
Otwarcie drogi

Rok XXIV, Nr 21-22 (462-463) 1-30.11.2022 r.

W następnym numerze:

Motto numeru:
Opinie naszych wrogów o nas  

są bliższe prawdy niż nasze własne.
François de La Rochefoucauld

Polska nierządem stoi – tak trzeba podsumować sytuację w ARiMR. Agencja próbuje wdrażać programy pomocowe 
dla wsi. Próbuje, ponieważ system znów nie działa, a dziś ostatni dzień dla rolników na złożenie wniosków o dopłaty 
na wymianę pokryć azbestowych. Nabór na pomoc suszową przedłużono do 23 XI, ale trzeba złożyć dodatkowe 
dokumenty i faktury. Zmienia się reguły gry w jej trakcie. Totalny chaos  –  poseł PSL, Stefan Krajewski.

OPINIE...

Zbigniew Kuźmiuk EKR, Janusz Wojciechowski, komisarz rolnictwa UE  
i europoseł Krzysztof Jurgiel. Bruksela, 8 listopada 2022 r.

„Koniec szalonego planu likwidacji neurologii w Choroszczy”  
– zapewnia poseł Krutul.                                                         Czytaj str. 5

„W Europie istnieje niesprawiedliwy system dopłat bezpośrednich” – 
podkreślił europoseł Jurgiel w PE.                                          Czytaj str. 8

• Topczewo –  Spełnione marzenia

Horodniany

Foto: SP Białystok

Foto: UG Dziadkowice

Żurobice Zespół Kalina ma 35 lat Czytaj str. 5

Czytaj str. 5
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Alicja i Tadeusz Wyszkowscy

Barbara i Zygmunt Olszańscy

Bożanna i Edward Falkowscy

Helena i Julian Bagińscy

Jadwiga i Jan Miluscy

Krystyna i Tadeusz Piotrowscy

Krystyna i Walenty Ignaciuk Sławomir i Maria Kruk

Stanisława i Eugeniusz Ryczkowscy

Teresa i Stanisław Bogusz

Zofia i Tadeusz Drozdowscy

„ZŁOTE GODY” W GMINIE WYSZKI
4 października 2022 r. w Gminnym Centrum Biblioteczno 

– Kulturalnym w Wyszkach odbyła się uroczystość 50-lecia 
pożycia małżeńskiego połączona z obchodami V Gminnego 
Dnia Seniora.

Złote Gody obchodziło 19 par z terenu naszej gminy.
Szanownych Jubilatów i gości powitała Kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego Agnieszka  Falkowska. Następnie Wójt Gminy 
Wyszki Mariusz Korzeniewski wygłosił okolicznościowe prze-
mówienie, w którym wyraził swoje uznanie dla Jubilatów oraz 
życzył im długich i pogodnych lat w zdrowiu, radości i życz-
liwości a także ciepła rodzinnego. Tak jak przed laty rozległy 
się dźwięki Marsza Mendelsona. Potem nastąpił uroczysty akt 
dekoracji medalami par, której dokonał w imieniu Prezydenta 
RP Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski.                                                                    

Przybyłym parom wręczono legitymacje, pamiątkowe dy-
plomy i bukiety kwiatów. Tę podniosłą chwilę uczczono lampką 
szampana. Były gratulacje, życzenia oraz pamiątkowe zdjęcia.

Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci mile spędzili czas 
z seniorami naszej gminy na wspólnym poczęstunku, śpie-
wie i tańcach. To wyjątkowe wydarzenie – spotkanie par 
z 50-letnim stażem z seniorami z terenu naszej gminy od-
było się w miłej i serdecznej atmosferze. Uroczystość była  
okazją do wspomnień minionych lat, rozmów i wspólnej  
zabawy.                                                   

Agnieszka Falkowska 
Kierownik USC

We wrześniu zakończyła się realizacja  projektu. „Upo-
rządkowanie i zagospodarowanie centrum Wyszek”. Roz-
poczęła się w marcu br i kosztowała 654 863,49 zł. In-
westycja współfinasowana była w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Gospodarczego. Kwota dotacji wyniosła  

Centrum  Wyszek po liftingu
495 799,33 zł. Wkład własny gminy to kwota 158 364,16 zł.  

Dotychczasowy plac, który nie dodawał uroku, otrzymał 
nowy atrakcyjny wygląd i będzie służył bezpiecznemu i aktyw-
nemu spędzaniu czasu przez mieszkańców Wyszek. Zadbano 
o funkcje zdrowotne, budując tężnię solankową, a w letnie 
upalne dni będzie można się schłodzić korzystając z kurtyny 
wodnej.

W ramach realizacji projektu poprawiono także funk-
cjonalność i estetykę terenu wokół budynku Urzędu Gminy.

(seb)

Dzięki otrzymanej w 2022 r. z budżetu Województwa Podlaskiego 
dotacji w wywsokości 20 000,- zł zakupiono i przekazano nowe wyposa-
żenie do jednostek  OSP z terenu gminy Wyszki. W ramach otrzymanych 
środkow do OSP w Mulawiczach, Niewinie Borowym, Samułkach Dużych, 
Wyszkach i Zalesiu trafiły: ubrania specjalne, kominiarki, rękwice, obu-
wie, hełm, drabina, pilarka, prądownica oraz radiotelefon przenośny.  
Pozyskanie nowego wyposażenia ma na celu poprawę gotowości ope-
racyjno-technicznej OSP oraz zapewnienie bepieczeństwa strażaków 
podzczas działań ratowniczo-gaśniczych.                          (UG Wyszki)
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Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bielsku Podlaskim
Gromadzimy się w 104. rocznicę odzyskania niepod-

ległości w świątyni przy ołtarzu, aby dziękować Panu Bogu 
za dar wolnej, suwerennej Polski – tak rozpoczął mszę św.  
w intencji Ojczyzny ks. kanonik Zbigniew Domirski, pro-
boszcz parafii Matki Bożej z Góry Karmel. – Jednocze-
śnie chcemy modlić się o pokój w naszej Ojczyźnie, o jej 
pomyślny rozwój, za wszystkich jej obywateli, o zgodę 
w naszym Narodzie. O to, byśmy wszyscy z całych sił 
pracowali dla dobra wspólnego, jakim jest Ojczyzna.

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w Bielsku Podlaskim 11 listopada br. rozpoczęte zostały nabo-
żeństwem w cerkwi Św. Archanioła Michała, której przewodził 
dziekan bielski ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, któremu towa-
rzyszyli proboszczowie bielskich parafii: ks. Jan Szmydki, ks. 
Jarosław Dmitruk, ks. Jerzy Bogacewicz oraz ks. Andrzej Mińko. 
Na modlitwie zgromadzili się tu przedstawiciele samorządów, 
służby mundurowe, harcerze, przedstawiciele zakładów pracy 
oraz mieszkańcy miasta i powiatu.

O godz. 10.00 przed dawnym klasztorem karmelitów 
pod tablicą pamiątkową poświęconą marszałkowi Józefo-
wi Piłsudskiemu zgromadzili się uczestnicy uroczystości, by 
oddać hołd ojcu niepodległości Polski. Po odegraniu hymnu 
narodowego wiązankę złożyli przedstawiciele władz powiatu: 

starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, przewodniczący rady 
powiatu Andrzej Leszczyński, wicestarosta Piotr Bożko oraz 
sekretarz powiatu Marek Martyniuk. Cześć Marszałkowi oddali 
również przedstawicie bielskiego sądu rejonowego, samorzą-
du miejskiego i gminnego, służby mundurowe, wśród których 
znaleźli się funkcjonariusze Policji, komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Wojska Polskie-
go, Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Granicznej i Nadleśnic-
twa Bielsk. Nie zabrakło również harcerzy hufca ZHP.

Po tej ceremonii w ślad za pocztami sztandarowymi 
udano się do kościoła Matki Bożej z Góry Karmel, by wspól-
nie modlić się w intencji Ojczyzny. Mszy św. przewodził ks. 
kanonik Zbigniew Domirski, a towarzyszyli mu inni kapłani: 
ks. kan. Ryszard Zalewski – dziekan bielski, proboszcz parafii 
Narodzenia NMP i Św. Mikołaja oraz ks. kan. Dariusz Kujawa, 
proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim.

