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O walorach turystycznych 
Powiatu Hajnowskiego można 
pisać opasłe księgi – o żubrze, 
o BPN,  o szlakach turystycznych, 
o tradycji, o kulturze, o języku, 
o bazie noclegowej, o Siemia-
nówce i rzece Narew, o wioskach 
tematycznych  – gdybyśmy mieli 
wymienić wszystkie atrakcje re-

Region Puszczy Białowieskiej kandydatem  
do tytułu Polskiej Marki Turystycznej

gionu, po jakimś 15-stym  „o” ze 
świecą szukać Czytelnika, który nie 
zwątpiłby i nie wyłączył tego tek-
stu: choć nie dotrwałby nawet do 
20% wszystkich ciekawostek, jakie 
skrywa najstarszy las w Europie. 
Puszcza Białowieska zdobywa fa-
nów na całym świecie – w końcu 
malowniczym krajobrazom, pięk-

nej kulturze i oczywiście żubrowi 
– ciężko się oprzeć :) Region cieszy 
się dużą popularnością wśród tury-
stów – dla przykładu tylko w okre-
sie I-IV obiekty Białowieskiego Par-
ku Narodowego odwiedziło blisko 
9.000 tys. turystów a statystyka 
nie uwzględnia końca sezonu.  Ma-
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Zakończyła się wyjątkowa 
kampania wyborcza. W żadnej, 
z dotychczasowych, nie było takie-
go rozdawnictwa publicznych pie-
niędzy jak w tej. Wszystko w myśl 
powiedzenia „nikt ci tyle nie da ile 
polityk obieca”. Dla jednej ze stron 
tej obietnicowej rywalizacji przy-
szedł czas realizacji. Czy rzeczywi-
stość otrzeźwi polityków i otuma-
nionych obietnicami wyborców, czy 
też jesteśmy społeczeństwem na 
tyle już ogłupionym, że, jak usłysza-
łem po wyborach od jednego z czy-
telników, „jak w następnych wybo-
rach więcej mi zaproponuje inna 
partia to zagłosuję na nią”. Okazuje 
się, że w naszym społeczeństwie  

Moim zdaniem

Rozdawnictwo nie pomogło
myślenie jest na wagę złota.

Na wnioski z wyborów nadej-
dzie jeszcze czas. W każdej z partii 
i tych zwycięskich i tych przegranych 
nadchodzi czas wyciągania wnio-
sków. Czy także w Platformie, która 
przez cztery lata nie potrafiła – czy 
nie chciała – zastanowić się nad 
przyczynami przegrywania kolejnych 
wyborów. Pomyśleć  dlaczego samo  
straszenie PiS-em – bez propozycji 
programowych – nie działa już na 
wyborców. Dojść do wniosku, że 
podbieranie działaczy z lewej strony 
i rozbijanie konkurencji nie prowadzi 
do wzmocnienia Platformy a jedynie 
osłabia opozycję.                  

Wiesław Sokołowski 

Posłowie
Prawo i Sprawiedliwość:
1. Dariusz Piontkowski - 63878 głosów 
2. Jarosław Zieliński - 40092 
3. Adam Andruszkiewicz - 29829 
4. Lech Antoni Kołakowski - 16138 
5. Kazimierz Gwiazdowski - 14101 
6. Aleksandra Szczudło - 12222 
7. Jacek Żalek - 12141 
8. Mieczysław Kazimierz Baszko - 
    11060

Wyniki wyborów  
w województwie podlaskim

Koalicja Obywatelska:
1. Krzysztof Truskolaski - 37273 
    głosów 
2. Robert Tyszkiewicz - 17185 
3. Eugeniusz Czykwin - 14083
Sojuszu Lewicy Demokratycznej: 
1. Paweł Krutul - 13455 głosów
Polskie Stronnictwo Ludowe: 
1. Stefan Krajewski - 13439 głosów
Konfederacja: 
1. Robert Winnicki - 22639 głosów

Podlascy Senatorowie  (wszyscy z PiS)
okręg nr 59  (m. Łomża, m. Suwałki oraz powiaty: augustowski, grajewski, 
kolneński, łomżyński, sejneński i suwalski)– Marek Komorowski – 58,17 % 
głosów
okręg nr 60  (m. Białystok oraz powiaty: białostocki i sokólski)– Mariusz 
Gromko – 43,90 % głosów
okręg nr 61  (powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysoko-mazowiecki) 

– Jacek Bogucki – 56 % głosów.

27 najlepszych par rywalizo-
wało 22 września w Białymstoku  
w Finale Wojewódzkim MPP na 
IMPY  GPW 14. Zawody wygrał 
grający w parze z Mirosławem No-
sem burmistrz Michałowo Marek 
Nazarko. Do gry w brydża sporto-

Michałowo
Burmistrz brydżysta

wego wrócił po 20 latach przerwa. 
Zwycięska para wspólnie z parą 
Mirosław  Hanusz i Sławomir Bo-
lesta, która zajęła drugie miejsce 
będzie reprezentowała wojewódz-
two podlaskie na mistrzostwach 
Polski.                                   (wss)

6 par małżeńskich z terenu 
gminy spotkało się w sali bankie-
towej „Maestro” z władzami sa-
morządowymi gminy. Jubilaci ode-
brali przyznane przez prezydenta 
RP medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie.  Aktu dekoracji dokonał 
Wójt Gminy Leon Pawluczuk. Jubi-

latom towarzyszyli najbliżsi: dzieci 
i wnuki oraz znajomi. Ceremonię 
uświetniła część artystyczna w wy-
konaniu zespołu „1/3” oraz Grupy 
Teatralno-Tanecznej „Bajka”.

Jubilatom życzymy dalszych 
lat wspólnego życia, zdrowia 
i szczęścia.                           (wss)

ZŁOTE GODY W ORLI
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Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy SLD

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ŚP.

BOGUSŁAWA ZDUNIEWICZA

Prezesa  
Przedsiębiorstwa Komunalnego

w Siemiatyczach

RODZINIE I BLISKIM
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

Burmistrz Miasta Hajnówka - Jerzy Sirak 
Zastępca Burmistrza – Ireneusz Kiendyś     

Przewodnicząca Rady Miasta - Walentyna Pietroczuk  
wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Miasta

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ŚP.

BOGUSŁAWA ZDUNIEWICZA
Prezesa  

Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Siemiatyczach

RODZINIE I BLISKIM
składamy najszczersze wyrazy żalu i współczucia  

Zarząd i Pracownicy 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Hajnówce

GMINA WYSZKI

24 września 2019 r. odbyła 
się wycieczka do Warszawy, w któ-
rej udział wzięli  głównie radni 
MRG Wyszki ze  Szkół Podstawo-
wych: z Wyszek, Topczewa i Strabli. 
Uczestnikami byli również ucznio-
wie, którzy w tym i w  poprzednim 
roku kandydowali do Rady oraz ci, 
którzy pracowali w   Komisjach Wy-
borczych. Do stolicy wyjechaliśmy 
wczesnym świtem, aby na czas 
zdążyć do siedziby najwyższych 
władz Polski. Już o godz. 9.00 go-
ściliśmy w budynku Senatu RP. Po 
dość wnikliwej kontroli i okazaniu 
dokumentów tożsamości zwiedza-
liśmy poszczególne sale i koryta-
rze wyższej Izby Parlamentu. Prze-
wodnik ciekawie  opowiadał nam 
o historii tej instytucji i jej ważnej 
funkcji w państwie. Na sali obrad 
dowiedzieliśmy się, wielu istotnych 
kwestii związanych np. z laską 
marszałkowską, na której widnieją 
trzy ważne daty dotyczące historii 
naszego państwa, a mianowicie: 
1791, 1918 i 1989. Po Senacie 

Wyjazd edukacyjno- integracyjny Młodzieżowej Rady 
Gminy Wyszki na wycieczkę do Warszawy

przyszedł czas zwiedzania Sejmu, 
którego niebawem kończy się VIII 
kadencja. Tutaj także przewodnik  
opowiadała nam o tym, ważnym 
organie władzy ustawodawczej. 
Przedstawiła proces legislacyjny 
ustaw oraz podział miejsc w Sejmie. 
Kolejnym punktem naszej wycieczki 
był Belweder. To miejsce urzędowa-
nia Prezydentów III RP.   Obejrzeli-
śmy wystawę poświęconą Józefo-
wi Piłsudskiemu i cenne pamiątki 
z nim związane. Tutaj Marszałek 
Polski  mieszkał wraz  z rodziną.  
Podziwialiśmy również piękne apar-
tamenty prezydenckie. Duże wra-
żenie zrobiła na wszystkich Sala 
Pompejańska, najbardziej reprezen-
tacyjna, w której koncertował m.in. 
Fryderyk Chopin.  Byliśmy w kaplicy 
Matki Bożej Królowej Polski, której 
inicjatorem był Lech Wałęsa, były 
Prezydent III RP. Następnie udali-
śmy się do Łazienek Królewskich, 
letniej rezydencji ostatniego króla 
Polski Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Obejrzeliśmy  piękne 

budowle, oranżerie, amfiteatr, Pałac 
Myślewicki i  wolno stojące rzeźby. 
W Pałacu na Wyspie król wydawał 
obiady czwartkowe, zapraszał wów-
czas  znanych polskich uczonych 
i artystów. Kolejnym punktem na-
szej wycieczki był barokowo – kla-
sycystyczny Zamek Królewski. To 
rezydencja królów I Rzeczypospoli-
tej, siedziba Izby Poselskiej i Senatu. 
Tutaj odbywały się ważne wydarze-
nia związane z historią Polski. Na 
zakończenie naszej  podróży po 
stolicy, mogliśmy posłuchać cieka-
wych opowieści i zobaczyć niektóre 
ważne budowle Warszawy w mi-
niaturze.  Po tak intensywnym dniu 
zwiedzania, słuchania i podziwiania 
polskiego dziedzictwa narodowego 
udaliśmy się na zasłużony posiłek. 
Pełni pozytywnych wrażeń i emocji 
o godzinie 21. 30 wróciliśmy do 
naszych domów. 

Bożena Pierzchało  
i Anna Twarowska

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu  

Region Puszczy Białowieskiej kandydatem 
do tytułu Polskiej Marki Turystycznej

lownicza Puszcza Białowieska przy-
ciąga turystów z każdego zakątka 
globu, staje się ważnym ośrodkiem 
turystycznym na mapie Polski. Sta-
tus regionu podkreśla nominacja do 
Polskiej Marki Turystycznej. Puszcza 
Białowieska znalazła się w gronie 
sześciu kandydatów pretendującym 
do tytułu (obok Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej, Mazur Zachod-
nich, Szlaku wokół Tatr, Zamościa 
i Ziemi Świętego Krzyża).

W poniedziałek, 16 września 
2019 roku w Reducie Banku Pol-
skiego odbyło się wręczenie tytułów 
w ramach projektu „Polskie Mar-
ki Turystyczne”. Najlepsi zarząd-
cy marek turystycznych, którzy 
zgłosili się do udziału w projekcie, 
otrzymali tytuł: „Polska Marka Tu-
rystyczna” (uczestnik spełniający 
wytyczne w zakresie dobrych prak-
tyk zarządzania i promocji marką 
turystyczną. Tytułem mogą się już 
poszczycić: Marka Beskidy, Kraina 
Lessowych Wąwozów, Lublin, Śląsk 
Cieszyński i Toruń ) oraz „Polska 
Marka Turystyczna – kandydat” 
(uczestnik, który pretenduje do ty-
tułu „Polskiej Marki Turystycznej”). 
Wyróżnienie z rąk Witolda Bańki 
- Ministra Sportu i Turystyki, Anny 
Krupki- Sekretarz Stanu w Resor-
cie Sportu i Turystyki oraz Prezesa 
Polskiej Organizacji Turystycznej 
Roberta Andrzejczyka odebrali 
Starosta  Andrzej Skiepko i prezes 
Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Region Puszczy Białowieskiej Marta 
Grzelak. Za nami I rozstrzygnięcie 
naboru w ramach projektu „Pol-
skie Marki Turystyczne”. Już sama 
nominacja do tego grona to miłe 
zaskoczenie – jadąc na uroczystość 
nie wiedzieliśmy czy otrzymamy 
nagrodę, o wyróżnieniu dowiedzieli-
śmy się dopiero na miejscu. Sukces 
jest tym większy, bo otrzymaliśmy 
wyróżnienie spośród 117 zgłoszeń. 
To sygnał, że my mieszkańcy po-
trafiliśmy i potrafimy wykorzystać 
potencjał walorów regionu, który-
mi są bliskie sąsiedztwo Puszczy 
Białowieskiej a także dobra kultu-
ry. Przed nami nadal wiele pracy 
– jestem przekonany, że otrzymane 

wsparcie w postaci udziału w szko-
leniach, doradztwo eksperckie czy 
organizacje wizyt studyjnych, bę-
dziemy umieli na tyle skutecznie 
wykorzystać, by w następnym roku 
powalczyć o Tytuł Polskiej Marki – 
mówi Starosta Andrzej Skiepko.

Do udziału w Projekcie  „Pol-
skie Marki Turystyczne” nasz re-
gion zgłosił LOT Region Puszczy 
Białowieskiej. Stowarzyszenie ak-
tywnie działa w temacie promocji 
turystyki regionu, jest inicjatorem 
opracowania Strategii Marki Pusz-
cza Białowieska: W oparciu o ten 
dokument, chcielibyśmy we współ-
pracy z różnymi partnerami budo-
wać i promować Markę Puszcza 
Białowieska. Tylko wspólne zaan-
gażowanie lokalnych samorządów 
oraz branży turystycznej w spójne 
działania w zakresie promocji i pod-
niesienia atrakcyjności turystycznej 
mogą przynieść oczekiwane efek-
ty w rozwoju turystyki w regionie 
Puszczy Białowieskiej – mówi Sta-
rosta Andrzej Skiepko.

