trwania roku szkolnego, 
obejmującego 10 miesięcy. Głów-
nym źródłem finansowania Powia-
towego Funduszu Stypendialnego są 
środki budżetu powiatu. Fundusz ma 
jednak charakter otwarty: każdy, kto 
chciałby pomóc w realizacji marzeń 
uzdolnionych młodych ludzi może 

dokonać wpłaty na konto Funduszu 
im. prof. Simony Kossak: 54 1240 
5211 1111 0000 4928 4061. 

Od początku istnienia fun-
duszu stypendialnego sięgają-
cego 2007 r., wsparcie otrzy-
mało 716 uczniów w kwocie 
1 263 400,00 zł. Utworzenie Fun-
duszu i wspieranie kolejnych pokoleń 
to najlepsza inwestycja samorządu 
Powiatu Hajnowskiego. Nauka to 
klucz do przyszłego sukcesu zawo-
dowego. Żałuję, że ze względu na 
sytuację epidemiologiczną nie mo-
głem osobiście pogratulować naszej 
młodzieży, niemniej za pośrednic-

twem mediów chciałbym przekazać 
każdemu stypendyście życzenia 
kolejnych sukcesów. Jestem dumny, 
że samorząd Powiatu Hajnowskiego 
w pewnym stopniu może przyczynić 
się do realizacji ich marzeń i pla-
nów – puentuje Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

 Zarząd Powiatu przyznał uczniom  
Stypendium im. prof. Simony Kossak



członkowie Komisji Stypendialnej, dyrektorzy 
szkół oraz dyrektor Hajnowskiego Domu Kul-
tury.

Pan Jerzy Sirak – Burmistrza Miasta wrę-
czył akty przyznania Stypendium wyróżnio-
nym uczniom oraz listy gratulacyjne rodzicom. 
Łącznie przyznano 96 stypendiów Burmistrza 
Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej, w tym 
po 4 za osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Podziękowania otrzymał Pan Edward Po-
niecki oraz członkowie Komisji Stypendialnej 
opiniującej wnioski o przyznanie Stypendium 
Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Po-
nieckiej.

Wszystkim Stypendystom składamy ser-
deczne gratulacje za imponujące wyniki w na-
uce, osiągnięcia artystyczne i sportowe oraz 
życzymy kolejnych, wspaniałych sukcesów.

Dorota Birycka
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Powiat Hajnowski nadal w pierwszej 10 
najlepszych powiatów w Polsce w swojej kategorii

Sieci Doradztwa Zawodowego, mającego na 
celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz 
opracowanie programu zewnętrznego wsparcia 
placówki.

Punktacja kwalifikująca nasz powiat do 
pierwszej dziesiątki liderów to tak naprawdę 
suma wszystkich pozytywnych zmian, które 
zaszły i zachodzą w naszym regionie:

Powiat Hajnowski od 2012 r. plasuje się 
w pierwszej 10 powiatów w swojej kategorii.  
Cieszę się, że naszym następcom w poprzed-
niej, V kadencji Rady Powiatu, udało się utrzy-
mać ten pozytywny trend. Nagrodę dedykuję 
wszystkim mieszkańcom naszego regionu oraz 
pracownikom starostwa – wspólną pracą bu-

Cd. ze str. 1 dujemy pozytywny wizerunek regionu w Polsce 
i świecie oraz lepszą przyszłość powiatu. Szcze-
gólnie cieszy fakt, że w gronie liderów znalazły 
się aż 3 powiaty z Województwa Podlaskiego, 
przy czym Powiat Augustowski otwiera listę 
rankingową, zaś Powiat Bielski uplasował się 
na miejscu 9. Wysokie lokaty podlaskich sa-
morządów pokazują potencjał Podlasia oraz 
dynamikę rozwoju regionu   – mówi Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko.

ZPP został powołany w 1999 r., by repre-
zentować interesy samorządów powiatowych. 
Powiat Hajnowski jest członkiem – założycie-
lem. Związek Powiatów Polskich skupia 315 
powiatów i miast na prawach powiatów.

Katarzyna Miszczuk

Staraniem samorządu do budżetu 
powiatu trafią kolejne środki z przezna-
czeniem na rozwój edukacji.

Powiat Hajnowski pozyskał dodatkowe 
środki finansowe w ramach subwencji oświa-
towej  z przeznaczeniem na przeprowadzenie 
zajęć wyrównawczych w związku z przeciw-
działaniem skutkom COVID-19. Tym samym 
uczniom ze szkół ponadpodstawowych, dla 
których Powiat Hajnowski jest organem pro-
wadzącym, stworzono możliwość wyrównania 
edukacyjnych szans, a które powstały w wyni-
ku zamknięcia szkół w trakcie pandemii. Zaję-
cia edukacyjne potrwają w miesiącach IX – XII, 
wartość środków przyznanych samorządowi 
Powiatu Hajnowskiego to 42 700,00 zł.