W wygłoszonej homilii ks. Domirski przypomniał, że 
ludzie na sąsiedniej Ukrainie dotknięci zostali kataklizmem 
wojny. – Spadły bomby, przyszła śmierć, przyszło zniszczenie, 
przyszła ludzka tragedia. Zawalił się cały świat, w którym żyli 
nasi bracia na Ukrainie. – mówił ksiądz. – Jest to dla nas jakaś 
nowa perspektywa, przez którą patrzymy na naszą Ojczyznę, 
bo widzimy, jak kruchy jest pokój, jak krucha jest wolność i su-
werenność, jak bardzo trzeba jej strzec. […] Musimy wspólnie 
troszczyć się o dar pierwszy i najważniejszy w naszej wspól-
nocie. Tym darem jest Ojczyzna. I dlatego dzisiaj, w Święto 
Niepodległości pytamy siebie samych, czy rzeczywiście dobrze, 
mądrze kochamy ten wspólny polski dom – naszą Ojczyznę.

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy uroczystości w po-
chodzie prowadzonym przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą udali 
się pod pomnik Niepodległości Polski. Tą część powiatowych 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości również roz-
poczęto od odśpiewania hymnu narodowego, czemu towa-

rzyszyło podniesienie przez harcerzy flagi państwowej. Po 
powitaniu wszystkich zebranych przemówił do nich starosta 
bielski Sławomir Jerzy Snarski.

Z programem artystycznym wystąpiła młodzież Zespołu 
Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Przypo-
mnieli oni o doniosłych wydarzeniach historycznych, które 
na początku XX w. doprowadziły do wyzwolenia się Polski 
spod jarzma zaborców i utworzenia niepodległego Państwa 
Polskiego. Okraszone to zostało piosenkami patriotycznymi 
i wojskowymi, do wykonania których chętnie włączali się po-
zostali zgromadzeni. Podziwiano również piękny pokaz tańców 
zaprezentowanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie 
Kukułki”.

Najdonioślejszą częścią celebracji tego święta było 
oddanie hołdu ojcom i obrońcom naszej wolności. Pod po-
mnikiem Niepodległości Polski wieńce i wiązanki ponownie 
złożyli przedstawiciele władz powiatu bielskiego ze starostą 
Snarskim na czele, władze sądownicze, samorządowcy, służ-
by mundurowe, delegacje instytucji i przedsiębiorstw, szkół 
i przedszkoli, organizacji politycznych i pozarządowych. Cześć 
Niepodległej oddał również obecny na uroczystości poseł na 
Sejm RP Paweł Krutul.

Dalsza część obchodów Narodowego Święta Niepodle-
głości miała miejsce w Bielskim Domu Kultury im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, gdzie wystąpił Chór Polskiej Pieśni 
Narodowej, laureaci konkursu pieśni patriotycznej „Moja 
mała i duża Ojczyzna”, artyści Marta Szałkiewicz z Andrze-
jem Grzybowskim. Widzowie mogli podziwiać występy osób  

Proboszcz parafii Matki Bożej z Góry Karmel ks. kan. Zbigniew 
Domirski wygłosił homilię podczas mszy św. w intencji Ojczyzny

 Nabożeństwo w intencji Ojczyzny w cerkwi Św. Michała Archanioła

Wiązankę pod tablicą poświęconą Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu złożyli: starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, 

przewodniczący rady powiatu Andrzej Leszczyński, wicestarosta 
Piotr Bożko oraz sekretarz powiatu Marek Martyniuk 

Msza św. w intencji Ojczyzny

Przemówienie wygłosił starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Pokaz artystyczny i wiązankę tańców zaprezentowała 
młodzież Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku 

Podlaskim oraz zespół pieśni i tańca „podlaskie Kukułki”

Cd. str. 4
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Powiatowe obchody Narodowego 
Święta Niepodległości  
w Bielsku Podlaskim

Przedstawiciele władz powiatu oddali hołd  
ojcom i obrońcom Niepodległości Polski

niepełnosprawnych oraz i wspólnie śpiewać pieśni patriotycz-
ne. Swoje stoisko zaprezentowało również Wojskowe Centrum 
Rekrutacji w Bielsku Podlaskim.                                     pd, js

Cd. ze str. 3

Inwestycje drogowe Powiatu Bielskiego zrealizowane w ostatnim okresie 2022 r.
W ostatnim okresie bieżącego roku Powiat Bielski 

zrealizował szereg inwestycji drogowych o wartości ok. 
8,3 mln zł. Zarząd Powiatu w ramach tej kwoty pozy-
skał ze źródeł zewnętrznych ok. 4,9 mln zł.

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1692B wraz 
z przebudową mostu w miejscowości Dębowo” – koszt 
wyniósł ponad 2,1 mln zł. Powiat pozyskał na to zadanie po-
nad 1 mln zł ze środków rezerw celowych budżetu państwa, 
natomiast Gmina Brańsk udzieliła pomocy finansowej w wy-
sokości 500 tys. zł. W ramach realizacji wykonano między 
innymi:
• rozbudowę korony drogi, w tym jezdni do szerokości 6,0 m 

na odcinku ok. 600 m,
• budowę lub przebudowę skrzyżowań, zjazdów i systemu 

odwodnienia, w tym rowów i przepustów,
• przebudowę mostu na przepust dwuotworowy z zabezpie-

czeniem skarp gabionami.
„Remont drogi powiatowej Nr 1573B odcinek od 

drogi powiatowej Nr 1570B w kierunku miejscowości 
Markowo długości ok. 1700 mb” – koszt wyniósł ok. 600 
tys. zł. Gmina Brańsk udzieliła pomocy finansowej w wyso-
kości 50% kosztów remontu. W ramach realizacji wykonano 
nakładkę w postaci warstwy bitumicznej na drodze o długości 
ok. 1,7 km celem lepszego skomunikowania miejscowości 
Ferma i Markowo. W bieżącym miesiącu dzięki środkom wła-
snym Powiatu i Urzędu Gminy w Brańsku wykonane zostaną 
również pobocza.

Koszt „Remontu drogi powiatowej Nr 1697B w m. Olendy 
oraz drogi powiatowej Nr 1713B k/m. Olendy” wyniósł nato-
miast ok. 400 tys. zł. Nadleśnictwo Rudka udzieliło pomocy 
finansowej w wysokości 50% kosztów remontów, Gmina Rud-
ka również wsparła inwestycję z własnych środków. W ramach 
robót wykonano:
• nakładkę z dwóch warstw bitumicznych o długości ponad 

300 m z nawierzchnią poboczy na drodze powiatowej Nr 
1697 B,

• konstrukcję jezdni o nawierzchni kruszywowej na długości 

ok. 750 m z remontem zjazdów i systemu odwodnienia, 
w tym rowów i przepustów na drodze powiatowej Nr 1713 B.

Drogi ułatwią służbom leśnym dojazd do kompleksów 
leśnych. Skorzystają z nich również okoliczni mieszkańcy, któ-
rym ułatwione zostało w szczególności połączenie z powiatem 
siemiatyckim.

„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1611B – ulica 
Widowska w Bielsku Podlaskim długości ok. 0,24 km” 

– koszt wyniósł ok. 350 tys. zł. Urząd Miasta Bielsk Podlaski 
udzielił pomocy finansowej w wysokości 50 tys. zł.  Prace 
polegały na skorygowaniu odcinka ul. Widowskiej w obrębie 
ul. Dubicze. Wykonano nakładkę z dwóch warstw bitumicznych, 
natomiast na części wykonano konstrukcję nawierzchni, wbu-
dowano krawężniki i odremontowano system odwodnienia.

Koszt „Remontu drogi powiatowej Nr 1603B od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 689 do m. Szczy-
ty Dzięciołowo” to ok. 200 tys. zł. Gmina Orla wsparła pomo-
cą finansowej w wysokości 50% kosztów remontu. W ramach 

realizacji ułożono nową warstwę bitumiczną na odcinku ponad 
400 m oraz wykonano nawierzchnię poboczy, co znacznie 
poprawiło dojazd do m. Szczyty Dzięciołowo i Szczyty No-
wodwory i dalej do m. Orla.