Projekt „Polskie Marki Tury-
styczne” został opracowany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki we 
współpracy z Polską Organizacją 
Turystyczną i zakłada stworzenie 
pakietów produktów turystycznych, 
tworzących jedną, spójną całość 
promowaną jako marka turystycz-
na. Został on także wpisany do 
Strategii na Rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju.
Więcej na stronie internetowej: https://

www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl/
Katarzyna Miszczuk

Cd. ze str. 1

Tuż przed wyborami w Podla-
skim  Urzędzie Wojewódzkim spo-
tkali się samorządowcy z powiatu 
siemiatyckiego. Przybyli, aby z rąk 
Wojewody Bohdana Paszkowskie-
go, odebrać czeki na przebudowę 
i modernizację dróg gminnych 
oraz powiatowych. Do powiatu sie-
miatyckiego trafi łącznie 13 672 
200,24 złotych. Za tą kwotę zosta-
nie zrealizowanych 16 projektów 
drogowych.

Powiat siemiatycki, wspól-
nie z samorządami gminnymi,  
zrealizuje 7 projektów na kwotę  
5 162 107,55 zł .
• Gmina Drohiczyn – 1 projekt na 

kwotę 211 771,24 zł
• Gmina Dziadkowice – 1 projekt 

na kwotę 289 581,01 zł
• Gmina Mielnik – 1 projekt na 

kwotę 1 316 776,71 zł
• Gmina Milejczyce – 1 projekt na 

kwotę 506 085,38 zł
• Gmina Nurzec Stacja – 1 projekt 

na kwotę 467 682,73 zł
• Gmina Perlejewo – 3 projekty na 

kwotę 3 895 268,44 zł
• Gmina Siemiatycze – 1 projekt 

na kwotę 822 927,18 zł
Otrzymane środki finansowe 

pochodzą z Funduszu Dróg Samo-
rządowych.

(sok)

Powiat siemiatycki

Dotacje 
na drogi
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Starosta bielski Sławo-
mir Jerzy Snarski po raz kolej-
ny został wyróżniony za swój 
wkład w rozwój samorządu 
powiatowego oraz aktywną 
działalność na forum Związ-
ku Powiatów Polskich. Tym 
razem odebrał przyznane mu 
przez zarząd ZPP odznaczenie 
Bene Meritus Powiatom.

Odznaczenie to nada-
wane jest z okazji 20-lecia 
Związku osobom o wybit-
nych zasługach dla rozwoju 
samorządów powiatowych. 
Otrzymali je dotąd m.in. prof. 
Jerzy Buzek, Hanna Suchocka, 
prof. Jerzy Stępień, prof. Ire-
na Lipowicz oraz byli prezesi 
zarządu ZPP.

Wręczenie odznaczenia 
miało miejsce 30 września 
br. w Drozdowie, podczas odby-
wającego się Konwentu Powiatów 

Starosta Bielski – dobrze zasłużony powiatom

Województwa Podlaskiego. 
Starosta bielski Sławomir 

Jerzy Snarski był dotąd wie-
lokrotnie doceniany i nagra-
dzany za swoją działalność. 
Odznaczono go Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Odznaką 
Honorową za Zasługi dla 
Samorządu Terytorialnego, 
Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Brązowym Medalem 
za Zasługi dla Obronności 
Kraju; odznaką Zasłużony 
Pracownik Rolnictwa, Srebr-
ną Odznaką Zasłużony Bia-
łostocczyźnie, Złotą Odznaką 
Honorową Zrzeszenia LZS, 
Brązową Odznaką Zasłużo-
ny Działacz Kultury Fizycznej, 
Odznaką Honorową Sybiraka 
oraz Nagrodą Ligi Krajowej 
im. Grzegorza Palki, zwaną 

„Oskarem samorządowym”.
Serdecznie gratulujemy!     pd

Nie ma nic cieplejszego 
w każdej rodzinie, niż seniorzy 
rodu babcia i dziadek – tak rozpo-
czął swoje wystąpienie sekretarz 
powiatu Ryszard Anusiewicz pod-

czas obchodzonego 5 paździer-
nika br. powiatowego dnia osób 
starszych. - Od zawsze kojarzą się 
nam oni z mądrością, statecznością, 
czułością i opiekuńczością. W na-
szej polskiej tradycji ugruntowało 
się głębokie poczucie szacunku 
do nich, wdzięczności za ich serce 
i oddanie dla rodziny. Śmiało mogę 
powiedzieć, że są oni najlepszymi 
nauczycielami w naszych domach, 
uczących nas życia i dobrych oby-
czajów. To właśnie od nich najczę-
ściej pobieramy pierwsze lekcje 
historii, religii, etyki. 

Powiatowy dzień seniora zo-
stał zorganizowany przez zarząd 

oddziału regionalnego Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Bielsku Podlaskim. 
Patronat nad uroczystością objął 
starosta bielski Sławomir Jerzy 
Snarski. 

Miejscem wydarzenia była 
aula bielskiego I Liceum Ogól-
nokształcącego im. T. Kościuszki. 
Podczas uroczystości zgromadziło 
się tu liczne grono zaproszonych 
gości, członków związku, ich rodzin 
i sympatyków oraz artystów ze-
społów folklorystycznych. Obecni 
byli m.in. wspomniany już sekre-
tarz powiatu Ryszard Anusiewicz, 
wiceburmistrz Bielska Podlaskiego 
Bożena Zwolińska oraz przewodni-
czący zarządu oddziału związku Eu-
geniusz Gałuszewski. W jej trakcie 
sekretarz powiatu wręczył dyplomy 
starosty bielskiego osobom niosą-
cym bezinteresowną pomoc senio-
rom. Odebrali je osobiście lub przez 
przedstawicieli: Andrzej Dłużewski 

– dyrektor Osiedlowego Domu Kul-
tury w Bielsku Podlaskim, Barbara 
Pejska – przewodnicząca koła ZERiI 
w Boćkach, Henryk Zalewski – dy-
rektor Gminnego Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnego w Wyszkach, 
Marta Tymińska - dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Boćkach.

Celem dzisiejszego spotkania 
jest podkreślenie roli osób star-
szych i niepełnosprawnych w na-
szym społeczeństwie – wyjaśniała 
Halina Waszczuk, skarbnik biel-

skiego zarządu oddziału związku. 
- Musimy unaocznić problem osób 
starszych, otoczyć ich opieką, bo 
dotychczas byli traktowani nie tak 
jak na to zasługują. Musimy im 
umożliwić wyjście z domu, szcze-
gólnie seniorom niepełnosprawnym.

Drugą część uroczystości wy-
pełniły prezentacje zespołów folklo-
rystycznych, w znakomitej większo-
ści złożonych z seniorów. Wystąpiły: 
chór Orlanie, zespół Róże Jesieni 
z Bociek, Fermata z Orli, Młodzi 
Duchem ze Strabli, Malinki z Ma-
lennik, Razem z Wyszek oraz chór 
Wasiloczki. 

- Seniorzy, ludzie starsi i po-
trzebujący pomocy zawsze mogą 
liczyć na wsparcie samorządu po-
wiatowego – podkreślał sekretarz 
powiatu Anusiewicz. - Corocznie 
wspieramy ich działania zastrzy-
kiem środków finansowych na orga-

nizowane wydarzenia. W tym roku 
było to 2,5 tys. zł, dzięki którym 
mogła odbyć się dzisiejsza uroczy-
stość, jak też impreza plenarna „Se-
niorada i integracja pokoleń”. A to 
nie jedyna organizacja skupiająca 
osoby starsze, której udzielamy 
pomocy materialnej. Dbamy tak-
że o naszych seniorów, zwłaszcza 

Powiatowy dzień osób starszych

Sekretarz Ryszard Anusiewicz wraz z wyróżnionymi dyplomami starosty bielskiego

Sekretarz powiatu  
Ryszard Anusiewicz

schorowanych, poprzez udzielanie 
im schronienia i opieki w Domu 
Pomocy Społecznej w Brańsku. Są 
tam oni w rękach świetnie wyszko-
lonego personelu, dzięki któremu 
jesień ich życia jest pogodniejsza, 
a życie ciekawsze, pełne zajęć i po-
zbawione poczucia samotności.

pd

2 października br. starosta biel-
ski Sławomir Jerzy Snarski otrzymał 
z rąk przedstawicieli władz państwo-
wych symboliczny czek na kwotę 
ponad 1,8 mln zł. Środki te zostały 
przyznane powiatowi bielskiemu 
z funduszu dróg samorządowych na 
realizację inwestycji drogowych.

W ramach pozyskanych środ-
ków dofinansowane zostaną prowa-
dzone właśnie dwa zadania. Pierwsze 

Środki finansowe na drogi powiatowe
z nich to przebudowa 
drogi powiatowej Nr 
1681B w miejscowo-
ści Koszki, o warto-
ści ponad 1,5 mln zł. 
Drugie to przebudo-
wa drogi powiatowej 
Nr 1698B - ulica 
w miejscowości Spie-
szyn o wartości za-
dania blisko 1,9 mln 
zł. Pozostałe środki 
pochodzić będą 

z budżetu powiatu. Obie inwestycje 
doczekały się już rozstrzygnięcia 
przetargów i podpisania umów. Pra-
ce budowlane zakończone zostaną 
w sierpniu przyszłego roku. 

Ponadto realizowana jest dwu-
letnia inwestycja na drodze powiato-
wej Andryjanki – Wygonowo, także 
dofinansowana ze środków FDS. Jej 
łączna wartość opiewa na kwotę pra-
wie 3,5 mln zł.                                  pd

Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski odbiera 
symboliczny czek (fot. Bielsk.eu)
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Powiatowa stacja sanitarno-e-
pidemiologiczna w Bielsku Podlaskim 
liczy sobie już 65 lat. 2 października 
br. w sali konferencyjnej starostwa 
powiatowego odbyła się z tej oka-
zji uroczysta gala z udziałem gości 
i pracowników stacji. Udział w niej 
wzięli także starosta Sławomir Snar-
ski i wicestarosta Piotr Bożko.

Wy jako pracownicy stacji je-
steście Judymami współczesnych 
czasów, takimi Judymami byliście 
też w przeszłości – mówił wicestaro-
sta Piotr Bożko do byłych i obecnych 
pracowników bielskiego sanepidu, 
nawiązując do powieści „Ludzie Bez-
domni” Stefana Żeromskiego. – Całe 
życie pracowaliście, by poprawić ja-
kość życia ludzi. To pozytywistyczna 
praca, która nigdy się nie kończy, bo 
ogólnie rozumiane bezpieczeństwo, 

także bezpieczeństwo zdrowotne, 
jest drugim elementem na pirami-
dzie potrzeb ludzi. Wasza służba 
właśnie temu służy, aby było ono 
jak najlepsze.

 Niewiele wiadomo na temat 
przedwojennych instytucji służących 
ochronie przeciw epidemiologicznej. 
Dopiero czasy powojenne przynio-
sły intensywne działania w tym za-
kresie. W roku 1946 powołano do 
życia kolumny przeciwepidemiczne, 
z których jedna powstała w Bielsku 
Podlaskim. Siedzibą powiatowej ko-
lumny sanitarno-epidemiologicznej 
do 1954 r. był drewniany budynek 
przy ul. Jagiellońskiej. Od tegoż roku 
funkcjonowała tu już nowo utwo-
rzona powiatowa stacja sanitarno-

-epidemiologiczna, która w 1956 
r. przeniesiona została do siedziby 
wydziału zdrowia przy ul. Kopernika. 
Pierwszym powiatowym inspekto-
rem sanitarnym w tym czasie był 
starszy felczer medycyny Józef Sa-

Jubileusz bielskiego Sanepidu
jewicz. Pierwszą pielęgniarką stacji 
była Lidia Pisanko, a statystykiem 

– Zofia Pęska. Pozostałymi pracow-
nikami byli: Eugeniusz Fiedorowicz, 
Jan Kondrat, Wincenty Aleksandro-
wicz, Eugeniusz Drożyński, Antoni 
Rokosz i Tadeusz Cisek. Kolejnymi 
inspektorami sanitarnymi byli Józef 
Kulik (1959-63) i Zofia Wisłowska 

(1963-79). XXI wiek przyniósł 
ograniczenie kompetencji 
powiatowej stacji sanitarno-

-epidemiologicznej. Pozosta-
wiono jej działania wyłącznie 
w ramach nadzoru sanitar-
nego. Przez ostatnie lata 
stacją kierowali inspektorzy: 
lek. med. Anna Topolewska 
(1979 -1999, 2002-2003), 
lek. med. Magdalena Lesz-
czyńska (1999-2002, 2007-
2017), lek. med. Irena Marci-
nowicz (2004-2006) oraz od 
grudnia 2017 r. do dnia dzi-
siejszego mgr inż. specjalista 
ds. higieny i epidemiologii 
Marzenna Perzyna. Historię 
i bieżącą działalność stacji 

w prezentacji przedstawiły Ewa Ta-
rasiuk i Sylwia Radkiewicz.

Inspekcja sanitarna w Bielsku 
Podlaskim należy do jednej z czo-
łowych stacji powiatowych na polu 
swojej statutowej działalności – oce-
niła ją wojewódzki inspektor sanitar-
ny Elżbieta Kraszewska.