Ponadto samorząd powiatu został bene-
ficjentem rządowego programu Aktywna Tabli-
ca. W ramach tego, na potrzeby szkoły branżo-
wej I stopnia oraz technikum w Zespole Szkół 
Zawodowych w Hajnówce zakupione zostaną 
laptopy z przeznaczeniem do użytku uczniom. 
Całkowita wartość zadania to 35 tys. zł, przy 
czym dofinansowanie z rządowego programu 
wynosi 28 tys. zł, pozostałe 7 tys. zł to wkład 
własny Powiatu Hajnowskiego. 

Zadania z zakresu oświaty i edukacyj-
nej opieki wychowawczej to największa część 
ogółu wydatków przewidzianych w budżecie 
samorządu powiatu - na dzień 30.09.br. to 
kwota ponad 17,9 mln zł.  Środki są przezna-
czone przede wszystkim na pokrycie kosztów 
bieżącej działalności edukacyjnej oraz projekty 
dla uczniów i nauczycieli. A tych hajnowskie 

Powiat Hajnowski pozyskał dodatkowe środki  
na rozwój edukacji

szkoły średnie oraz Poradnia Psychologicz-
no – Pedagogiczna w Hajnówce realizują 
sporo. Uczniowie już na etapie nauki mają 
możliwość zarobienia pierwszych pieniądzy, 
poznania świata i kultur w ramach wymiany 
młodzieży: to umożliwiają projekty realizo-
wane m.in. w ramach Programu ERASMUS+ 
- w I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie, jak też 
w Zespole Szkół Zawodowych. Ponadto wspól-
nie z Białowieskim Parkiem Narodowym i II 
LO z DNJB zaangażowaliśmy się w realiza-
cję transgranicznego projektu edukacyjnego 
z białoruskimi partnerami, zaś na potrzeby 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w Hajnówce zaadoptowany zostanie 
budynek z przeznaczeniem na mieszkania 
treningowe – tym samym oferta edukacyjna 
placówki zostanie poszerzona w przyszłości 
o nowe formy terapii. To tylko niewielki frag-
ment codzienności naszych szkół, które ręka-
mi dyrekcji, kadry pedagogicznej i rodziców 
wkładają wiele wysiłku w trud wychowania 
przyszłych pokoleń. Cieszę się, że samorząd 
Powiatu Hajnowskiego ma swój wkład w pro-
cesie kształcenia – nie tylko poprzez nadzór 
nad realizacją zadań wynikających z usta-
wowych obowiązków w zakresie oświaty, ale 
też możliwość sukcesywnego pozyskiwania 
funduszy oraz wspieranie uczniów poprzez fi-
nansowanie powiatowego stypendium im. prof. 
Simony Kossak. W miarę możliwości będziemy 
aplikować o kolejne granty – mówi Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

W dniu 24 września 2021 roku odby-
ła się uroczystość wręczenia, wyróżnionym 
uczniom hajnowskich szkół podstawowych, 
aktów przyznania Stypendium Burmistrza Mia-
sta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej za wyniki 
w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe. 

Uroczystość, dzięki gościnności Pani Bo-
żeny Markiewicz – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicz w Hajnów-
ce, odbyła się w sali gimnastycznej placówki. 
Uatrakcyjnił ją występ Orkiestry Dętej Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Hajnówce pod batutą 
Pana Krzysztofa Romaniuka oraz zespołu Tań-
ca Ludowego „Przepiórka” pod kierownictwem 
Pani Justyny Biryckiej.

W uroczystości wzięli udział: uczniowie, 
rodzice i dziadkowie oraz zaproszeni goście, 
między innymi Pan Edward Poniecki – syn 
Pani Pelagii Ponieckiej – Patronki Stypendium, 

Uroczystość wręczenia Stypendium Burmistrza Miasta 
Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej  

za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe 

10 września 2021 w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej w Białymstoku dyrektor Muzeum To-
masz Tichoniuk odebrał na uroczystej gali sta-
tuetkę i tytuł w plebiscycie „Osobowość Roku 
2019”. Był to plebiscyt  Kuriera Porannego i Ga-
zety Współczesnej, w którym otrzymał  1. miej-
sce w kategorii Kultura w powiecie hajnowskim.

Cieszymy się, że osoby wywodzące się 
z mniejszości białoruskiej mają swojego przed-
stawiciela, który jest doceniany. Swoją pracą 
pokazuje, że nawet niskobudżetowe NGO może 
działać na szeroką skalę służąc zarówno miesz-
kańcom, jak i turystom odwiedzającym nasze 
piękne Podlasie.

Dziękujemy kapitule za docenienie oraz 
dziękujemy wszystkim, którzy oddali swe głosy 
na dyrektora. 

 

Tomasz Tichoniuk - Dyrektor Muzeum 
„Osobowością roku 2019” 
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