Dobiegają również końca prace budowlane przy realizacji 
zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B (II 
Etap) Bielsk Podlaski – Strabla. Odcinek Bielsk Podla-
ski – Stołowacz”. W roku bieżącym na całym odcinku drogi 
ułożono nawierzchnię bitumiczną dł. 6 km przy szerokości 5,5 
m. Odebrano roboty o wartości 4,6 mln zł. Zakończenie robót 
zaplanowano na I półrocze 2023 r. Inwestycja wykonywana 
jest przez Powiat Bielski w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg i pomocy finansowej samorządu Gminy Bielsk 
Podlaski. Całkowita wartość zadania to 7,7 mln zł.

Realizacja powyższych zadań z zakresu infrastruktury 
drogowej korzystnie wpłynie na poprawę jakości połączeń 
drogowych w powiecie, a także na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.                             PZD w Bielsku Podlaskim

Cyfrowa geodezja w powiecie

Rozwój e-usług, ich jakość i dostępność miesz-
kańcom, przedsiębiorcom, instytucjom publicznym – to 
wszystko jest możliwe dzięki projektowi realizowanemu 
w ramach Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Powiat Bielski wraz z innym powiatami z województwa 
podlaskiego uczestniczy w przedsięwzięciu pn. Udostępnianie 
zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja 
ewidencji gruntów i budynków, współfinansowanym ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą 
elektroniczną, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług 
świadczonych drogą elektroniczną, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 
2014–2020. Umożliwiło to realizację takich zadań z obszaru 
naszego powiatu w zakresie powiatowego zasobu geodezyj-
nego  i kartograficznego, jak:
• modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 51 obrę-

bów ewidencyjnych z obszaru gminy Bielsk Podlaski,
• utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 

dla 63 obrębów ewidencyjnych z obszaru: miasta Bielsk 
Podlaski (3 obręby ewidencyjne), gminy Bielsk Podlaski 
(59 obrębów ewidencyjnych) oraz miasta Brańsk (1 obręb 
ewidencyjny).

Projekt jest realizowany w formule partnerskiej, tj. przez 
Beneficjenta – Lidera Projektu, którym jest Związek Powiatów 
Województwa Podlaskiego, przy aktywnym współudziale 13 
Partnerów – jednostek samorządu terytorialnego, na rzecz 
których projekt jest realizowany.

Główne założenia projektu to przede wszystkim utwo-
rzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kom-
pletnych referencyjnych baz danych rejestrów publicznych 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartogra-
ficznego. W ramach wyżej wymienionych zadań dane po-
wiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznych powiatu 
bielskiego uzupełniono i dostosowano do wymogów norm 
prawnych, istniejącą dokumentację geodezyjną i kartogra-
ficzną powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
z obszarów objętych projektem przekształcono do postaci 
cyfrowej, utworzono nowe bazy danych obiektów topogra-
ficznych (BDOT500) i bazy ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
które zawierają wszelkie zaktualizowane i ujednolicone dane 
przestrzenne terenu. Efektem tych działań było uruchomienie 
szeregu e-usług związanych z przeglądaniem, zamawianiem 
i udostępnianiem danych geodezyjnych i kartograficznych 
drogą elektroniczną, bez potrzeby wizyty w starostwie.       jk

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” ogłosiło 
wyniki rankingu inwestycji samorządowych 2019-2021. Po-
wiat bielski uplasował się w pierwszej setce w kraju w ka-
tegorii „powiaty”, zajmując 53. miejsce na 314 sklasyfiko-
wanych samorządów powiatowych.

Spojrzenie na wydatki inwestycyjne samorządów w 2021 roku 
prowadzi do wniosku, że sytuacja finansowa JST nie jest tak dobra, 
jak mogłoby to wynikać z wypowiedzi niektórych urzędników rządo-
wych – ocenia redakcja pisma. - Był to już trzeci kolejny rok spadku 
tych wydatków. Nie był on wielki, ale mając na uwadze równoczesny, 
przyspieszający wzrost cen robót budowlanych i materiałów, jego 
skutki w wymiarze rzeczowym mogą być spore. Spadek dotyczył 
tym razem wszystkich kategorii JST. Największy był w samorządach 
wojewódzkich (15 proc.) i w miastach na prawach powiatu (prawie 
13 proc.), a minimalny w gminach (niespełna 2 proc.).

Powiat bielski w ubiegłym roku nie uniknął opisanych wyżej 
problemów. Zmuszony był przede wszystkim zmagać się z epidemią 
koronawirusa Covid-19. Na ograniczenie nakładów inwestycyjnych 
wpłynęły również rosnące nieustannie ceny materiałów budowla-
nych, energii i usług. 

Mimo to władze powiatu nie zahamowały tempa in-
westycyjnego, realizując tak znaczące inwestycje, jak bu-
dowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym 
z BJN im. B. Taraszkiewicza, czy też wysokobudżetowe inwe-
stycje drogowe (np. przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B 
Bielsk Podlaski - Strabla, odcinek Bielsk Podlaski – Stołowacz  
o wartości ponad 10 mln zł). Dzieje się to dzięki utrzymywaniu 
dyscypliny budżetowej, zdolności do wprowadzania nowych zadań 
w miarę pojawiania się dostępnych środków zewnętrznych (np. 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz współpracy z samorzą-
dami gminnymi i innymi podmiotami.                                       pd

Powiat bielski w pierwszej setce 
w rankingu inwestycyjnym „Wspólnoty”

Inwestycje powiatu bielskiego
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Plan likwidacji oddziału neu-
rologii w Choroszczy spotkał się 
z ogromnym sprzeciwem środo-
wiska medycznego i posła Pawła 
Krutula, który z mównicy sejmowej 
apelował o interwencję do samego 
ministra zdrowia, premiera Mora-
wieckiego i prezesa Kaczyńskiego. 
Ostatecznie marszałek wojewódz-
twa podlaskiego podjął decyzję 
o niezamykaniu oddziału. Chociaż 
wcześniej zarząd województwa po-
pierał takie rozwiązanie. Oddział od 
lat generuje straty finansowe. 

Na początku października 
wydawało się, że losy oddziału 
neurologicznego w Choroszczy są 
przesądzone. Na Radzie Społecznej, 
Krzysztof Szeweluk, były zastępca 
dyrektora gabinetu marszałka woje-
wództwa Artura Kosickiego i obecny 
dyrektor choroszczańskiego szpita-
la, poinformował o planach jego 
zamknięcia. 

-  Natychmiast postanowiłem 
wesprzeć związki zawodowe dzia-
łające przy szpitalu w Choroszczy 
w walce o oddział. Jako poseł pod-
laskiej ziemi, w imieniu pacjentów, 
działałem na rzecz utrzymania neu-
rologii w Choroszczy – mówi Paweł 
Krutul, podlaski poseł. - Nigdy nie 
wiemy, kiedy nas dotknie choroba. 
Neurologia w woj. podlaskim powin-
na się rozwijać, a nie zamykać. To 

Neurologia w Choroszczy zostaje. Poseł Krutul: Presja ma sens!
wstyd, że woj. podlaskie w latach 
2018-2020 miało jeden z najwyż-
szych w Polsce wskaźników śmier-
telności z powodu udaru mózgu. 
To konsekwencja wyjątkowo małej 
ilości łóżek w stosunku do liczby pa-
cjentów potrzebujących pomocy na 
różnych etapach leczenia. Kiedy bra-
kuje łóżek neurologicznych pacjenci 
są hospitalizowani na oddziałach 
ogólnych, a to znaczenie ogranicza 
dostęp do nowoczesnych metod le-
czenia i właściwego personelu me-
dycznego. Plan likwidacji oddziału 

o dobrej renomie, z doświadczoną 
kadrą, to był pomysł szalony – uwa-
ża poseł.

Dlatego wysłał do Minister-
stwa Zdrowia interpelację, pytając 
w niej m. in. o możliwości wsparcia 

finansowego dla szpitala w Chorosz-
czy, by oddział mógł nadal funkcjo-
nować. Spotkał się ze związkami za-
wodowymi na wspólnej konferencji 
dla mediów, zabiegał o konsultacje 
społeczne i prowadził dialog z dyrek-
cją szpitala psychiatrycznego. Kie-
dy to nie przynosiło efektów, poseł 
zdecydował się wyjść na mównicę 
sejmową i zaapelować o pomoc do 
premiera Mateusza Morawieckiego, 
prezesa Jarosława Kaczyńskiego 
i ministra zdrowia Adama Niedziel-
skiego. 