Jubileuszowa uroczystość prze-
biegła w miłej, niemal rodzinnej at-
mosferze. Z pewnością przyczyniło 
się do tego liczne przybycie byłych 

i obecnych pracowników stacji, do-
skonale się przecież znających. Spo-
tkanie to umilało swoimi występa-
mi grono uczniów bielskiej szkoły 
muzycznej, którzy zainicjowali uro-
czystość pięknym wykonaniem wo-
kalnym hymnu narodowego. Wśród 
znamienitych gości nie zabrakło 
wspomnianych już starostów – Sła-
womira Snarskiego i Piotra Bożko, 
wiceburmistrz Bielska Podlaskie-
go Bożeny Zwolińskiej, dziekana 
bielskiego ks. Leoncjusza Tofiluka 
i towarzyszącego mu ks. Andrzeja 
Mińko, wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego Elżbiety Kraszewskiej, 
dyrektora departamentu zdrowia 
podlaskiego urzędu marszałkowskie-
go Dominika Maślacha i wielu innych. 

Jubileusz stał się okazją do zło-
żenia przez inspektora powiatowe-
go Marzennę Perzynę podziękowań 
licznemu gronu osób za udzielane 
powiatowej stacji wsparcie organi-
zacyjne, materialne i merytoryczne. 

Podziękowania odebrali 
m.in. nasi starostowie 
oraz kierownicy jednostek 
i służb podległych powia-
towi bielskiemu: Bożena 
Grotowicz (SPZOZ), Leszek 
Aleksiejuk (Powiatowy Za-
rząd Dróg, Urszula Kitlas 
(Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie), Wojciech 
Macutkiewicz (policja), 
Waldemar Kudrewicz 
(straż pożarna), Andrzej 
Stepaniuk (II LO) oraz Ro-
muald Margański (ZS Nr 
1). Podziękowania z rąk 
swojej przełożonej otrzy-
mali także pracownicy 
stacji, którzy odwdzięczyli 
się jej upominkiem, gratu-
lacjami i życzeniami.

Starostowie złożyli 
na ręce inspektora powia-
towego okolicznościowy 
grawerton, zawierający 
podziękowania za do-
tychczasową działalność 
na rzecz społeczności 
lokalnej. - Obchodzimy 
dziś stulecie samorządów 
i służb sanitarnych oraz 
wielu innych instytucji, 
co związane jest z setną 
rocznicą naszej niepod-
ległości – mówił starosta 
Sławomir Snarski, zwra-
cając uwagę na umiejsco-
wienie jubileuszu 65-lecia 
bielskiej stacji w obcho-
dach 100-lecia służb sa-

nitarnych. – Jest pewna 
ciągłość pokoleniowa, 
musimy więc mieć 
szacunek do wszyst-
kich, którzy byli przed 
nami. Tak jak mamy 
szacunek do naszych 
współpracowników, tak 
też musimy go mieć do 
tych, którzy już odeszli, 
są na emeryturze - tych 
którzy te służby tworzyli. 
Ta historyczna ciągłość 
jest w różnych instytu-
cjach, tak jak w rodzinie. 
To bardzo ważne, bo 
dzięki temu możemy 
mieć do siebie nawza-
jem zachować szacunek 
i znać swoje miejsce – tu 
i teraz.

Spotkanie zakoń-
czyło się wykładem 
lekarza medycyny dia-
betologa Małgorzaty 
Pietrzak-Zakrzewskiej 
na temat cukrzycy oraz 
jubileuszowym tortem.

Dzisiejszy jubile-
usz to dla mnie sukces 
osobisty i zawodowy 

– w krótkim wywiadzie 
podsumowała uroczy-
stość powiatowy in-
spektor sanitarny Ma-
rzenna Perzyna. – Jest 
to pierwszy w historii 
obchodzony przez stację 
jubileusz, podczas które-
go mogliśmy podzięko-

wać swoim pracownikom i naszym 
emerytom, gdzie mogłam zaznaczyć 
wielokierunkowość działania stacji, 
wykonywane zadania statutowe, 
ilość pracy którą wkładamy w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa sani-
tarnego powiatu. Jest to tez powód 
do radości, do spotkań i retrospekcji. 
Możemy wspomnieć naszych pionie-
rów, którzy zakładali stację, tworzyli 
inspekcję i którzy nadal na jej rzecz 
pracują. Jest to też powód do dumy, 
bo powiatowa stacja sanitarno-e-
pidemiologiczna trwa w Bielsku już 
65 lat, a służby sanitarne nadal są 
potrzebne.

pd 

Powiatowy Inspektor Sanitarny  
Marzenna Perzyna

Okolicznościowy grawerton wręczył  
wicestarosta Piotr Bożko

Starosta Sławomir Jerzy Snarski odbiera podziękowania 
z rąk inspektora Marzenny Perzyny

Sprawozdawczość, tematy 
oświatowe i sprawy finansowe do-
minowały w tematyce obrad kolejnej 
w tym roku sesji rady powiatu. Wa-
kacyjna przerwa wpłynęła na bogatą 
zawartość jej porządku obrad.

Pierwsze zagadnienia, którymi 
zajęli się radni w czasie sesji, doty-
czyły sprawozdań składnych przez ko-
mendanta Komendy Powiatowej Policji 
w Bielsku Podlaskim. Dotyczyły one 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
realizacji programu „Wakacyjne Po-
gotowie Bezpieczeństwa” oraz patolo-
gicznymi zjawiskami wśród młodzieży. 
Komendant przedłożone dokumenty 
uzupełnił obszerną informacją na te-
mat działań bielskiej policji.

Następnie radni wysłuchali in-
formacji składanych przez dyrektorów 
powiatowego urzędu pracy i bielskiego 
szpitala. W programie sesji znalazły 
się także sprawozdania z działań nad-

X sesja rady powiatu
zoru wodnego w Bielsku Podlaskim, 
Łapach i Ciechanowcu.

Kolejnym obszernym blokiem 
tematycznym w ramach sesji były 
sprawy oświatowe. Kilka punktów 
dotyczyło przekształceń szkół ponad-
podstawowych podległych powiatowi 
bielskiemu, wymuszonych przez prze-
prowadzoną reformę w tej dziedzinie. 
Ich istotą było przekształcenie liceów 
ogólnokształcących z trzy- na cztero-
letnie oraz techników z cztero- na pię-
cioletnie. Innym skutkiem tej reformy 
była likwidacja gimnazjum specjalnego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Specjalnych im. Jana Pawła II. Zmiany 
dotknęły także Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 
im. Marszałka J.K. Piłsudskiego. Z mocy 
wprowadzonych w życie ustaw zostało 
ono przekształcone w Publiczne Cen-
trum Kształcenia Zawodowego. Ponad-
to Rada ustaliła tygodniowy wymiar 

godzin zajęć nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu we wszystkich typach 
szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych oraz zmieniła regulamin 
wynagradzania nauczycieli szkół i pla-
cówek oświatowo-wychowawczych.

Bieżące sprawy Powiatu Biel-
skiego w większości skupiły się wokół 
zagadnień związanych z jego budże-
tem. Dotyczyły zarówno sprawozdań 
z realizacji budżetu i wieloletniej 
prognozy finansowej w pierwszym 
półroczu, jak też aktualnych zmian 
wprowadzanych w finansach powia-
tu. Pozostałe pozafinansowe sprawy 
dotyczyły powołania delegatów rady 
powiatu do składu komisji bezpieczeń-
stwa i porządku, ustalenia na przyszły 
rok wysokości opłat za usunięcie po-
jazdów z dróg i ich parkowanie oraz 
przyjęcia programu współpracy powia-
tu z organizacjami pozarządowymi na 
przyszły rok.                                 pd
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Złote Gody - Hajnówka 2019

Pół wieku temu zdecydowali się iść 
przez życie wspólną drogą. Trzymając się za 
ręce dotarli do  dalekiej stacji o nazwie „Zło-
te Gody”. W niedzielę, 22 września spotkali 
się w Hajnowskim Domu Kultury, by odebrać 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie – 
symbol ich wytrwałości i miłości.

Uroczystość rozpoczęła się pięknym 
występem Studia Piosenki Estradowej, pod 
kierunkiem Marty Gredel-Iwaniuk. 

Pełną emocji i wzruszeń przemowę 
wygłosił Władysław Witkowski – kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Hajnówce. – Cho-
ciaż przebyliście długą podróż, wiele jesz-
cze przed Wami. Życie bowiem jest długie 
i ciekawe, gdy ma się je z kim dzielić. Dziś 
jest szczególny dzień. Uświadamiamy sobie 
wszyscy, jaką moc ma miłość i przywiązanie 
do drugiego człowieka. Jaką piękną rzeczą 
jest kochać i być kochanym. W dzisiejszym 
zaganianym świecie, gdzie wartości takie jak 
lojalność, zgoda, kompromis, romantyzm są 
wielu współczesnym ludziom obce, Wy sta-
nowicie swoiste świadectwo na to, że miłość 
wszystko zwycięży. Moi drodzy – życiowa 
miłość  to nie ta, która nie wytrzymuje pró-
by czasu, ale ta, która trwa pomimo upły-
wających lat. (…) Jeśli zatem ktoś wytrwał 
pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie 
łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztu-
ki. Zgromadził prawdziwy skarbiec czynów 
wielkich i małych i uformował swoje człowie-

czeństwo tak, że może mierzyć się z różnymi 
przeciwnościami losu. 

Z tej tak miłej okazji jubileuszu pożycia 
małżeńskiego kierownik USC złożył gratulacje 
za chlubne przeżycie tak pięknej, wspólnej 
drogi małżeńskiej, za ofiarną miłość, przykład 
życia, cierpienia, łzy radości, nieprzespane  
noce, słowa otuchy, za każdy siwy włos na 
skroni.  

Gratulacje za osiągnięcie wielkiego 
sukcesu, jakim jest długotrwałe małżeństwo 
i wspaniała rodzina złożył również Jerzy Sirak 

– Burmistrz Miasta Hajnówka. – Wtedy, kiedy 
50 lat temu, w 1969 roku zawieraliście Pań-
stwo związki małżeńskie nie wiedzieliście jak 
to życie będzie wyglądało. Oczywiście w tym 
dniu wszyscy jesteśmy pełni entuzjazmu, 
wiary i nadziei, że to życie będzie szczęśliwe 
i radosne, ale wszyscy wiemy, że przez te 
50 lat Państwo mieli w swoim życiu różne 
dni. Oczywiście więcej było tych dni szczę-
śliwych i radosnych, najlepszym dowodem 
jest to, że Państwo dziś tutaj jesteście, ale 
były również dni trudne i ciężkie, bo nigdy 
w życiu nie jest tak, że wszystko przychodzi 
łatwo. A na pewno nie jest łatwe zbudowanie 
szczęśliwej rodziny.

To była cudowna chwila wspomnień 
i przemyśleń dotyczących minionych lat. Pod-
sumowaniem było wręczenie medali przyzna-
nych przez Prezydenta RP oraz listów gra-
tulacyjnych, kwiatów, upominków i obrazów 

przedstawiających siłę hajnowskiego żubra 
autorstwa Zbigniewa Budzyńskiego. – Życzy-
my Wam dużo zdrowia, siły, wytrwałości, aby-
ście z siłą żubra jak najdłużej żyli i cieszyli 
się radością własną, dzieci i wnuków. Byście 
cieszyli się znajomymi, bliskimi i naszym mia-
stem – zwrócił się do jubilatów Jerzy Sirak 
ofiarowując obraz z wizerunkiem żubra.

Na zakończenie kierownik USC po-
dziękował wszystkim jubilatom za przyjęcie 
zaproszenia i przybycie na uroczystość. Po-
dziękowania otrzymali również pracownicy 
i dyrekcja Hajnowskiego Domu Kultury za 
przygotowanie sali i za piękny koncert. Spo-
tkanie zakończyło się wspólnym odśpiewa-
niem „Sto lat”. 

Warto wspomnieć, iż wszystkie związki 
małżeńskie zostały zawarte w roku, w którym 
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego był 
jeden z jubilatów – Jan Zin. 

W 2019 roku Burmistrz Jerzy Sirak od-
znaczył medalem 41 par małżeńskich: 

1. Teresa i Anatol Bielscy
2. Wiera i Bazyli Bilkiewicz
3. Eugenia i Rościsław Biryccy
4. Zenobia i Leon Bołtryk
5. Nina i Sławomir Bołtryk
6. Raisa i Anatol Charkiewicz
7. Halina i Jan Chodakowscy
8. Maria i Wojciech Czekańscy
9. Wiera i Stanisław Dąbrowscy
10. Regina i Bogumił Drewnowscy

11. Irena i Mikołaj Dudar
12. Anna i Ryszard Falkowscy
13. Zoja i Wiktor Grycuk
14. Maria i Paweł Grynczel
15. Krystyna i Bogdan Grzywaczewscy
16. Nina i Eugeniusz Jancewicz
17. Angielina i Jerzy Janik
18. Maria i Romuald Karman
19. Maria i Włodzimierz Karpiuk
20. Bożena i Marian Kiełbasa
21. Jadwiga i Mieczysław Komoń
22. Maria i Włodzimierz Mińko
23. Wanda i Ryszard Olszewscy
24. Maria i Andrzej Orzechowscy
25. Maria i Bazyli Ostapczuk
26. Walentyna i Janusz Pałka
27. Franciszka i Józef Rytel
28. Anna i Józef Sidorscy
29. Maria i Aleksander Siegień
30. Barbara i Teofil Stachniewicz
31. Helena i Włodzimierz Tarasiuk
32. Mirosława i Wiaczesław Timoszuk
33. Irena i Bogdan Tokarzewscy
34. Luba i Włodzimierz Tomaszuk
35. Walentyna i Paweł Treszczotko
36. Urszula i Stanisław Ustyniuk
37. Halina i Ignacy Wałejko
38. Maria i Mikołaj Wasiluk
39. Wiera i Mikołaj Wasiluk
40. Elżbieta i Zdzisław Wiatrowscy
41. Miria i Jan Zin
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ny Lucyna Smoktunowicz już cztery 
lata temu, kiedy zrodził się u niej 
pomysł ocalenia od zapomnienia 
starych pieśni wiary prawosławnej 
śpiewanych bardzo często przez 
osoby starsze, osoby dla których 
śpiewanie to przede wszystkim 
modlitwa i głoszenie Słowa Boże-
go-sobie i innym. Organizacja ta-
kich spotkań ma służyć integracji 
społeczności wiejskich, szerzeniu 
tradycji i kultury Podlasia.