Przeciwny zamknięciu oddzia-
łu był wojewoda podlaski Bohdan 
Paszkowski. Protestowali również 
lekarze, pielęgniarki i personel pra-
cujący w szpitalu w Choroszczy oraz 
osoby będące autorytetami w zakre-

sie neurologii w woj. podlaskim. Po-
nad tysiąc pacjentów podpisało pe-
tycję przeciwko likwidacji oddziału. 

- Presja ma sens. Trzy dni po 
moim wystąpieniu sejmowym i tuż 
przed protestem zaplanowanym 
przed urzędem marszałkowskim, 
otrzymaliśmy informację, że mar-
szałek województwa podlaskiego 
podjął decyzję o niezamykaniu od-
działu neurologicznego w Chorosz-
czy. Cieszę się, że osoby decyzyjne 
zrozumiały, że likwidacja tego od-
działu to błąd. Przy podejmowaniu 
decyzji organizacyjnych w ochronie 
zdrowia nie można kierować się je-
dynie względami ekonomicznymi. 
Szpital to nie jest biznes! Zadaniem 
oddziałów neurologii jest diagno-
zowanie i leczenie chorych, a nie 
przynoszenie zysków finansowych 

– podkreśla poseł Krutul. 
W woj. podlaskim funkcjonu-

je tylko pięć oddziałów neurologii. 
Pacjentów potrzebujących leczenia 
jest więcej niż dostępnych miejsc. 
Oddział w Choroszczy jest obecnie 
obłożony w 140 proc. Pacjenci ko-
rzystają z dostawionych łóżek, co 
świadczy o skali problemu. Oddział 
liczy 30 łóżek, w tym 4 łóżka inten-
sywnej opieki medycznej. Posiada 
zaplecze diagnostyczne. W ramach 
oddziału funkcjonuje pracownia fi-
zykoterapii i kinezyterapii. Hospita-

lizowane są osoby ze schorzeniami 
neurologicznymi, głównie udarami 
mózgowymi, padaczką, chorobą 
Parkinsona czy stwardnieniem roz-
sianym. 

Według marszałka oraz dy-
rektora szpitala, oddział od wielu 
lat przynosi ogromne straty fi-
nansowe i negatywnie wpływa na 
kondycję całego szpitala, którego 
podstawowym profilem działalno-
ści jest psychiatria i leczenie uza-
leżnień. Ponadto zdaniem zarządu 
województwa podlaskiego, szpital 
nigdy nie był wiodącą placówką, jeśli 
chodzi o świadczenia neurologicz-
ne. Mimo to, podjęto decyzję o jego 
utrzymaniu. 

Na wniosek organizacji związ-
kowych odbyło się spotkanie osób, 
którym zależało na merytorycznej 
dyskusji i poprawie sytuacji oddziału. 
Wzięli w nim udział m.in. Eugeniusz 
Muszyc, przewodniczący PFZZ oraz 
Alina Szapućko, przewodnicząca 
Organizacji Związkowej NSZZ „So-
lidarność”. Uczestnicy spotkania 
podpisali się pod wspólnym apelem 
w sprawie zwiększenia finansowania 
oddziału, umorzenia zaległości szpi-
tala oraz możliwości opłacania nad-
wykonań w cyklu miesięcznym, który 
trafi do Ministra Zdrowia, a także 
prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia.                             (mar)

Otwarcie drogi
Horodniany

W piątek, 14 października br. 
z udziałem mieszkańców, samorzą-
dowców i zaproszonych gości uro-
czyście otwarto prawie kilometrowy 
odcinek drogi powiatowej w Horod-
nianach w gminie Juchnowiec Ko-
ścielny. Kosztem 2,3 mln zł. Droga 
została poszerzona i zyskała nowy 
asfalt. W ramach inwestycji wybu-
dowano 500 m chodników z kostki 
brukowej i 605 m kanalizacji desz-

... Tam koło młyna
rośnie KALINA,

kto jej nie sadził i nie podlewał
niech jej nie zgina ...

(fragment  pieśni powitalnej zespołu)
Ludowy Zespół „Kalina” z Żuro-

bic ma 35 lat. Jubileuszowe obchody 
rozpoczęła msza w intencji Zespołu 

- aktualnych i byłych jego członków. 
Następnie nadszedł czas na część 
integracyjno-wspomnieniową po-
przedzoną koncertem. Impreza była 
okazją do  spotkania aktualnych i by-
łych członków zespołu, którzy z tej 
okazji odwiedzili Żurobice.

Zespół powstał z inicjatywy 
mieszkańców 10 lutego 1987 r. 
W minionym okresie  wystepował nie 
tylko na imprezach gminnych ale brał 
udział w wydarzeniach kulturalnych 
krajowych i wojewódzkich, m.in. re-
prezentował w 2004 r. województwo 
podlaskie na Dożynkach Prezydenc-
kich w Spale, a w 2005 r. występował 
na Placu Zamkowym w Warszawie 
podczas Prezentacji Gmin Wiejskich 
Województwa Podlaskiego.

Zespół działa przy Kole Gospodyń 
Wiejskich w Żurobicach pod  kierunkiem 
Aliny Ludkiewicz-Dmitruk.             (seb)

Uczniowie wraz z nauczy-
cielami ze Szkoły Podstawowej 
w Milejczycach w terminie 19.09. 

– 30.09.2022 odbyli dwutygodnio-
wą mobilność w ramach przedsię-
wzięcia pt. „Realizujemy ścieżkę 
edukacyjną podczas wyjazdów 
zagranicznych” o nr 2021-1-PMU-
4392 realizowanego w ramach pro-
jektu „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów” współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. Budżet projektu to 164 
414,00 zł, a realizacja projektu 
trwa do 8 listopada br.

Instytucją przyjmującą była 
KEK LYDIA, szkoła mająca siedzibę 
w miejscowości Katerini w regio-
nie Pieria północnej Grecji, u stóp 
góry Olimp, oferująca programy 
nauczania w ramach greckiego 
systemu edukacji. Dyrektor szko-
ły Dionisis Hatzihidiroglou wraz 
z nauczycielami przygotowali na-
szym uczniom zajęcia edukacyjne 
w ramach programu mobilności. 
Byliśmy w centrum edukacyjnym, 
w którym mieliśmy okazję uczyć się 
języka greckiego.

Przed mobilnością uczniowie 
uczestniczyli w cyklu zajęć przygo-
towawczych z zakresu języka an-
gielskiego, kultury i historii Grecji 
oraz zajęć psychologiczno – peda-
gogicznych. Wykorzystywana meto-
dologia podczas zajęć to symulacje 
i warsztaty językowe pozwalające 
na oswojenie się z używaniem ję-
zyka obcego w życiu codziennym.

Podczas mobilności ucznio-
wie rozwinęli kompetencje kluczo-
we: cyfrowe, językowe, z zakresu 

ekspresji kulturalnej oraz osobiste, 
społeczne z zakresu uczenia się.

Celem szczegółowym, który 
pragnęliśmy osiągnąć było, aby 
nasi nauczyciele zaangażowani 
do pracy przy projekcie, podnieśli 
jakość prowadzonych przez siebie 
zajęć, poprawili znajomość języków 
obcych. Projekt wpłynął na zwięk-
szenie aktywności naszej kadry 
w obszarze realizacji programów 
mobilnościowych. Nauczyciele do-
kształcili się poprzez udział w przy-
gotowaniach uczestników w kraju 
oraz w trakcie odbywania mobil-
ności w Grecji.

Celami szczegółowymi odby-
wającej się mobilności był również:

- rozwój kompetencji społecz-
nych i interpersonalnych uczestni-
ków,

- poznanie nowej kultury euro-
pejskiej oraz podwyższenie świado-
mości bycia Europejczykiem,

- wykształcenie kompetencji 
i umiejętności w zakresie uczenia 
się i wykorzystywania informacji,

- wyrównanie szans wśród 
uczestników z mniejszymi szan-
sami.

Podczas mobilności był rów-
nież czas na integrację, zajęcia 
sportowe: rozgrywki w piłkę siat-
kową i nożną, pływanie w morzu 
i w basenie oraz zwiedzanie Grecji.

W ramach programu kultu-
rowego odbyła się wycieczka  na 
Meteory. Podziwialiśmy niezwykłe 
formacje skalne, połączenie cudu 
natury i arcydzieła architektury, 
które zostało uhonorowane miej-
scem na Liście Dziedzictwa Kul-
turowego UNESCO. Na szczytach 
zwiedzaliśmy  klasztory (mona-
styry). Byliśmy w pracowni ikon, 
gdzie przedstawiono nam sposób 
ich tworzenia. Odbyliśmy nieza-
pomniany rejs statkiem na wyspę 

Skiathos. Poznawaliśmy przyrodę  
Parku Narodowego Góry Olimp 
przechodząc wąwozem rzeki Eni-
peas. Zwiedzaliśmy historyczny Za-
mek w Platamonas i odwiedziliśmy 
miasteczko Litochoro. Poznaliśmy 
historyczne zakątki miasta Saloniki.  
Popołudniami zgłębialiśmy kulturę, 
historię i tradycje Grecji.

Ostatniego dnia mobilności 
wszyscy uczestnicy otrzymali certy-
fikaty uczestnictwa, potwierdzające 
zdobyte kompetencje i umiejętności 
w projekcie w wersji angielskiej.

 (SP w Milejczycach)

Milejczyce
Realizujemy ścieżkę edukacyjną podczas wyjazdów zagranicznych

czowej. Na realizację inwestycji 
powiat pozyskał 980 tys. zł dotacji 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, a resztą kosztów pochodziła 
z budżetów; powiatu i gminy.

Miłym akcentem uroczystości 
była recytacja wiersza, który napi-
sał i odczytał były wieloletni sołtys 
wsi Jan Świerzbiński. Wiersz po-
święcony był historii miejscowości.

(cz)

Żurobice

Jubileusz  
Zespołu Kalina

W miejscowości Łozowe 
w gminie Narewka powstanie elek-
trownia fotowoltaiczna o mocy 300 
kW. Będzie ona wytwarzać energie 
elektryczną pzreznaczoną w całości 
na sprzedaż. Na jej budowę Zarząd 
Województwa przyznał dotacje 
w wysokosci 770 tys. zł.         (ech)

W Narewce powstanie 
elektrownia słoneczna
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DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY 

Szanowni Jubilaci
Dziś obchodzimy piękne jubileusze, złote, diamentowe i kamienne gody. Macie za sobą 70, 60, 50 lat wspól-
nego pożycia. To doskonała okazją aby przywołać wspomnienia radosnych chwil, a jednocześnie spojrzeć 
w przyszłość z wiarą, że jeszcze wiele dobrego przed Wami. Dla wielu młodych ludzi, którzy również dzisiaj 
Wam towarzyszą, jesteście wzorem. Otoczeni najbliższymi osobami – dziećmi, wnukami, prawnukami, 
przyjaciółmi, macie prawo być dumni z tego, co osiągnęliście, z Waszych wspólnych sukcesów, trwałości 
uczuć oraz z tego, że razem potrafiliście przebrnąć przez trudy wspólnego życia.
W tym uroczystym dniu przyjmijcie najlepsze i najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyslności. 
Życzę Państwu jeszcze wielu pięknych lat spędzonych razem, pociechy z dzieci i wnuków, wszystkiego, co 
daje radość oraz wielu wzruszeń. Bądźcie nadal tak samo dobrzy dla siebie i innych jak dotychczas.

Raisa Rajecka
Wójt Gminy Bielsk Podlaski

Nina i Antoni  Maleszewscy – Bielsk Podlaski

70-lecie
Nina i Antoni  Maleszewscy – Bielsk Podlaski

60-lecie
Marianna i Edward Bazyluk – Augustowo
Teresa i Stanisław Hryniewiccy – Bańki
Janina i Józef Karpiesiuk – Sierakowizna
Lidia i Bazyli Kuprianowicz – Kozły
Tamara i Mikołaj Mironiuk – Deniski
Lidia i Aleksander Wawreniuk – Knorozy
Lucyna i Stanisław Żukowscy – Piliki

50-lecie
Nina i Dymitr Gierasimiuk – Pilipki
Maria i Włodzimierz Grygoruk – Orzechowicze
Teresa i Tadeusz Hryniewiccy – Hryniewicze Duże
Halina i Stefan Iwaniuk – Ploski
Maria i Mikołaj Iwaniuk – Kożyno
Nina i Aleksy Kowerda – Deniski
Wiera i Aleksander Mroczyńscy – Rajsk
Rufina i Wiktor Oniszczuk – Husaki
Walentyna i Paweł Pawluczuk – Zubowo
Urszula i Zbigniew Piotrowscy – Nałogi
Maria i Bazyl Sidoruk – Saki
Lidia i Sergiusz Wawrzeniuk – Kozły
Wiera i Stefan Wyszkowscy – Augustowo
Olga i Jan Zabroccy - Augustowo

Nie wystarczy pokochać,
trzeba umieć nieść tę miłość 
przez całe życie

Auguste. Bekannte

Szczęśliwym Parom, które  9 października spotkały się 
w sali konferencyjnej bielskiego Urzędu Gminy ta trudna sztu-
ka się udała. Na tą niecodzienną uroczystość przybyły 23 pary 
małżeńskie, które przeżyły wspólnie 70, 60 lub 50 lat. Bielski  
samorząd - jako jeden z nielicznych - honoruje także te pary, 
które obchodzą diamentowe i kamienne gody.  Nie każdemu 
jest dane świętować takie jubileusze. Świętujące Pary wracają 

wspomnieniami do tych chwil, które towarzyszyły pierwszym 
ukradkowym spojrzeniom, namiętnym pocałunkom i roman-
tycznym planowaniem wspólnej przyszłości. Czy te plany się 
sprawdziły? Zapewne nie wszystkie, bo życie to nie tylko rado-
ści, to także troski, które towarzyszą wspólnemu pokonywaniu 
kolejnych dni życia, wychowaniu dzieci, opiece nad wnukami. 
Przy lampce szampana i śpiewach zespołu Łuna  nadszedł 
czas na wspomnienia. W powrocie do tych minionych chwil 
towarzyszyły im dzieci, wnuki a często i prawnuki. To, że jubi-
laci razem z bliskim mogli przeżywać radość z doczekania tak 
pięknych  rocznic  jest dowodem i potwierdzeniem udanego  
życia, dowodem na to, że warto jest się poświęcać dla mał-
żonka i rodziny, że warto żyć i pracować. Bo w życiu są lepsze 

i gorsze chwile, ale wszystkie one składają się na szczęście. 
A jaka jest recepta na udany  związek? Odpowiedzi jest tyle 
ile małżeństw. Ale pewne cechy są wspólne. Myślę, że można 
do nich zaliczyć, wzajemne zrozumienie, umiejętność szuka-
nia kompromisu, wsłuchanie się w potrzeby drugiej osoby.

Przyznane przez Prezydenta RP „Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”, przyznane przez samorząd listy gratu-
lacyjne, kwiaty i upominki jubilatom wręczała Wójt Gminy 
Bielsk Podlaski Raisa Rajecka w towarzystwie przewodni-
czącego Rady Gminy Stanisława Olszewskiegio i zastępcy 
Wójta Anatola Filipiuka.

Wiesław Stanisław Sokołowski

Marianna i Edward Bazyluk – Augustowo Teresa i Stanisław Hryniewiccy – Bańki Janina i Józef Karpiesiuk – Sierakowizna

Lidia i Bazyli Kuprianowicz – Kozły Tamara i Mikołaj Mironiuk – Deniski

Lidia i Aleksander Wawreniuk – Knorozy Lucyna i Stanisław Żukowscy – Piliki
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W GMINIE BIELSK PODLASKI

Nina i Dymitr Gierasimiuk – Pilipki Maria i Włodzimierz Grygoruk – Orzechowicze Teresa i Tadeusz Hryniewiccy – Hryniewicze Duże

Halina i Stefan Iwaniuk – Ploski Maria i Mikołaj Iwaniuk – Kożyno Nina i Aleksy Kowerda – Deniski

Wiera i Aleksander Mroczyńscy – Rajsk Rufina i Wiktor Oniszczuk – Husaki Walentyna i Paweł Pawluczuk – Zubowo

Urszula i Zbigniew Piotrowscy – Nałogi Maria i Bazyl Sidoruk – Saki Lidia i Sergiusz Wawrzeniuk – Kozły

Wiera i Stefan Wyszkowscy – Augustowo Olga i Jan Zabroccy - Augustowo

Finał Festiwalu Polska od Kuchni odbył się 1 października 2022 r. na 
błoniach PGE Narodowego w Warszawie. To wyjątkowe wydarzenie o ogól-
nopolskim zasięgu przygotowano z myślą by pielęgnować lokalną kulturę 
i tradycję oraz integrować, aktywizować i wspierać lokalne społeczności.