Dzięki ogromnemu zaangażo-

GMINA HAJNÓWKA

Z błogosła-
wieństwa Jego Eminencji Wielce 
Błogosławionego Sawy, Metropo-
lity Warszawskiego i całej Polski, 
w sobotę 28 września 2019r. od-
był się IV Wieczór Wiejskich Chórów 
Parafialnych . W tegorocznej edycji 
wydarzenia wzięło udział dwana-
ście chórów. Poziom przeglądu jest 
dość wysoki. Zaprezentowały się 
chóry z dużym dorobkiem wystę-

pów konkursowych, ale też chóry 
małe, typowo amatorskie bez dy-
rygenta. Chór Parafii Prawosławnej 
pw. św. Antoniego Pieczerskiego 
z Kuraszewa poruszył słuchaczy 
zarówno doborem repertuaru jak 
i pięknem wykonania utworów. Po 
raz pierwszy na przeglądzie w No-
woberezowie wystąpił chór męski, 
który został przygotowany przez 

dyrygenta Krzysztofa Haponiuka. 
Parafię Prawosławną w Dubinach  
reprezentował też chór miesza-
ny, który towarzyszy niedzielnym 
nabożeństwom. Swój repertuar 
zaprezentował również chór z Kry-
noczki. Dyrygent Dawid Jakubow-
ski przygotował chórzystów w nie-
zwykle krótkim okresie. Oprócz 
wspomnianych chórów wystąpiły 
również chóry ze: Szczyt, Starego 

Kornina, Narewki, Łosinki, Werstoku, 
Orzeszkowa i Podbiela. Po uroczy-
stym otwarciu jako pierwszy wy-
stąpił chór z Parafii Prawosławnej 
w Nowoberezowie.

Wieczór nie ma charakteru 
konkursowego, chóry prezentują 
utwory liturgiczne i paraliturgiczne 
wykonywane w swoich parafiach. 
Taką formę zaplanowała Wójt Gmi-

IV Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie

Przegląd rokrocznie gromadzi rzesze wielbicieli muzyki cerkiewnej

Słowo na zakończenie przeglądu wygłosili Jego Ekscelencja 
Najwielebniejszy Paweł, Prawosławny Biskup Hajnowski oraz Wójt Gminy 

Hajnówka Lucyna Smoktunowicz

Walentyna Biryłko (od lewej) 
– Radna Gminy Hajnówka 

i wieloletni współorganizator 
Przeglądu Chórów Parafialnych

waniu współorganizatorki- Radnej 
Gminy Walentyny Biryłko jest moż-
liwa organizacja kolejnych edycji. 
Wsparcie i praca Radnej utwierdza 
, że tylko wspólnie można przygo-
tować i osiągnąć tak duże przedsię-
wzięcie. Szczególne słowa wdzięcz-
ności adresowane są do sponsorów 
i ludzi dobrej woli, którzy wsparli 
finansowo to wydarzenie. Warto 
zaznaczyć, że mimo braku for-
my konkursowej na ręce każdego 
z dyrygentów przekazywane są 
okolicznościowe podarunki. Nato-

miast życzliwość proboszcza Parafii 
p/w Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Nowoberezowie, ks Jana Kazi-
mieruka umożliwia gromadzenie 
słuchaczy i sympatyków pieśni re-
ligijnych w Cerkwi p/w św. Apostoła 
Jana Teologa w Nowoberezowie.

 Pomysł i forma przeglądu 
pieśni z roku 2016 przerosły ocze-
kiwania  nawet samej Wójt Gminy. 
Chętnych do występu jest coraz 
więcej. Za rok V edycja, więc jest 
nad czym się pochylać i zastana-
wiać.

W dniu 1 października 2019r 
Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz 
otrzymała z rąk Wojewody Pod-
laskiego Pana Bohdana Paszkow-
skiego Promesę na dofinansowanie 
przebudowy dróg na terenie gminy 
Hajnówka. 653 196,40 to kwota , 
która zasili budżet i umożliwi reali-
zację zadań inwestycyjnych jeszcze 
w tym roku. 

Fundusz Dróg Samorządowych 
w Gminie Hajnówka

Czym jest Fundusz? Został on 
powołany ustawą z dnia 23 paź-
dziernika 2018 r., a jego głównym 
celem jest wsparcie inwestycji na 
rzecz poprawy stanu polskich dróg 
samorządowych stanowiących jed-
ną z podstawowych barier ograni-
czających wzrost poziomu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. 

19 września 2019 “Drewnia-
na Wieś Borysówka” zamieniła się 
w prawdziwe kawaleryjskie obo-
zowisko. Na terenie przyległym do 
miejscowej świetlicy rozlokowali się 
kawalerzyści wraz z końmi, którzy 
poprzez swoją wyprawę - zorganizo-
waną w ramach projektu „Wrześniowy 
Szlak 1939 – 2019” - odtwa-
rzają 700-kilometrowy szlak 
bojowy, którym jesienią przed 
80-cioma laty, poruszał się nie-
przeciętnie odważny i waleczny 
Pułk 3 Strzelców Konnych.

Na trasie jego wyprawy 
- tak wtedy w 1939, jak i dziś 
w 2019 roku - znalazła się 
m.in. miejscowość Borysówka, 
w związku z czym Gmina Haj-
nówka oraz reprezentująca ją  
wójt - pani Lucyna Smoktuno-
wicz, postanowiła nie przejść obojęt-
nie obok tak niecodziennego wyda-
rzenia i z wielkim zapałem włączyła 
się we wsparcie tego przedsięwzięcia. 
W organizację i nagłośnienie sprawy 
równie entuzjastycznie zaangażowało 
się Gminne Centrum Kultury w Dubi-
nach oraz niezawodne Stowarzysze-
nie Sympatyków Wsi Borysówka, i ta-
kim oto czynem udało się zatrzymać 

„Przybyli ułani.... „do Borysówki :)
kawalerzystów nieco dłużej niż tylko 

„przejazdem”;)
Mieszkańcy Borysówki oraz oko-

licznych miejscowości, którzy dotarli 
w tym dniu do obozowiska, otrzymali 
szansę obejrzenia efektownego po-
kazu umiejętności kawalerzystów 
oraz ich koni, a także przyjrzenia się 

z bliska wykorzystywanym przez nich 
rekwizytom oraz garderobie. Przy-
stojni panowie, ubrani w eleganckie 
mundury oraz wymuskane, świet-
nie wyszkolone konie, już chwilę po 
złożeniu meldunku przez rotmistrza 
kawalerii dla pani wójt, przystąpili 
do dzieła i zaprezentowali mnóstwo 
sztuczek oraz umiejętności. Wartością 
dodaną pokazu była również dosto-

sowana do charakteru wydarzenia 
oprawa muzyczna oraz pouczająca 
narracja w wykonaniu Zastępcy Do-
wódcy Wyprawy – por. kaw. och. Mi-
rosława Firsta, który to komentował 
kolejno prezentowane działania na 

„placu boju”. Cały przygotowany po-
kaz pozwolił przybyłym obserwatorom 

naocznie przekonać się o sile 
polskiej kawalerii oraz poznać 
jej taktykę i strategię, zasto-
sowaną podczas drugowojen-
nych potyczek.

Po zakończonym wido-
wisku kawalerzyści udali się 
do pobliskiej świetlicy, gdzie 
w kameralnej, przyjaznej at-
mosferze, przy kubku gorącej 
kawy i herbaty oraz rozgrze-
wającej zupie i przepysznym 
bigosie, rozpoczęły się inte-

resujące pogadanki z mieszkańca-
mi - zarówno na tematy dotyczące 
przeszłości, związanej z rokiem 1939 
r., jak i rozmowy o trwającej właśnie 
wyprawie, upamiętniającej 80-tą 
rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Stworzenie kawaleryjskiego 
obozowiska w Borysówce okazało 
się żywą lekcją historii, przekazaną 
w wyjątkowo atrakcyjny sposób - bez 

udziału szkolnych podręczników czy 
uniwersyteckich wykładów. I co naj-
ważniejsze - wspomniana lekcja osią-
gnęła swój główny cel - za jej sprawą 
oddany został hołd poległym żołnie-
rzom i kawalerzystom.

Serdeczne podziękowania ze 
strony Wójt Gminy Hajnówka oraz 
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury 
w Dubinach wędrują w stronę:

Radnej Gminy Hajnówka - pani 
Heleny Stepaniuk

oraz
członków Stowarzyszenia Sym-

patyków Wsi Borysówka
Raz jeszcze dziękujemy Wam 

wszystkim razem oraz każdemu 
z osobna za dobrą wolę, zaangażowa-
nie oraz pełną gotowość i mobilizację 
zarówno w przededniu, jak i w samym 
dniu pokazu !

Autor tekstu: Mariola German-
Pietruczuk 
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GMINA NAREWKA

W związku z realizacją pro-
jektu MARA – Mobility and Acce-
sibility in Rural Areas (Mobilność 
i dostępność na obszarach wiej-
skich) z Programu Interreg Morza 
Bałtyckiego 2014 -2020 (Interreg 
Baltic Sea Region) Powiat Hajnow-
ski w porozumieniu z Politechniką 
Białostocką przystępuje do reali-
zacji badań w celu zidentyfikowania 
rzeczywistych potrzeb w zakresie 
mobilności. Zachęcamy wszystkich 

– mieszkańców, turystów, przed-
stawicieli branży turystycznej do 
udziału w ankiecie, przygotowanej 
przez PB.

Każdy, kto zdecyduje się po-
święcić krotką chwilę pomoże nam 
w opracowaniu rozwiązań wpły-
wających na poprawę mobilności 
w regionie.  Każdy głos jest dla nas 
ważny!!! Linki do ankiet znajdują się 

Badania mobilności w regionie - 
wesprzyj nas i wypełnij ankietę

MASZYNY

20 PODLASKIE AGRO

Modernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s

ze spulchniaczeM 
na szeroki pokos
Sprawdzone i solidne kosiarki z centralnym zawieszeniem z serii 
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S 
i KDTC 301 S zostały wyposażone w szeroki spulchniacz.

Kosiarki KDTC znane są z idealnego ko-
piowania terenu, czystości uzyskanej paszy 
i ochrony darni, a także łatwości obsługi oraz 
niskich kosztów eksploatacyjnych. Brakowało 
jednak w tej serii kosiarek z szerokim spulch-
niaczem. Tak przynajmniej było do początku 
ubiegłego roku. Po przeprowadzeniu prac 
modernizacyjnych w tym segmencie SaMasz 
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC 
ze spulchniaczem na szeroki pokos.

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne objęły 
ramę główną kosiarek, która została dostoso-
wana do listwy na szeroki pokos. To rozwiązanie 

pozwala na zwięk-
s z e n i e  w yd a j n o -
ści i przyśpieszenie 
przesychania poko-
su. Zmodernizowany 
został również zespół 
tnący, wyposażony teraz w przekładnię zinte-
growaną z możliwością wyboru obrotów spulch-
niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ 
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, 
ramię ruchome, ramię nośne oraz odciążenie.

Wykorzystanie przy modernizacji, przez 
podlask iego producenta , e lementów 

składowych z innych kosiarek (serii KT i KDD), 
takich jak rama główna, zespół tnący oraz 
spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji. 
Jest to celowy zabieg, który umożliwi jesz-
cze prostszą obsługę i eksploatację maszyn 
oraz łatwiejszy dostęp do części zamiennych.

MaSz

Trwałość podniesiona o 25%
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych, 

która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami. 
Opona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodob-
nie zdefiniuje zupełnie nowy segment rynku. Jest 
to pierwsze rozwiązanie proponowane do ciąg-
ników o mocy powyżej 200 KM, zaprojektowane 
pod kątem intensywnego użytkowania drogo-
wego i oferujące wysoką trakcję oraz trwałość.

Ciągniki o dużej mocy wykorzystywane w go-
spodarstwach rolnych i na placach budowy 
przez ponad 50% czasu są używane na drodze. 
Pokonują wówczas 80% całego przebytego 
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy. 
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych 
musieli więc opracować rozwiązania, które będą 
w stanie zapewnić trakcję i trwałość na twardych 
i agresywnych drogach nieutwardzonych, ale równie 
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie pól uprawnych.

Efektem ich pracy jest produkt, który posiada nową 
rewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia większy komfort 

pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin 
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku 

znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cen-
tralnym żebrem zapewniają o 40% więcej gumy 

na podłożu (i aż o 60% więcej niż tradycyjne 
opony rolnicze). RoadBib to także większa 
trwałość opony – podniesiona o 25%. Tam 
gdzie tradycyjna opona rolnicza gwarantuje 
4000 godzin pracy, firma Michelin obiecuje 
5000 godzin.

Pomimo intensywnego użytkowania 
na drogach, do jakiego nowa opona została 
zaprojektowana, RoadBib oferuje znacznie 
dłuższą żywotność od tradycyjnych opon 

rolniczych. Oprócz trwałości rolnicy dosta-
ją w pakiecie również niższy koszt w pracach 

drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
MaSz

 | Zmodernizowana listwa KDTC 301 S umożliwia szeroki pokos.

 | Opona Michelin Roadbib w rozmiarze 710/70 R 42.
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29 września br. strażacy - 
ochotnicy zmierzyli się w XI Powiato-
wych Zawodach Sportowo-Pożarni-
czych Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Powiatu Bielskiego. Tur-
niej, którego gospodarzem był wójt 
gminy Bielsk Podlaski, zorganizowa-
ny został przez Zarząd Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP w Biel-
sku Podlaskim wspólnie z Komendą 
Powiatową PSP w Bielsku Podlaskim. 
Powiat bielski reprezentowany był 
przez wicestarostę Piotra Bożko.