Podczas tego wydarzenia zmierzyły się ze sobą zwycięzcy wszyst-
kich Półfinałów Wojewódzkich w. Gminę Bielsk Podlaski reprezentowały 
dwa koła: Koło Gospodyń Wiejskich „Orzeszki for you” z Orzechowicz 

- w kategorii Miss Wdzięku do 45 lat, oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Ho-
łodach „Hołodzianki”  w kategorii artystycznej.

W finale tegorocznej edycji Festiwalu Koło Gospodyń Wiejskich 
w Hołodach „Hołodzianki” zajęło I miejsce w ogólnopolskim konkursie za 
ręcznik ludowy. Serdecznie gratulujemy.                                      (UGBP)

Finał Festiwalu „Polska od Kuchni” 
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My też będziemy strażakami

 W związku z napaścią Rosji na Ukrainę pogłębia się światowy 
kryzys żywnościowy. Dlatego kraje Unii Europejskiej podejmują sze-
reg nowych strategicznych działań, które mają pomóc stawić czoła 
wzrostowi cen i zapewnić wsparcie dla najbiedniejszych.

Należy podkreślić, że państwom UE nie grozi niedobór żywności, 
bo Unia jest czołowym producentem wyrobów rolno-spożywczych 
i największym światowym eksporterem żywności - mimo wojny Rosji 
w Ukrainie, zmian klimatu i rosnących cen energii.

Ważną rolę w zachowywaniu bezpieczeństwa żywności ma unijna wspólna  
polityka rolna (WPR), która od 60 lat mimo kryzysów zapewnia wystarcza-
jącą ilość żywności kolejnym pokoleniom Europejczyków. Kraje UE wspierają 
rolników, aby zapewnić ciągłość produkcji. Rolnicy unijni najbardziej dotknięci 
wyższymi kosztami produkcji otrzymają 500 mln euro m. in. na wypłatę za-
liczek w celu zaradzenia problemom z przepływem środków.

Ponadto KE zezwala na tymczasowe odstępstwa od niektórych wymogów 
WPR, np. odłogowania gruntów i oferuje rolnikom ramy kryzysowe na rzecz 
dalszego wsparcia.

Na szczeblu krajowym państwa członkowskie UE mogą obniżać stawki 
VAT, zachęcać sprzedawców detalicznych do utrzymywania niskich cen i wy-
korzystywać specjalne fundusze UE, aby pomagać najbardziej potrzebującym.

Mocne wystąpienie Krzysztofa Jurgiela na forum Parlamentu 
Europejskiego

W dniu 19 października 2020 r. na sesji w Strasburgu europoseł podczas 
swego wystąpienia nawiązał do globalnego kryzysu żywnościowego i szczytu 
ministrów rolnictwa państw G-20:  

„Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, 
czy podsumowanie przewodniczącego, jako wyniku szczytu, może 

stanowić wsparcie informacyjne dla dyskusji podczas kolejnego szczy-
tu przywódców, skoro nie udało się wydać wspólnego oświadczenia, 
a rosyjska inwazja przyczynia się do pogłębienia kryzysu bezpieczeń-
stwa żywnościowego.

Mam wątpliwości czy propozycje dotyczące promocji rolnictwa 
i systemów żywnościowych, handlu oraz rolnictwa cyfrowego są zgod-
ne z polityką rolną UE i Europejskim Zielonym Ładem, i czy zapewniają 
równą konkurencję, a także bezpieczną żywność.

W związku z powyższym, wnioskuję, aby w listopadowym szczycie 
G-20 wziął udział premier Mateusz Morawiecki, jak to miało miejsce 
18 – 19 marca 2017 r.

Dla przedstawiciela Polski byłaby to dobra okazja do zaprezen-
towania na forum G-20 spojrzenia Polski i innych krajów Trójmorza, 
a także przedstawienia dotychczasowych działań w tym zakresie, 
w sprawie pomocy Ukrainie.

Po raz kolejny zwracam uwagę, że w Europie obowiązuje nie-
sprawiedliwy system dopłat bezpośrednich, który narusza zasadę 
niedyskryminacji obywateli, ze względu na przynależność państwową 
oraz narusza zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz 
Unii” – podkreślał europoseł EKR/PiS Krzysztof Jurgiel.

Z kolei 8 listopada 2022 r. na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Parlamentu Europejskiego -  z udziałem komisarza rolnictwa UE 

Janusza Wojciechowskiego i europosła EKR Krzysztofa Jurgiela, odbyło się 
wysłuchanie publiczne na temat „60 lat WPR: jak zmieniła się rola Parlamentu 
Europejskiego”.

Komisarz UE podkreślił m. in. znaczenie okresowego uaktualniania WPR, 
które następuje  w drodze regularnych reform. Ostatnia reforma WPR została 
zakończona w 2021 r. i zaczyna w pełni obowiązywać od stycznia 2023 roku.

Poseł EKR Krzysztof Jurgiel zgłosił następujące postulaty:
„Szanowni Państwo, chciałbym poprzeć głos Pana Komisarza Woj-

ciechowskiego i podziękować, że ta nowa perspektywa, która zaczyna 
się praktycznie od pierwszego stycznia, już będzie realizowana. Polska 
ma przygotowane i już przyjęte dokumenty.

Mam trzy krótkie postulaty. Powinnyśmy mówić o przyszłości, ale:
1. Konieczne jest zapewnienie silnego i w pełni wspólnotowego fi-

nansowania w budżecie Unii Europejskiej. Mamy dotychczas 0.4% PKB.
2. Niezbędne są też równe warunki konkurencji dla wszystkich 

rolników w Europie. Tutaj mówimy o państwach Europy Środkowo-
-Wschodniej, które – jak było wspomniane – odeszły od tej żelaznej 
kurtyny.

3. Konieczne jest odejście od historycznych systemów podziału 
poprzez ostateczne zakończenie procesu wyrównywana dopłat bezpo-
średnich pomiędzy państwami członkowskimi. Obecnie łamany jest art. 
18 TFUE, a więc dyskryminacja obywateli ze względu na przynależność 

Krzysztof Jurgiel

 Działania europosła Krzysztofa Jurgiela

Pamiątkowa tablica będzie trwałym znakiem przypominającym znakomity Jubileusz 30 – lecia marki MLEKOVITA, 
lidera krajowego – a nawet Europy Środkowo-Wschodniej – branży mleczarskiej – mówił europoseł Krzysztof Jurgiel. 
Wysokie Mazowieckie, 5 listopada 2022 r.

Działalność Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego przyczyniła się w istotny sposób 
do rozwoju hodowli i produkcji mleka poprzez różne formy aktywności i rodzaje usług świadczonych rolnikom – 
dziękował europoseł Krzysztof Jurgiel uczestnikom spotkania z okazji Jubileuszu XXX-lecia Związku. Ryn, 3. listopada 
2022 r. /zdj. prywatne/.

Europoseł Krzysztof Jurgiel podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim.

Krzysztof Jurgiel: 
W Europie obowiązuje niesprawiedliwy 

system dopłat bezpośrednich

,,
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państwową i naruszany jest art. 40 ust. 2, czyli zakaz dyskryminacji 
między producentami” - postulował Krzysztof Jurgiel . 

W kolejnej części posiedzenia AGRI omówiono sytuację na rynku jaj 
i mleka. Ceny przetworów mlecznych w UE znajdują się obecnie na rekordowo 
wysokim poziomie.

Mimo to marże gospodarstw pozostają niskie z powodu wysokich kosztów 
nakładów (w szczególności pasz i energii) oraz logistyki. Biorąc pod uwagę 
prognozy pogody dla pastwisk, dostawy mleka do UE mogą spaść w 2022 r

Poseł Krzysztof Jurgiel zabrał głos w imieniu grupy EKR, zgłasza-
jąc następujące postulaty:

„Nastroje w sektorze mleczarskim w całej Europie są mało opty-
mistyczne.  Wynika to przede wszystkim z wysokich kosztów produkcji, 
głownie wysokich i niepewnych cen gazu, energii elektrycznej oraz 
cen płaconych rolnikom za mleko. To wszystko wypisuje się w spada-
jące na światowych giełdach ceny produktów mleczarskich, które do 
niedawna miały się dobrze. Kurczy się rynek odbiorców. Chiny, które 
dotychczas były jednym z ważnych odbiorców unijnych produktów 
mleczarskich, coraz bardziej ograniczają import, co powoduje zawi-
rowania na rynku mleka.  

Unijni rolnicy i spółdzielnie obawiają się, że nastąpi fala upadku 
małych zakładów mleczarskich, które nie będą w stanie udźwignąć 
kosztów produkcji. 

Ale wbrew pozorom ta fala bankructw dotyczyć może też dużych 
zakładów, dlatego konieczne są mechanizmy wsparcia. O ile wiemy, że 
nie można przywrócić dopłat do eksportu, o tyle należy zastanowić się 

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

www.ecrgroup.euwww.ecrgroup.eu 

nad mechanizmem wsparcia konsumpcji na rynkach unijnych, poprzez 
więcej działań promujących spożycie mleka. 

Należałoby mocno zainwestować w działania w szkołach i skiero-
wać większy strumień środków na program mleka w szkole. W przy-
padku wielu krajów dochodzą informacje, że z powodów wysokich 
kosztów produkcji i opakowań oraz dystrybucji program ten przestał 
być opłacalny. Unijne dopłaty są zbyt niskie, by zapewnić opłacalność 
realizacji programu. Dlatego naszym zadaniem jest dziś zainwestowa-
nie w przyszłe pokolenia i zapewnienie finansowania tego programu co 
jednocześnie będzie wsparciem zarówno dla rolników jak i spółdzielni 
mleczarskich uczestniczących w tym programie.

Potrzebne są również działania promocyjne w sektorze jaj, który 
dotknięty jest rosnącymi cenami pasz i kosztów energii elektrycznej. 
Wszelkie zmiany w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt powinny być 
odpowiednio finansowane, by hodowla jaj była opłacalna dla unijnych 
rolników” - podkreślał Krzysztof Jurgiel.

    Waldemar Staszyński

Europoseł Krzysztof Jurgiel w gminie Stawiski na obchodach z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę.

W imieniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za bardzo dobrą, 
wieloletnią współpracę na rzecz Związku – mówił przewodniczący Zarządu Regionu, Józef Mozolewski, wręczając 
Krzysztofowi Jurgielowi pamiątkowy medal z okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność”. Białystok, 3 listopada 2022 r.

Krzysztof Jurgiel: Działalność działkowców, na którą ma wpływ Okręgowy Zarząd Podlaski, wpisuje się wzorowo 
w realizację celów strategii Europejskiego Zielonego Ładu: „Od pola do stołu” oraz różnorodności biologicznej – 
stwierdził polityk. Białystok, 10.09.2022 r. /fot. PUW/.

Delegacja z województwa warmińsko-mazurskiego która została zaproszona do Brukseli przez europosła  
Krzysztofa Jurgiela.

Krzysztof Jurgiel

 na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego
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GMINA NAREWKA

21 paździer-
nika r. w Galerii im. T. Sołoniewicz 
w Narewce odbyła się promocja 
bogato ilustrowanego kolorowymi 
zdjęciami albumu, pod tytułem 

„Narewka“. Jest on podzielony na 
części „Architektura“, „ludzie i kul-
tura“, „Natura“ i „Turystyka“. Tek-
sty napisała i zdjęciami opatrzyła 
Wioletta Renata Bondaruk. Ten 
pięknie wydany album liczy 126 
stronic i ponad 200 zdjęć różnych 
formatów.

Książka zawiera ciekawe in-
formacje o Narewce i niektórych 
okolicznych wsiach. Tu, w naszym 
regionie, przeważa drewniana za-
budowa. Stare drewniane domy 
posiadają ganki. W wielu takich 
domach okna mają zdobione okien-
nice oraz nadokienniki i podokienni-
ki. Drewniane domy są najbardziej 
przyjazne dla człowieka i przytulne. 
Autorka z upodobaniem pisze o ar-
chitekturze drewnianych domów, co 
udało się zachować do dziś z daw-
niej używanych przedmiotów i rze-
czy codziennego użytku w gospo-

 Promocja albumu pt. „Narewka“

darstwie domowym i jak upiększa-
no wnętrza wiejskich domów (a tu 
m. in. makatki i ręczniki, a także 
wzorzyste dywany , kobierce i ser-
wety). Wsie są piękne, z przydomo-
wymi ogródkami (kwiaty, warzywa 
i drzewa owocowe). Uroczy widok. 
We wsiach panuje cisza i spokój. 
Wieś to i bocianie gniazda, i żura-
wie przy studniach (te ostatnie już 
dziś są rzadkością).

Autorka tego pięknego wy-
dania jest zauroczona pięknem 
krajobrazu. Okolice są przepiękne. 
Tu Puszcza Białowieska, rzeka Na-

Staraniem Wójta Gminy Na-
rewka – Jarosława Gołubowskie-
go nowa placówka opiekuńcza dla 
dzieci do 3 r. ż. w Narewce z dniem 
1 października 2022 r. jest już peł-
noprawnym żłobkiem! Stało się to 
możliwe m.in. dzięki dostosowaniu 
pomieszczeń wewnątrz budynku do 
niezbędnych wymogów sanitarnych 
i z zakresu ochrony przeciwpożaro-
wej, które umożliwiły ww. placówce 
wpis do tzw. rejestru żłobków.

Ponadto pracownicy działu 
komunalnego Urzędu Gminy Na-
rewka odnowili zewnętrzną ele-
wację budynku, a także zamonto-
wali metalowe ogrodzenie wokół 
obiektu. Zrealizowanie działania nie 
tylko poprawiają estetykę i wizeru-
nek placówki (stworzonej na bazie 
jednego z domków rekreacyjnych 
przy tutejszej Stanicy Kajakowej), 
ale i zapewniają większy komfort, 
intymność oraz bezpieczeństwo 
jej podopiecznym. Dzięki zaś pod-
jętej przez Radę Gminy Narewka 
uchwale, rodzice dzieci z gminy 
Narewka uczęszczających do ww. 

żłobka mogą skorzystać z miesięcz-
nej dotacji w wysokości 500,00 zł 
na każde dziecko objęte opieką. 
Ponadto od 1 kwietnia br. istnieje 
również możliwość ubiegania się 
o rządowe dofinansowanie do po-
bytu dziecka w żłobku, klubie dzie-
cięcym lub u opiekuna dziennego 
w wysokości maksymalnie 400 zł 
miesięcznie. Rozwiązanie dotyczy 
tych dzieci, które NIE ZOSTANĄ ob-
jęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuń-
czym – świadczeniem w wysokości 
12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko 
w wieku od 12. do ukończenia 35. 
miesiąca życia, a zatem np. dzieci 
pierwszych lub jedynych w rodzinie 
oraz tych, które nie spełniają przy-
toczonego wyżej kryterium wieku.

Więcej szczegółów nt. możli-
wości zapewnienia opieki dziecku 
w żłobku w Narewce oraz łącznych 
kwot dofinansowania obniżającego 
koszty czesnego pod numerem tel: 
698 958 195.

„kwartalnik Nad Narewką  
– nr 122/3”

W Narewce powstał żłobek

rewka i duże jezioro Siemianówka. 
Słowami nie opisać. Toteż autorka 
książki pokazuje urokliwe zakątki 
w gminie Narewka na zdjęciach. 
Niektóre z nich wprost zapierają 
oddech w piersiach.

Album ze wszech miar udany 
i wart szerokiego upowszechnie-
nia. Dzieło wymagało od autorki  
wielkiego nakładu pracy. Aby po-
wstało trzeba było poświęcić mu 
wiele czasu. Ja to wiem z własnego 
doświadczenia. Ale było warto. Ten 
album to wielka  promocja gminy 
Narewka.                                (JC) 

Celem tego wyjazdu było 
zwiedzanie ciekawych miejsc ziemi 
Mazowieckiej.

Główne punkty programu wy-
cieczki to: zwiedzanie Ośrodka dla 
Dzieci Niewidomych i Niedowidzą-
cych w Laskach, zwiedzanie mu-
zeum etnograficznego  w Sromowie 
i miasta Łowicz.