W zawodach o puchar staro-
sty bielskiego walczyło 8 drużyn 
męskich i jedna żeńska. W ich pro-
gramie rozegrano dwie konkuren-
cje: sztafetę pożarniczą 7 x 50 m  

4 październi-
ka br. Wojewoda Podlaski Bohdan 
Paszkowski podpisał umowę na 
realizację inwestycji polegającej na 

rozbudowie przejścia kolejowego 
w Siemianówce. Uroczysta inaugu-
racja inwestycji odbyła się w obec-
ności przedstawicieli samorządów 

– Starosty Hajnowskiego Andrzeja 
Skiepko, Zastępcy Burmistrza Mia-
sta Hajnówka Ireneusza Kiendysia  
i Wójta Gminy Narewka Jarosława 
Gołubowskiego a także przedstawi-
cieli Podlaskiego Oddziału Straży 
Granicznej oraz Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

Przedsięwzięcie obejmuje bu-
dowę nowych budynków przejścia 
i lądowiska dla śmigłowców, po-
nadto powstaną nowe rampy roz-
ładunkowe, wagi oraz elektroniczny 

monitoring torów na odcinku 10 km. 
Wartość podpisanej umowy opiewa 
na ok 23,7 mln zł, z czego ok 22 
mln to dofinansowanie z Programu 

Polska – Białoruś – Ukraina 2014-
2020, pozostała część – to środki 
krajowe. Współpartnerem projektu 
jest Państwowy Komitet Ceł Repu-
bliki Białoruś w Mińsku, wykonawcą 

– konsorcjum firm Dynamik i spół-
ka Tytan Systemy Bezpieczeństwa. 
Prace związane z rozbudową mają 
potrwać do listopada 2021 r. Inwe-
stycja umożliwi szybsze odprawy 
większej ilości i rodzajów towarów 
w bezpiecznych warunkach kontroli 
granicznej.

W ocenie Wojewody Bohdana 
Paszkowskiego inwestycja stanie się 
impulsem do rozwoju współpracy 
przygranicznej, wymiany towarowej, 

Podsumowano gminny konkurs 
na najestetyczniej urządzoną pose-
sję i zagrodę wiejską oraz gospo-
darstwo agroturystyczne w gminie 
Narewka w  powiecie hajnowskim.

W kategorii „posesja” pierwsze 
miejsce zajęła Irena Birycka i drugie 
miejsce Iwona Skiepko -- obie pa-
nie z Siemianówki i trzecie miejsce 

--  Zinaida i Eugeniusz Rejentowie ze 
Skupowa. Wyróżnienie przyznano 
Iwonie Koperek ze Skupowa.

Rozbudowa przejścia kolejowego w Siemianówce stała się faktem

 Nagrody  za zagrody

wzrostu gospodarczego z wymier-
nym efektem dla Skarbu Państwa, 
samorządów oraz biznesu. Mając 
na uwadze, że wokół Siemianówki 

inwestycje rewitalizacyjne linii kole-
jowych prowadzi także PKP PLK my-
ślimy, że to przejście ma dużą przy-
szłość – stwierdził Wojewoda Boh-
dan Paszkowski. O wadze przedsię-
wzięcia świadczy fakt, iż rozbudowa 
przejścia w Siemianówce znalazła 
się wśród 10 strategicznych projek-
tów tego typu realizowanych w kraju 

– poinformowała Dyrektor wydziału 
infrastruktury Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Ewa Stachowicz.

Znaczenie przedsięwzięcia 
podkreślił także Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko: Rozbudowa przej-
ścia kolejowego w Siemianówce to 
duża inwestycja o strategicznym 

W kategorii „zagroda” pierwsze 
miejsce zajęła  Taisa Drewnowska 
z Mikłaszewa,  drugie miejsce Ka-
tarzyna Bielska z Tarnopola  oraz 
trzecie miejsce  Julita i Anatol Ma-
tysiukowie z Siemianówki.

W kategorii “kwatera agrotu-
rystyczna” pierwsze miejsce zajęła 
Walentyna Germaniuk ze Skupowa.    

Wszyscy wyżej wymienieni 
otrzymali dyplomy i  nagrody pie-
niężne. Gratulujemy!                 (JC)

znaczeniu dla gospodarki regionu 
ale i kraju, biorąc pod uwagę fakt, 
iż przejście obsługuje przewóz ta-
kich towarów jak paliwo i surowce 
energetyczne. Rozwój infrastruktu-
ry transportowej ma kluczowe zna-
czenie dla Powiatu Hajnowskiego ze 
względu na jego przygraniczne poło-
żenie – rozbudowa przejścia w Sie-
mianówce niewątpliwie przyczyni 
się do poprawy przepływu towarów 
i usług, tym samym ugruntuje po-
zycję regionu jako „okna na wschód”. 
Realizacja inwestycji to także nowe 
miejsca pracy, możliwość pozy-
skania inwestorów  - słowem, koło 
napędowe dla gospodarki – powie-
dział Starosta Andrzej Skiepko. Jed-
nocześnie Starosta zaakcentował 
konieczność modernizacji dróg do-
jazdowych – Aby nowo rozbudowa-
ne przejście w Siemianówce mogło 
w przyszłości w pełni wykorzysty-
wać swój potencjał, niezbędna jest 

dobra infrastruktura drogowa.  Peł-
niąc jeszcze funkcję Wicestarosty 
w IV kadencji Rady Powiatu, z ów-
czesnym Starostą, Panem Włodzi-
mierzem Pietroczukiem, intensywnie 
zabiegaliśmy o modernizację dwóch 
dróg wojewódzkich: nr 687 łączącej 
Juszkowy Gród z Nowosadami i da-
lej – drogę nr 685 od Nowosad do 
Zabłudowa – bo komunikują przej-
ście w Siemianówce z Hajnówką 
i Białymstokiem. Już wówczas pod-
kreślaliśmy ponadregionalne zna-
czenie obu inwestycji.  Rozbudowa 
drogi Nowosady – Zabłudów stała 
się faktem, głęboko wierzę, że nasze 
argumenty o konieczności moderni-
zacji drogi w kierunku Juszkowego 
Grodu w dzisiejszej perspektywie, 
gdy postępuje rozbudowa przejścia 
granicznego, także spotkają się 
z przychylnością władz wojewódz-
twa podlaskiego.

Katarzyna Miszczuk

Zawody strażaków – ochotników

oraz ćwiczenie bojowe. 
W klasyfikacji generalnej 

pierwsze miejsce zajęła drużyna 
OSP Piliki, otrzymując z rąk wicesta-

rosty Piotra Bożko zwycięski puchar. 
Na drugim miejscu uplasowała się 
drużyna OSP Boćki a miejsce trzecie 
zajęła OSP Godzieby.   Pd, fot. kp psp

na stronie www.powiat.hajnowka.pl, 
zakładka „Transport” w aktualno-
ściach. 

Projekt MARA – Mobility and 
Accesibility in Rural Areas (Mobil-
ność i dostępność na obszarach 
wiejskich) finansowany jest z Pro-
gramu Interreg Baltic Sea 2014-
2020. W przedsięwzięciu uczest-
niczy 12 partnerów z 9 krajów, 
a liderem jest Ministerstwo Ener-
getyki, Digitalizacji i Infrastruktury 
z Niemiec (Mecklenburg-Vorpom-
mern).Tematem wiodącym projek-
tu jest zrównoważony transport 
i ruch turystyczny na obszarach 
peryferyjnych państw basenu Mo-
rza Bałtyckiego.  Docelowo projekt 
ma przyczynić się do podniesienia 
mobilności mieszkańców i turystów 
w naszym regionie.

Katarzyna Miszczuk

Białowiescy strażacy ochot-
nicy nie tylko ochroną przeciwpo-
żarową się zajmują. Organizują 
zawody sportowe i turnieje. 1 wrze-
śnia wspólnie z sołtysami z ternu 
gminy Białowieża zorganizowali po 
raz trzeci Turniej Sołectw. Wygra-

Białowieża Turniej sołectw
ło sołectwo Stoczek, a w konkursie  
kulinarnym sołectwo Grudki. Na 
wszystkich przybyłych na imprezę 
i tych młodych i tych starszych cze-
kały liczne atrakcje, a strażacy z Bia-
łowieży i Orzeszkowa przygotowali 
pokaz swoich umiejętności.     (mg)
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We wtorek, 17 września w Hajnówce 
rozbiło się kawaleryjskie obozowisko. W pią-
tek przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla 
uczniów. Młodzi ludzie obejrzeli pokazy,  zdję-
cia, mapy i rekwizyty kawaleryjskie. W niedzie-
lę, o godz. 10.00 w kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, odprawiona została Msza 
Święta pod przewodnictwem proboszcza ks. 
prałata Zbigniewa Jana Niemyjskiego. Następnie  
pod pomnikiem im. plut. Bolesława Bierwiaczon-
ka w Hajnówce odbył się apel pamięci. Władze 
miasta Hajnówka (Ireneusz Kiendyś – Zastępca 
Burmistrza Miasta Hajnówka i Andrzej Skiepko 
– Starosta Powiatu Hajnowskiego), przedstawi-
ciele służb mundurowych, delegacja żołnierzy 
batalionu dowodzenia oraz szwadron 3 Pułku 
Strzelców Konnych złożyli kwiaty i oddali  hołd 
wszystkim poległym.

Andrzej Skiepko podziękował wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie uroczystości 
i pokazów. - Jest to wspaniała lekcja historii, to 
jest niezapominanie o tych tragicznych chwi-
lach sprzed osiemdziesięciu laty. O wydarze-

niach z 1939 roku wspomniał również dowód-
ca tegorocznej wyprawy rtm. kaw. och. Dariusz 
Waligórski. - My dzisiaj podróżując szklakiem 3 
Pułku Strzelców Konnych mogliśmy zatrzymać 
się w Hajnówce. Marzeniem naszych żołnierzy – 
ostatni z nich odszedł dwa lata temu na wieczną 
walkę, był z nami tutaj 10 lat temu na szla-
ku – płk Zbigniew Makowicki – ich marzeniem 
było, aby tradycję pułku przejęła Jednostka 

WRZEŚNIOWY SZLAK - Konna Wyprawa 
 śladami Pułku 3 Strzelców Konnych

Wojska Polskiego. I to się stało. Dla mnie jest 
to szczególna satysfakcja, że dzisiaj tutaj jest 
nasz batalion. Batalion Strzelców Konnych, który 
już nie na koniach, ale w swoich nowoczesnych 
wozach bojowych jest z wami. Mam nadzieję, że 
ich obecność tutaj będzie stała. 

O wolną i niepodległą Ojczyznę został od-
czytany Apel Pamięci Oręża Polskiego, aby zło-
żyć hołd żołnierzom 3 Pułku Strzelców Konnych 
oraz wszystkim znanym i nieznanym żołnierzom 
polskim. W tym szczególnym dla nas dniu przy-
wołujemy chlubne tradycje narodu polskiego, 
naszych ojców i dziadów walczących o wolność 
niepodległej Rzeczypospolitej. Pochylamy głowy 
w skupieniu i zadumie, mając serca przepełnio-
ne wieczną pamięcią dla tych, którzy w wal-
kach spełnili swój obowiązek wobec Ojczyzny. 
Składając na ołtarzu największy dar - własną 
krew i życie. 

W asyście mieszkańców Pułk 3 Strzelców 
Konnych przemaszerował na stadion leśny, 
gdzie odbyły się pokazy kawaleryjskie z udzia-
łem świetnie wyszkolonych koni. We współpracy 

z żołnierzami zorganizowano piknik wojskowy. 
W spotkaniu z historią udział brała również 1. 
Brygada Obrony Terytorialnej 14.Batalion Lek-
kiej Piechoty. 

Konna Wyprawa - Wrześniowy Szlak 1939 
– 2019  - to unikalny w skali kraju projekt. To 
przedsięwzięcie polskich kawalerzystów, którzy 
podjęli się rekonstrukcji szlaku bojowego Pułku 

Cd. str. 4

Przebudowa i doposażenie Bloku Operacyj-
nego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii, przebudowa SOR oraz wyposażenie pracowni 
rentgenowskiej – szpital zakończył realizację 
trzech dużych projektów. 

Hajnowski szpital po raz kolejny zaskakuje 
rozmachem inwestycyjnym. Ponad 17 mln zł – 
to wartość trzech inwestycji, których uroczyste 
otwarcie nastąpiło 1 października 2019 r. Ce-
remonia zgromadziła wielu znakomitych gości, 
swoją obecnością galę uświetnili: ówczesny Poseł 
na Sejm Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Boh-
dan Paszkowski, członek Zarządu Województwa 
Podlaskiego Marek Malinowski, Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusław 
Dębski, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński, konsultanci 
krajowi i wojewódzcy, m.in. prof. Dr hab. Jerzy 
Robert Ładny – Konsultant Krajowy w dziedzinie 
medycyny ratunkowej, radni sejmiku wojewódz-
twa, samorządowcy z terenu Powiatu Hajnow-
skiego wraz ze Starostą Hajnowskim Andrzejem 
Skiepko, Przewodniczącym Rady Powiatu Euge-
niuszem Saczko oraz członkowie Zarządu Powiatu. 
Ponadto, w uroczystości udział wzięli przedsta-
wiciele placówek służby zdrowia z województwa, 
duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, 
powiatowych służb, inspekcji i straży, kierowni-
cy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu 
a także przedstawiacie wykonawców inwestycji 

Hajnowski szpital zrealizował trzy duże inwestycje
oraz lekarze i pracownicy hajnowskiego szpitala. 
Wszystkich zebranych powitał  Dyrektor SP ZOZ 
w Hajnówce Grzegorz Tomaszuk. 

Podczas krótkiej prezentacji przedstawionej 
przez Koordynatora Oddziału Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii dr. n. med. Tomasza Musiuka, 
goście zostali zapoznani z charakterem inwestycji. 

Projekt unowocześnienia Bloku Operacyj-
nego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii miał na celu poprawę jakości, efektyw-
ności oraz dostępności do udzielanych świad-
czeń medycznych w zakresie chirurgii ogólnej, 
chirurgii urazowo – ortopedycznej, anestezjologii 
i intensywnej terapii, rehabilitacji pozabiegowej 
oraz leczenia bólu. Modernizacja obejmowała 
wykonanie prac budowlanych, zakup aparatury 
medycznej oraz specjalistycznego wyposażenia. 
Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 9,7 mln 
zł, natomiast dofinansowanie w ramach RPOWP 
to 6,5 mln zł.

Po półtorarocznych pracach oddanych zo-
stał także Szpitalny Oddział Ratunkowy. W ramach 
robót dokonano przebudowy pomieszczeń oraz 
zakupiono sprzęt medyczny - a wszystko po to, by 
poprawić warunki opieki zdrowotnej na SOR. Koszt 
inwestycji to ponad 6,3 mln zł, przy czym dofinan-
sowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko to ponad 5 mln zł.  Dla naszego 
szpitala to istotny dzień. SOR to pierwszy kontakt 

Cd. str. 4

Cd. str. 3

Ponad 7,5 mln zł trafi do Powiatu Haj-
nowskiego w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych. To kwota, o którą skutecznie ubie-
gały się gminy oraz Powiat Hajnowski na remonty 
dróg w regionie. Symboliczne czeki 1 październi-
ka 2019 r. wręczył samorządowcom Wojewoda 
Podlaski Bohdan Paszkowski podczas konferencji 
prasowej w hajnowskim szpitalu. W spotkaniu 
wziął udział także Poseł na Sejm Jacek Bogucki 
oraz członkowie Zarządu Powiatu Hajnowskiego.

To bardzo udany początek jesieni. Powiat 
Hajnowski pozyskał dofinansowanie na dwie dro-
gi powiatowe: w miejscowości Kutowa (gmina 
Narew) oraz ul. Pałacową (gmina Białowieża). 
Udało się pozyskać ponad 3,5 mln zł! Ponadto, 

7,5 mln trafi do Powiatu Hajnowskiego na drogi

w ramach poprzedniego naboru powiat otrzymał 
dofinansowanie na przebudowę odcinka drogi 
powiatowej w miejscowości Czyże w kwocie  
615 458,74 zł. Powiat Hajnowski otrzymał naj-
większe wsparcie spośród wszystkich gmin, które 
aplikowały o fundusze. Umowy podpisało jeszcze 
pięć samorządów gminnych z regionu, całkowita 
wartość dofinansowania opiewa na kwotę ponad 
7,5 milionów złotych. W ramach tego wyremon-
towanych zostanie ponad 8 km dróg. Wsparcie 
przyznane samorządom waha się od 50% do 
80% ogólnej wartości projektu. Symboliczne 
czeki wręczył przedstawicielom Wojewoda Pod-
laski Bohdan Paszkowski, w obecności Starosty 
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22 września 2019 r. hajnowia-
nie po raz kolejny uczcili pamięć tra-
gicznych wydarzeń wybuchu II Woj-
ny Światowej i śmierci plutonowego 
Bolesława Bierwiaczonka, który 
zginął w obronie Hajnówki 17 wrze-
śnia 1939 roku, biorąc udział w IX 
Rajdzie Rowerowym jego imienia. 
Jak co roku patronat nad rajdem ob-
jął Burmistrz Miasta – Jerzy Sirak, 
który przed wyruszeniem na trasę 
wraz z z-cą Burmistrza – Ireneuszem 
Kiendysiem, Marią Skwarczyńską – 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego 
złożyli kwiaty i zapalili znicze przy 
obelisku Bolesława Bierwiaczonka 
oraz na grobach żołnierzy pocho-
wanych na cmentarzu katolickim, 
którzy polegli walcząc u jego boku. 
Uroczyste otwarcie rajdu odby-
ło się na parkingu przy ul. Celnej. 

IX Rajd Rowerowy im. plut. Bolesława Bierwiaczonka

Burmistrz Miasta Hajnówka powi-
tał wszystkich zebranych i wyraził 
radość, że rokrocznie spotykamy 
się w tak licznym gronie, w którym 
w tym roku znalazł się między in-
nymi poseł Krzysztof Truskolaski. 
Przed wyruszeniem na trybę Janusz 
Antipow poinstruował uczestników 
o obowiązujących zasadach bezpie-
czeństwa, a następnie poprowadził 
kolumnę rowerzystów składającą się 
z 200 osób. W rajdzie udział wzięły 
rodziny z dziećmi, zaprzyjaźnione 
grupy, uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Nr 4, młodzież z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. Podob-
nie jak w minionych latach  licznie 
reprezentowany był Uniwersytet 
Trzeciego Wieku i Koło Terenowe 
Polskiego Związku Niewidomych. 
Ponad 10-kilometrową trasę prowa-
dzącą trybą leśną do Bud uczestnicy 

przejechali  w sprzyjających warun-
kach pogodowych i przyjacielskiej 
atmosferze. Wszyscy spotkali się 
przed pomnikiem plutonowego Bo-
lesława Bierwiaczonka, gdzie upa-
miętniając jego bohaterską śmierć 
złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Zebranym przybliżono sylwetkę 
żołnierza i uczczono jego pamięć 
minutą ciszy. Część oficjalną za-
mknęło wręczenie dyplomów dla 
najmłodszych uczestników rajdu, 
po której organizatorzy zaprosili 
wszystkich na ciepły poczęstunek 
w „Zajeździe u kolarza”. Na rowe-
rzystów czekały pieczone kiełbaski, 
ciepły bigos, słodkie bułeczki, kawa 
i herbata. Uczestnicy słuchali pieśni 
patriotycznych i wojskowych w wy-
konaniu Klety Sokołowskiej.

Więcej na www.hajnowka.pl
Barbara Frankowska

W dniu 3 października 2019 
roku w siedzibie Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska Ire-
neusz Kiendyś - Zastępca Burmistrza 
Miasta Hajnówka  podpisał porozu-
mienie w celu realizacji Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze. 
W spotkaniu uczestniczył Pan Maciej 
Borzyszkowski – Prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Bia-
łymstoku wraz z Panem Jarosławem 

Hajnówka dołączyła do Programu 
Czyste Powietrze

Zielińskim – Wiceministrem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i jedno-
cześnie członkiem Komitetu Sterują-
cego ds. Krajowego Programu Ochro-
ny Powietrza oraz Pani Grażyna Ży-
ła-Pietkiewicz - Podlaski Wojewódz-
ki Inspektor Ochrony Środowiska. 
Podpisane porozumienie umożli-
wi mieszkańcom składanie wnio-
sków w ramach Czystego Powietrza 
w urzędach gmin w miejscu swojego 
zamieszkania.

W dniu 21 września 2019r. 
odbyły się uroczystości z okazji 25. 
rocznicy powstania Hajnowskiego 
Stowarzyszenia Abstynentów i Ro-
dzin, Klub Abstynentów „DĄB” w Haj-
nówce.

Uroczystości rocznicowe roz-
poczęły się w kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Hajnów-
ce od tradycyjnej mszy w intencji 
trzeźwości, którą poprowadził ksiądz 
Zbigniew Niemyjski. Były to chwile 
głębokiego skupienia i zadumy nad 
życiem i jego jakością, chwile mo-
dlitwy o trzeźwość w naszych ro-
dzinach, o spokój i szczęście nasze 
i naszych dzieci.

Po mszy wszyscy zaproszeni 
goście i członkowie Stowarzyszenia 
oraz przyjaciele i sympatycy ruchu 
trzeźwościowego udali się do Haj-
nowskiego Domu Kultury, gdzie od-
były się główne uroczystości roczni-
cowe. To dzięki uprzejmości Dyrekcji 
HDK mieliśmy do dyspozycji salę na 
poczęstunek oraz do tańca przy mu-
zyce zespołu TOP SUKCES.

Przybyłych gości przywitała 
Maria Bazyluk – członkini Stowarzy-
szenia Abstynentów i Rodzin w Haj-
nówce i Andrzej Szerenos – Prezes 
naszego Stowarzyszenia. Wśród go-
ści byli: koordynator Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych – Joanna Wróbel – Siemiacka 
i referent MKRPA – pani Ewa Jarmoc, 
była też wicestarosta Starostwa Po-
wiatowego w Hajnówce - pani Joan-
na Kojło i dyrektor MOPS w Hajnówce 
–  pan Mariusz Iwaniuk, przedstawi-
ciele ościennych gmin, nasi sponso-
rzy i przyjaciele, jak też wielu innych 
gości, w tym też z zaprzyjaźnionych 
z nami stowarzyszeń abstynenckich. 
Byli też niezmiennie nam towarzy-
szący i wspierający nas duszpasterze: 
z parafii katolickiej – ksiądz Zbigniew 
Niemyjski, a z parafii prawosławnej 
nasz wierny przyjaciel – ksiądz Marek 
Jurczuk. Podczas uroczystości padło 
wiele słów podziękowań za wsparcie 
i zaangażowanie w ruch trzeźwościo-
wy w naszym mieście.

Na scenie zaprezentowała się 
młodzież zrzeszona w kołach zain-
teresowań Hajnowskiego Domu Kul-
tury: Zespół Tańca Nowoczesnego 
„ILUZJA” oraz  solistki Studia Piosenki 
Estradowej. 

O godzinie 20.30 odbył się 
miting otwarty AA. Atrakcją wieczoru 
był wspaniały, 15 kilogramowy tort – 
prezent od pana Andrzeja Borowika 
z piekarni Emma. 

Andrzej Szerenos
fot.: Adam Wysocki

25-lecie powstania Hajnowskiego 
Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin, 
Klub Abstynentów „DĄB” w Hajnówce

W dniu 2 października 2019 
roku odbyła się uroczystość wręcze-
nia 93 wyróżnionym uczniom hajnow-
skich szkół podstawowych i gimna-
zjów aktów przyznania Stypendium 
Burmistrza Miasta Hajnówka im. 
Pelagii Ponieckiej za wyniki w nauce, 
osiągnięcia artystyczne i sportowe. 

Uroczystość, dzięki gościnności 
Pana Rościsława Kuncewicza – Dy-
rektora Hajnowskiego Domu Kultury, 
odbyła się w sali kolumnowej HDK.

Uatrakcyjniły ją wspaniałe wy-
stępy uczniów Szkoły Podstawowej 
Nr 3 w Hajnówce, przygotowane pod 
kierunkiem nauczycielek Pani Marii 
Kruk i Pani Joanny Androsiuk, oraz 
uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Hajnówce. 

W uroczystości wzięli udział: 
uczniowie, Ich rodzice i dziadkowie 
oraz zaproszeni goście, między inny-
mi Pan Edward Poniecki – syn Pani 

Pelagii Ponieckiej – Patronki Stypen-
dium, członkowie Komisji Stypendial-
nej, dyrektorzy szkół i prezesi stowa-
rzyszeń kulturalnych oraz sportowych. 

Pan Ireneusz Roman Kiendyś 
– Zastępca Burmistrza Miasta Haj-
nówka – wraz z dyrektorami szkół 
i wiceprzewodniczącą Komisji Sty-

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

pendialnej, wręczyli akty przyznania 
Stypendium wyróżnionym uczniom 
oraz listy gratulacyjne rodzicom za-
wierające słowa uznania. 

Zastępca Burmistrza Miasta 
Hajnówka złożył też serdeczne po-
dziękowania Panu Edwardowi Po-
nieckiemu za coroczne zaszczycanie 
uroczystości swoją obecnością oraz 
członkom Komisji Stypendialnej opi-
niującej wnioski o przyznanie Stypen-
dium Burmistrza Miasta Hajnówka im. 
Pelagii Ponieckiej.

Tradycyjne, na zakończenie 
uroczystości, przygotowano Stypen-
dystom i Ich rodzinom, słodki poczę-
stunek. 

Wszystkim Stypendystom skła-
damy serdeczne gratulacje za wspa-
niałe wyniki w nauce, osiągnięcia 
artystyczne i sportowe oraz życzymy 
kolejnych sukcesów.    

Jolanta Stefaniuk
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II Liceum Ogólnokształcące z Do-
datkową Nauką Języka Białoruskiego 
w Hajnówce obchodziło 70-lecie dzia-
łalności edukacyjnej. Zjazd absolwen-
tów zgromadził blisko 600 osób.

Trzydniowe obchody rozpoczęły 
się od nabożeństwa w Soborze Św. 
Trójcy, któremu przewodniczył Biskup 
Hajnowski Paweł. Natomiast 28 wrze-
śnia br. (sobota) społeczność szkolna 
spotkała się podczas oficjalnej ceremo-
nii. Uroczystość zgromadzi-
ła wielu znamienitych go-
ści, galę swoją obecnością 
uświetnili: Ambasador Nad-
zwyczajny i Pełnomocny Re-
publiki Białoruś w Rzeczypo-
spolitej Polskiej Władimirem 
Czuszew, Biskup Hajnowski 
Paweł, przedstawiciele Ku-
ratorium Oświaty w Białym-
stoku - Wicekurator Elżbieta 
Kamińska, a także Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko, 
przedstawiciele samorzą-
dów, przedstawiciele służb 
mundurowych, duchowni, 
przewodniczący Białoruskie-
go Stowarzyszenia Społecz-
no – Kulturalnego Jan Syczewski, była 
i obecna dyrekcja LO z DNJB, przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych szkół – dy-
rekcje II LO z BJN w Bielsku Podlaskim 
oraz LO z LJN w Puńsku, nauczyciele – 
emerytowani jak też obecnie pracujący 
i oczywiście – absolwenci. Zjechali się 
z różnych stron – z zakątków Polski, Eu-
ropy a nawet z dalekiej Azji. Najstarsze 
uczestniczki spotkania ukończyły liceum 

Białorus ma 70 lat! 
jeszcze w 1955 roku! Powrót do szkol-
nych ław pozwolił na chwilę oderwać 
się od zalatanej codzienności, by dać 
porwać się wspomnieniom oraz odświe-
żyć szkolne znajomości, często urwane 
przez rozpędzony czas. Wesołym powi-
taniom, uściskom oraz łzom wzruszenia 
nie było końca. Zjazd absolwentów był 
wyjątkową okazją do podróży w czasie 
– za sprawą prezentacji oraz wystawy 
„Historia Szkoły i Zjazdów” uczestni-

cy ceremonii zapoznali się z dziejami 
placówki a na archiwalnych zdjęciach 
mogli odnaleźć siebie sprzed lat. Prze-
chadzając się po szkolnych korytarzach, 
absolwenci byli pod wrażeniem zmian, 
jakie zaszły w szkole na przestrzeni 
ostatnich kilku lat. Sale wyposażone 
w sprzęt elektroniczny i audiowizu-
alny, nowoczesne laboratoria, kawia-
renka Bystry Czaj, siłownia, dostęp 

do miejskiego basenu. A na ścianach 
trochę wspomnień – szkoła pamię-
ta o swoich uczniach, wesołe twarze 
kolejnych pokoleń uczniów spoglądają 
ze zdjęć, utrwalających beztroski czas  
spędzony w murach szkoły. 

O wielu pozytywnych zmianach, 
roli szkoły w podtrzymaniu wartości 
kulturowych regionu oraz jej osiągnię-
ciach na niwie dydaktycznej mówili za-
proszeni goście.  70 lat temu, w 1949 r. 

zabrzmiał pierwszy dzwonek na lekcję. 
Choć na przestrzeni lat nazwa szkoły 
ulegała zmianie, jej tożsamość, wy-
soki poziom nauczania oraz dbałość 
o ucznia niezmiennie pozostawały 
takie same. Na siedemdziesięcioletni 
okres funkcjonowania szkoły w po-
wiecie hajnowskim składa się wiele 
osiągnięć  -  aktywna współpraca z in-
nymi podmiotami, realizacja projektów 

unijnych o charakterze edukacyjnym 
i inwestycyjnym – w tym oddanie do 
użytku budynku szkoły w 1993 r. oraz 
gruntowna termomodernizacja bu-
dynku, ale przede wszystkim sukcesy 
uczniów na niwie olimpijskiej, wysoka 
zdawalność matur, wyposażanie ucznia 
w wiedzę umożliwiającą studia na naj-
lepszych uczelniach w Polsce – mówił 
podczas uroczystości Starosta Hajnow-
ski Andrzej Skiepko - II Liceum z Do-

datkową Nauką Języka Bia-
łoruskiego w Hajnówce może 
pochwalić się absolwentami, 
wśród których są urzędnicy, 
lekarze, prawnicy, przedsta-
wiciele służ mundurowych, 
przedsiębiorcy, wykładowcy 
akademiccy. Nie ma przesa-
dy w stwierdzeniu, że szkoła 
kształciła i kształci przyszłe 
kadry służące Ojczyźnie. Dziś 
II LO z DNJB to chluba Po-
wiatu Hajnowskiego – szkoła 
od wielu lat zajmuje wysoką 
pozycję w rankingach, może 
poszczycić się najwyższą licz-
bą stypendystów, laureatów 
olimpiad przedmiotowych 

i konkursów.  Społeczność szkolną, jej 
osiągnięcia i sukcesy tworzą ludzie – 
na każdy sukces ucznia, na każde osią-
gnięcie szkoły pracowały kolejne poko-
lenia – zaznaczył Starosta Hajnowski. 
Ceremonia stanowiła doskonałą okazję 
do podziękowania wszystkim, którzy 
swoją ambitną pracą przyczynili się do 
sukcesów placówki. Uroczyste gratula-
cje za pracę otrzymali byli dyrektorzy, 

nauczyciele, pracownicy administracji 
– oczywiście przy głośnym aplauzie 
zgromadzonych gości. A po oficjalnej 
części uroczystości zabrzmiał dzwonek 
na lekcje – poszczególne roczniki spo-
tkały się w klasach, by powspominać 
oraz opowiedzieć o swoim obecnym 
życiu. Wesoły gwar oraz śmiech do-
biegał z każdej z sal. Ostatni z absol-
wentów opuścili mury szkoły po 17.00. 
Sobotnie świętowanie zwieńczył wielki 
bal, zaś w niedzielę (29.09.) wszyscy 
spotkali się na ognisku na Kolejkach 
Leśnych.

Szkoła to szczególne miejsce 
w życiu każdego człowieka – to w jej 
murach zawieramy pierwsze przyjaźnie, 
zakochujemy się, ale także poznajemy 
smak porażki, przeżywamy pierwsze 
rozczarowania – słowem stawiamy 
pierwsze kroki ku dorosłości, ucząc 
się zasad społecznych, pracy w grupie 
i pracy nad samym sobą. Lekcje życia, 
którą odrobimy podczas nauki w szkole 
pozwolą świadomie podejmować de-
cyzje w przyszłości. Przez ostatnie 70 
lat Dyrekcja oraz Grono Pedagogicz-
ne towarzyszyli kolejnym pokoleniom 
uczniów, wychowując i kształcąc w du-
chu szacunku do nauki, przywiązania do 
Ojczyzny i swoich korzeni, pielęgnując 
tym samym tradycje regionu. Z okazji 
pięknego jubileuszu życzymy, by wspa-
niałe tradycje szkoły łączyły przeszłe, 
teraźniejsze i przyszłe pokolenia, zaś 
nauka w jej murach – była jednym 
z najpiękniejszych wspomnień z mło-
dzieńczych lat.                      

Katarzyna Miszczuk

7,5 mln trafi do Powiatu Hajnowskiego na drogi

Hajnowskiego Andrzeja Skiepko. Skala 
przyznanych środków jest duża – fun-
dusz w Podlaskiem został wzbogacony 
o dodatkowe 21 mln zł. Modernizacje 
będą odczuwalne w kontekście bez-
pieczeństwa i komfortu poruszania się 
po tych drogach  – zaznaczył podczas 
spotkania Wojewoda Podlaski Bohdan 
Paszkowski.

 Było nam niezmiernie miło go-
ścić Wojewodę Podlaskiego. 7,5 mln 
zł dla regionu Puszczy Białowieskiej, 
w tym 3,5 mln dla samorządu Powia-
tu Hajnowskiego to olbrzymi sukces 
będący wynikiem ciężkiej, wspólnej 
pracy – członków Zarządu, Wójtów, 
Zarządu Dróg Powiatowych. Fundusz 
Dróg Samorządowych to ważny instru-
ment służący poprawie jakości dróg, 
bo stwarza możliwości polepszenia 
stanu dróg także w małych miejsco-
wościach. Chcemy dążyć do zapewnie-
nia mieszkańcom dróg dojazdowych, 
stąd mając na uwadze płynność ruchu 
także w wymiarze ponadregionalnym 
zdecydowaliśmy się aplikować o fun-
dusze na remont drogi w miejscowości 
Kutowa – która aż do 2020 r. posłuży 
jako objazd przebudowywanej drogi 
wojewódzkiej w kierunku Białegostoku 
a także ul. Pałacowej w Białowieży – 
rokrocznie odwiedzanej przez tysiące 
turystów, stąd o konieczności rozbu-
dowy odcinka tej drogi nie trzeba ni-
kogo przekonywać. – mówi Starosta 
Andrzej Skiepko. – Pomimo dużego 
sukcesu, przed nami – samorządow-
cami z regionu powiatu hajnowskiego, 
jeszcze dużo pracy. Nie chcemy osia-

dać na laurach, stąd podczas spotka-
nia z Panem Wojewodą i Marszałkiem 
Województwa Arturem Kosickim 
w ramach Konwentu Powiatów Wo-
jewództwa Podlaskiego poruszyliśmy 
kwestię wskaźników dofinansowania 
w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Mając na uwadze szczegól-
ne położenie naszego regionu - bo 
tereny Powiatu Hajnowskiego nie są 
uprzemysłowione, blisko połowa ob-
szaru regionu to tereny leśne, cenne 
przyrodniczo, w imieniu samorządów 
gminnych zabiegałem o pochylenie 
się nad kwestią rozważenia zmiany 
wskaźników – tak, żeby w przyszłości 
samorządy z Powiatu Hajnowskiego 
mogły skutecznie aplikować o kolejne 
fundusze. Jestem wdzięczny Panu Wo-
jewodzie za przychylne ustosunkowa-
nie się do problematyki. Równie mocno 
podkreślaliśmy konieczność zaakcen-
towania rozbudowy dróg gminnych 
i powiatowych w przyszłej Strategii 
Rozwoju Województwa Podlaskiego, 
co również spotkało się z przychyl-
nością Pana Marszałka. Współpraca 
jest gwarantem każdego sukcesu, na 
tę chwilę bardzo cieszymy się osią-
gnięciami, których realizacja przyczyni 
się do poprawy jakości funkcjonowania 
mieszkańców regionu. Jestem bardzo 
wdzięczny Panu Wojewodzie za przy-
chylność i wsparcie Powiatu Hajnow-
skiego – podkreśla Starosta Andrzej 
Skiepko.

Rządowy Fundusz Dróg Samo-
rządowym jest dobrym instrumentem 
dla wzmacniania działalności inwesty-
cyjnej samorządów. Dofinansowanie 

jest odniesione do jednego współ-
czynnika – do stopnia dochodowości 
samorządu w stosunku do średniej 
krajowej. Czasami jest to wskaźnik 
mylący przy takim układzie, że jest np. 
mało mieszkańców na terenie gminy. 
Ta sprawa była już na rządowym gre-
miach omawiana i mam nadzieję, że 
będzie dokonywana zmiana, aby uela-
stycznić możliwości dofinansowania – 
wyjaśnił podczas spotkania Wojewoda 
Podlaski Bohdan Paszkowski.

Wykaz dróg, które otrzymały do-
finansowanie:

POWIAT HAJNOWSKI:
1. Przebudowa odcinka drogi powiato-

wej nr 1602B - kontynuacja przebu-
dowy ulicy w miejscowości Czyże, dł. 
0,261 km - 1 251 827,49, w kwota 
dofinansowania 50 %: 615 458,74. 
Dofinansowanie  pozyskane z Fun-
duszu Dróg Samorządowych – nabór 
z 2018 r. 

2. Rozbudowa odcinka drogi powiato-
wej nr 1649B ulicy Pałacowej w Bia-
łowieży, dł. 1,040  km. Ogólna war-
tość projektu: 6 356 838, 29 w tym 
dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych – 3 119 006, 37

3. Remont odcinka drogi powiatowej 
nr 1628B w miejscowości Kutowa, 
gmina Narew, dł 0,650 km. Ogólna 
wartość projektu: 704 624,86 w tym 
dofinansowanie 50%: 331 510,76

Gmina Hajnówka
1. Przebudowa i rozbudowa drogi gmin-

nej nr 108563B Borysówka – Olcho-
wa Kładka – etap II,dł. 1,073 km

Wartość ogółem projektu: 1 306 
392,80, w tym wartość dofinansowa-

nia 50% – 653 196,40
Gmina Narew

1. Przebudowa ulicy Poniatowskiego 
i części ulicy Topolowej w miejsco-
wości Narew, dł. 0,482 km

Wartość inwestycji ogółem: 236 
623,00, w tym wartość dofinansowa-
nia 50% – 118 311,50
2. Przebudowa ulicy we wsi Waniewo, 

gm. Narew, dł. 0,402 km
Wartość inwestycji ogółem: 382 

241,61, w tym  wartość dofinansowa-
nia 50% –191 120,80

Gmina Dubicze Cerkiewne
1.  Poprawa infrastruktury drogowej 

poprzez przebudowę drogi gminnej 
Tofiłowce – Rutka,, dł. 1,621 km

Wartość projektu ogółem: 1 500 
820,97, w tym wartość dofinansowa-
nia 80% - 1 200 656,77

Gmina Narewka
1. Przebudowa i rozbudowa drogi 

gminnej nr 107100B do drogi wo-
jewódzkiej nr 688 do przejazdu ko-
lejowego, dł. 2,123 km

Wartość projektu ogółem: 2 829 
041,28, w tym wartość dofinansowa-
nia 50 % - 1 414 520,64

Gmina Białowieża
1.  Remont drogi gminnej ul. Browskiej 

w Białowieży, dł. 0,487 km
Wartość projektu ogółem - 769 

420,40, wartość dofinansowania 50 
% - 384 710,20 .

W ramach Podlaskiego Fundu-
szu Dróg Samorządowych w tym roku 
na drogach powiatowych i gminnych 
w Podlaskiem otrzymało dofinanso-
wanie 290 inwestycji o łącznej długo-
ści ok. 400 km dróg, na kwotę ponad  
434 mln zł.            Katarzyna Miszczuk

Cd. ze str. 1

W związku z prowadzeniem ro-
bót na odcinku drogi powiatowej 1628B  
o dł. 650 m w miejscowości Kutowa in-
formujemy o zamknięciu drogi z dniem 
08.10.2019 r. Objazd w kierunku Białe-
gostoku został poprowdzony przez miej-
scowości: Łosinka – Tyniewicze Duże 
– Tyniewicze Małe – Narew. Zarządca 
drogi tj. Powiat Hajnowski ustawił na 
trasie odpowiednie znaki informacyjne. 
Odcinek drogi jest wyłączony dla ruchu 
w dni robocze w godz. 7.00-16.00 

Remont odcinka drogi powiatowej 
nr 1628B w miejscowości Kutowa jest 
możliwy dzięki dofinansowaniu z rządo-

Uwaga kierowcy!  
Zamknięty odcinek drogi w miejscowości Kutowa

Cd. str. 4

wego Funduszu Dróg Samorządowych. 
Staraniem Powiatu Hajnowskiego, sa-
morząd otrzymał fundusze na remont 
najbardziej zniszczonego odcinka drogi 
1628B w miejscowości Kutowa. Zakres 
remontu obejmuje wzmocnienie istnie-
jącej nawierzchni bitumicznej, odtwo-
rzenie zjazdów gospodarczych i na drogi 
boczne oraz odtworzenie poboczy na 
długości 650 mb.

Ogólna wartość projektu: 704 
624,86 w tym uzyskane dofinansowa-
nie 50%: 331 510,76. Prace remontowe 
potrwają do listopada 2019 r. 
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WRZEŚNIOWY SZLAK - Konna Wyprawa 
 śladami Pułku 3 Strzelców Konnych

Cd. ze str. 1
3 Strzelców Konnych. Dokładnie 80 lat temu 
przez naszą gminę wędrował swoim szlakiem 
bojowym Pułk 3 Strzelców Konnych. W polskiej 
historii wsławiła się ona nieprzeciętną odwagą 
– ta jednostka najdłużej ze wszystkich polskich 
oddziałów stawiała czoła faszystowskiemu 
najeźdźcy. Dziś organizatorzy wyprawy chcą 
upowszechnić ich czyny w służbie na rzecz oj-
czyzny. Od 2 września do 6 października 2019r. 
odtworzono 700 kilometrowy szlak walk Pułku 
3 Strzelców Konnych oraz Suwalskiej i Podla-
skiej Brygady Kawalerii. Trasa wyprawy biegnie 
przez teren trzech województw: mazowieckiego, 
podlaskiego i lubelskiego. Rozpoczyna się na 
stacji kolejowej Czerwony Bór, gdzie P3SK dotarł 

transportem kolejowym ze swojego garnizonu 
w Wołkowysku. Dalej wiedzie przez Czerwin, 
Dzwonek, Truszki, Śniadowo, Zambrów, Hody-
szewo, Olszewo, Narew, Białowieżę, Hajnów-
kę (Kalenkowicze – Białoruś zostały pominię-
te), Mielnik, Białą Podlaską, Kijany, Lubartów, 
Kock, Wolę Gułowską i Kalinowy Dół. W trakcie 
wyprawy pułk trzykrotnie musi przeprawić się 
przez Narew, po jednym razie przez Bug, Wieprz 
i Tyśmienicę. W wyprawie uczestniczy 40 – 50 
konny szwadron kawalerii podzielony na 3 plu-
tony, składające się z 2 – 3 sekcji.  W wyprawie 
bierze udział pododdział składający się z żołnie-
rzy - strzelców konnych batalionu dowodzenia 
15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Emilia Rynkowska 

1 września 2019 r. w sali kolumnowej 
Hajnowskiego Domu Kultury odbył się niezwy-
kły koncert. Soliści i zespoły ze Studia Piosenki 
HDK przygotowali widowisko upamiętniające 
80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Za-
prezentowane zostały utwory związane z hi-
storią Polski i Polaków w latach 1939-1945. 
W wykonaniu młodych artystów usłyszeliśmy 
wiele pieśni patriotycznych, m.in: „Ojczyzna 

Widowisko upamiętniające 80. rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej

Ma”, „Wojenko Wojenko”, „Modlitwa Dziewczyń-
ska”, „Uwierz Polsko”. Części muzycznej towa-
rzyszyły recytacje wierszy. Zarówno muzyka, 
wiersze jak i stroje wykonawców pozwoliły 
nam odczuć atmosferę tych mrocznych cza-
sów wojny i okupacji. Nad całością widowiska 
czuwał cichy narrator – Katarzyna Drużba oraz 
Pani Marta Gredel-Iwaniuk, pomysłodawca 
koncertu i kierownik zespołu.            J.Paszko

17 września o godz. 17.00 w kościele 
pw. Św. Cyryla i Metodego odbyła się Msza 
Święta. Następnie przy pomniku - krzyżu na 
cmentarzu katolickim spotkali się mieszkań-
cy miasta, członkowie Związku Sybiraków, 
ks. Zygmund Bronicki oraz przedstawiciele 
samorządu - Ireneusz Kiendyś – Zastępca 
Burmistrza Miasta Hajnówka i Joanna Koj-
ło – Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego,  

Światowy Dzień Sybiraka obchodzimy 17 września
by oddać hołd, złożyć kwiaty i zapalić znicze. 

Data Światowego Dnia Sybiraka nie jest 
przypadkowa. Przypada ona w rocznicę na-
paści sowieckiej Rosji na Polskę, która miała 
miejsce 17 września 1939 roku. Oficjalnie zo-
stała ustanowiona przez Sejm 27 września 
2013 roku. 

Więcej na www.hajnowka.pl
Emilia Rynkowska

Hajnowski szpital zrealizował trzy duże inwestycje
Cd. ze str. 1

pacjenta ze szpitalem, zaś Blok operacyjny oraz 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to 
„serce szpitala” – akcentował ważność obu inwe-
stycji Dyrektor SP ZOZ Grzegorz Tomaszuk. 

Szczególne znaczenie ma także wyposaże-
nie Pracowni Rentgenowskiej. Zakupiona nowo-
czesna aparatura ma służyć diagnostyce  chorób 
nowotworowych. Wartość projektu to ok. 986 tys. 
zł, z czego dofinansowanie z RPOWP opiewało na 
kwotę 712 tys. zł. 

O rozmachu każdej z trzech inwestycji 
goście przekonali się podczas zwiedzania po-
mieszczeń OIT-u, Bloku Operacyjnego, SORu oraz 
Pracowni RTG. Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, 
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek 
Malinowski, Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ 
Maciej Olesiński, Konsultant Krajowy w dziedzinie 
medycyny ratunkowej prof. Jerzy Ładny, Konsul-
tant wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej 
prof. Bogusław Kędra, Konsultant wojewódzki 
w dziedzinie anestezjologii dr Sławomir Czaban, 
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko oraz Dyrektor 
szpitala Grzegorz Tomaszuk. 

Otwarciu zmodernizowanych oddziałów 
w hajnowskim szpitalu towarzyszyło wręczenie 
przez Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkow-
skiego odznaczeń Ministra Zdrowia „Za zasługi 
dla ochrony zdrowia” pracownikom placówki. 
Honorowe odznaki otrzymali: Mirosława Czy-
kwin, Mirosława Karbowska, Mirosława Karpiuk, 
Elżbieta Kozłowska – Kikolska, Halina Kopczuk, 
Eugenia Korolko, Paulina Masalska, Jerzy Pawluk, 
Irena Pawlenko, dr n. med. Iwona Ponurkewicz, 
Elżbieta Romańczuk, Małgorzata Siemieniuk, 
Halina Szerszunowicz, Zofia Sztyler, dr n. med. 
Wojciech Tołwiński, Mikołaj Wappa. Odznaczeni 
otrzymali również podziękowania z rąk Staro-

sty Hajnowskiego Andrzej Skiepko. Każdy suk-
ces hajnowskiego szpitala, każda pozyskana 
złotówka z funduszy zewnętrznych przyczynia 
się  do systematycznego podnoszenia jakości 
świadczonych usług medycznych, a tym samym 
– do budowy pozytywnego wizerunku szpitala 
jako nowoczesnej placówki przyjaznej pacjento-
wi.  Bezpieczeństwo zdrowotne jest najwyższą 
wartością, a także przedmiotem nieustannej 
troski. Uroczystość, podczas której dokonaliśmy 
uroczystego otwarcia aż trzech inwestycji jest 
powodem do satysfakcji, że dzięki tym projektom 
społeczność regionu wzbogaca się o nowocze-
sne, dobrze przygotowane do ochrony zdrowia  
obiekty. Wyremontowane i wyposażone zgodnie 
ze światowymi standardami SOR, Odział Inten-
sywnej Terapii oraz pracownia rentgenowska  
budują poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia-
ją przekonanie o skutecznej walce o zdrowie 
i życie ludzkie.  Szpital to perła na zdrowotnej 
mapie województwa podlaskiego, cieszę się, że 
samorząd Powiatu Hajnowskiego mógł stać się 
częścią tak ważnych społecznie  przedsięwzięć 
– podsumowuje uroczystość Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko. 

Najnowsze przedsięwzięcia wpisują się 
w bogaty wachlarz projektów, jakie zostały zre-
alizowane w SP ZOZ na przestrzeni ostatnich kilku 
lat. Obecnie szpital realizuje projekt „Godna jesień 
życia”, w ramach którego zakupiono sprzęt i apa-
raturę medyczną na potrzeby Zakładu Opiekuń-
czo – Leczniczego. Na tym nie koniec – przy pla-
cówce  powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego; 
inwestycja także pozostaje w trakcie realizacji. 

SP ZOZ w Hajnówce aktywnie pozyskuje 
fundusze, sukcesywnie poszerza swoją ofertę 
medyczną. Życzymy kolejnych, równie udanych 
przedsięwzięć, służących dobru mieszkańców. 

Katarzyna Miszczuk 

Powiat Hajnowski został sygnatariuszem 
międzynarodowego porozumienia – deklaracji 
współpracy o rozwoju NW w Europie. W tym 
celu gościliśmy przedstawicieli federacji NW 
z Europy Środkowowschodniej: Polskiej Federa-
cji Nordic Walking z Prezesem Olgierdem Bojke, 
prezesa Ukraińskiej Federacji NW Tatianę Serot-
kinę, Prezesa Białoruskiej Federacji NW Andrze-
ja Dziedziewicz, Wójta Gminy Potęgowo Dawida 
Litwina oraz Elenę Segzaite – jedną z najlep-
szych zawodniczek NW na świecie, obecnie 
mieszkającą w Hiszpanii.  Spotkanie, którego 
celem było omówienia zasad współpracy po-
między krajami oraz wymiany doświadczeń od-
było się 13 września br. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego. Przewodniczący PFNW Olgierd 
Bojke podkreślił wagę zaangażowania samorzą-
dów w ideę współpracy jako instytucji będących 
najbliżej społeczności lokalnych, rozumiejących 
potrzeby i możliwości regionów. Podkreślił rolę 
Polski w promocji sportu jakim jest NW, która 
jest pierwszym krajem w świecie, gdzie zaczę-
to organizować profesjonalne zawody rangi 
pucharowej. Uroczyste podpisanie deklaracji 
nastąpiło natomiast 14 września br., podczas 
Finału Pucharu Polski Nordic Walking.  Podpi-
sana deklaracja to wyjątkowe podsumowanie 
jubileuszu 10 sezonów Pucharu Polski Nordic 
Walking, z czego duży kawałek historii Pucharu 
jest udziałem Powiatu Hajnowskiego. Wybór 
Hajnówki jako miejsca podpisania deklaracji 
nie jest przypadkowe – trasy nordic walking 
biegnące przez Puszczę Białowieską i okolice są 
dobrze znane fanom aktywnego wypoczynku, 
a organizacja kolejnych edycji Pucharu Polski 

Powiat Hajnowski sygnatariuszem 
międzynarodowego porozumienia o Nordic Walking 

Nordic Walking, które jako Wicestarosta miałem 
okazję współorganizować, ugruntowały pozycję 
naszego regionu jako miejsca sprzyjającego 
turystyce. Podpisane porozumienie to szansa na 
szeroką promocję Powiatu Hajnowskiego – zna-
leźliśmy się w gronie instytucji, mających realny 
wpływ na popularyzację NW w Europie oraz 
możliwości wyznaczania trendów organizacyj-
nych. Przed sygnatariuszami porozumienia dużo 
pracy – wypracowanie modelu funkcjonowania 
europejskiego NW  – mówi Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko.                 Katarzyna Miszczuk

Uwaga kierowcy! 
Cd. ze str. 3

Uwaga! Ww. objazd dotyczy transportu 
osobowego. Objazd w kierunku Białegostoku dla 
kierujących pojazdami ciężarowymi powyżej 10 
t. biegnie drogą krajową nr 66 (Białystok – Bielsk 
Podlaski), następnie wojewódzką nr 689 (Bielsk 
Podlaski – Hajnówka). 

Wytyczenie objazdów jest natomiast zwią-
zane z zamknięciem dla ruchu odcinka drogi woje-
wódzkiej Nr 685 na linii Chrabostówka – Nowosady 
w kierunku Białegostoku w związku z przebudową. 

Przypominamy, że to nie jedyna inwestycja 
drogowa, jaka ma miejsce w powiecie. Samorząd 
pozyskał również dofinansowanie na ul. Pałaco-
wą (gmina Białowieża), a w ramach poprzednie-
go naboru powiat otrzymał dofinansowanie na 
przebudowę odcinka drogi powiatowej w miejsco-
wości Czyże.  Biorąc pod uwagę fundusze, które 
otrzymały gminy, do Powiatu Hajnowskiego w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych trafi ponad  
7,5 mln zł.                               Katarzyna Miszczuk
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