Do ośrodka w Laskach doje-
chaliśmy o godz. 9 15. Przywitała 
nas siostra Dobrosława i rzęsisty 
deszcz. W drewnianej, prostej na 
wzór franciszkański, częściowo mu-
rowanej kaplicy zakładu, uczciliśmy 
modlitwą i chwilą zadumy beaty-
fikowaną w zeszłym roku Matkę 
Elżbietę-Różę Czacką. To ona w la-
tach dwudziestych XX wieku zało-
żyła ośrodek, który kształcił dzieci, 
młodzież i uczył zawodu osoby 
dorosłe niewidzące i zakon Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża, 
gdzie mogły i mogą do dziś zna-
leźć pomoc „niewidomi na duszy”. 
Róża Czacka była głęboko religijna 
od dziecka, jako młoda dziewczyna 
straciła wzrok. W jednym z domów 
zakładu – św. Alojzego jest mu-
zeum poświęcone Matce Elżbiecie, 
a S. Dobrosława ciekawie opowia-
dała o życiu założycielki swojego 
zgromadzenia.  

Oglądaliśmy film pokazujący: 
naukę, rehabilitację i spędzanie 
wolnego czasu dzieci i młodzieży 
szkolnej; wystawę pomocy na-
ukowych i prace ręczne wykonane 
przez wychowanków; mogliśmy ku-
pić pamiątki; odpocząć przy kawie 
i ciastku. Nieustający deszcz unie-
możliwił nam spacer po terenie 
ośrodka i po puszczy Kampinoskiej, 
na której skraju się on znajduje.

Miejscowość Sromów od-
dalona jest od Lasek o około 25 
km. Znajduje się tam Regionalne 

Muzeum Rodziny Brzozowskich. 
Wszystko co zobaczyliśmy w kil-
ku budynkach muzealnych i  na 
zewnątrz terenu obiektu, przenio-
sło nas na mazowiecką wieś o co 
najmniej 100 lat wstecz. Już przy 
furtce witała gości pomalowana 
rzeźba  w roli  gospodarza podają-

cego rękę na powitanie. Pokazane 
są tam chyba wszystkie wymiary 
życia na wsi, tam w scenach ru-
chomych (czasem uruchamianych 
ręcznie) uzupełniających te sceny 
obrazach malowanych na ścianach, 
eksponatach dużych, małych

Widzieliśmy więc: szopkę 
Bożonarodzeniową, procesję Boże-
go Ciała, wesele, wyjazd na targ, 
powrót z targu i odpustu, prace 
w polu i domu, zwierzęta, przyro-
dę zmieniającą się w porach roku… 
A wszystko to prawie ruszało się, 

przesuwało, szło, pracowało, jecha-
ło, tańczyło, śpiewało, wołało… Cały 
ten gwar dopełniały żywe kolory ło-
wickich wycinanek, haftów, pająków 
(dużych, okrągłych, wiszących u su-
fitu ozdób, wykonanych np. z bibu-
ły, włóczki, kolorowych wydmuszek, 
słomy). Nie zabrakło łowickich ko-

lorowych komód, pasiaków i stro-
jów… Przedsięwzięcie to obecnie 
prowadzi rodzeństwo Brzozowskich. 
Oficjalne otwarcie muzeum miało 
miejsce 50 lat temu.

Do Łowicza  dojechaliśmy 
o 14:30. Przywitał nas tam pan 
Zdzisław, przewodnik, którego nie 
zapomina się szybko. Ze swadą 
i zaangażowaniem opowiadał nam 
o Łowiczu, który jako miasto figu-
ruje w dokumentach z roku 1298. 
Pan Zdzisław zawsze umożliwiał 
oglądanie eksponatów za pomocą 

dotyku. Najpierw spacer po rynku 
i opowiadana w tym czasie historia 
miasta, które jako jedyne w Polsce 
ma  dwa rynki w tym jeden trój-
kątny. Potem zwiedzanie Muzeum 
Miasta Łowicz im. Władysława Tar-
czyńskiego. Jest to budynek dawne-
go seminarium, funkcjonującego do 

rozbiorów Polski. W dawnej kaplicy 
można zobaczyć rzadko spotykane 
malarstwo iluzjonistyczne.  Aniołek 
namalowany na ścianie z nóżkami, 
które są płaskorzeźbą, jest przy-
kładem tego rodzaju sztuki ma-
larskiej. Oglądaliśmy w muzeum 
pięknie rzeźbione szafy i ciekawy 
stół jubilerski do rozpoznawania 
złota. Rzucony na blat stołu złoty 
pierścionek dźwięczał, natomiast 
podrabiany, wydawał przytłumio-
ny dźwięk. Na pierwszym i drugim 
piętrze były makiety, mapy i eks-

pozycje etnograficzne. Zszokowało 
mnie, gdy oglądałam bicykl – wy-
soki prototyp roweru, z twardymi 
kołami bez opon, którym jeździło 
się po nierównościach dawnych 
dróg – niesamowite. Po obiedzie 
odwiedziliśmy łowicką Bazylikę 
Katedralną pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Nazywa 
się ją także Wawelem Mazowsza, 
ponieważ w podziemiach jest wie-
le krypt prymasów Polski, którzy 
w czasach elekcyjnych zastępowali 
królów. Ostatnim punktem zwiedza-
nia Łowicza było prywatne Muzeum 
Guzików, znajdujące się w sklepie 
z  pamiątkami. Muzeum ostrze-
ga, że obiekt nie ponosi odpowie-
dzialności za guziki zwiedzających. 
W gablotach są guziki bardzo wielu 
znanych polskich osób, ze świata 
aktorskiego, polityki, sportu, litera-
tury… Np. guzik Stanisława Lema, 
Wisławy Szymborskiej, Mirosława 
Hermaszewskiego, Jerzego Wal-
dorffa, Henryka Gołębiewskiego… 
Można wymieniać długo.  Przy po-
żegnaniu pan Zdzisław powiedział, 
że nie chce aby kojarzyć Łowicz 
jedynie z dżemami i gotowymi da-
niami, ale również z wielką historią. 
Myślę, że nie zawiedziemy naszego 
przewodnika, a inkrustacji i intarsji 
to już chyba nikt z nas nie pomyli.

Powrót nasz odbył się bezpro-
blemowo. Pełni wrażeń, wspomnień, 
ludowości i barwności odwiedzo-
nych miejsc – śpiewaliśmy ludowe 
piosenki. Każdy z nas miał chociaż 
jedną pamiątkę z wyjazdu. Około 
godz. 23:00 byliśmy już w Hajnówce.

Wyjazd został dofinanso-
wany ze środków  Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych i budżetu miasta 
Hajnówka.  Dziękujemy.

Małgorzata Sokołowska

Wycieczka członków Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Hajnówce
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Przysłowia ludowe na listopad

W listopad liść z drzewa opadł.
Gdy w listopadzie gawrony nisko latają deszcz albo śnieg zapowiadają.
Będzie sroga zima, gdy bóbr wodę trzyma.
W listopadzie w pogodzie wszystko się miesza słońce, deszcz i śnieg.
W listopadzie kapusty pełne kadzie.
Od świętego Marcina (11 XI) zima się zaczyna.
Gdy jesień ciepło trzyma, słabą zimę zapowiada.
Wszystkich Świętych od zrębu utnij gałąź dębu, jeśli soku nie ma będzie tęga zima.
Słońce listopada mrozy zapowiada.
   Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

Wróciła piękna jesienna po-
goda, która niewątpliwie sprzyjała 
zawodnikowi Klubu Sportowego 
Parkiet Hajnówka Aleksandrowi 
Dziemiańczyk podczas występu 
w Mistrzostwach Polski Młodzików 
U16 w Lublinie w dniu 24 wrze-
śnia 2022 r. Olek (uczeń I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M.C. Skło-
dowskiej w Hajnówce) wykazał się 
znakomitym wyczuciem taktyki 

Aleksander Dziemiańczyk piąty na Mistrzostwach Polski U16

biegu i umiejętnością walki na dy-
stansie. Pomimo ciężkiej kontuzji, 
która wykluczyła go z treningów 
na kilka miesięcy, tutaj w Lublinie 
zebrał swoje siły i po wyczerpują-
cym finiszu na mecie zameldował 
się na 5 pozycji, poprawiając swój 
rekord życiowy o 12 sekund. Jego 
obecny rekord na tym dystansie 
5:58,91, jest też dziesiątym wyni-
kiem w historii Podlaskiego Okrę-

LOT Region Puszczy Białowie-
skiej – stowarzyszenie zajmujące 
się promocją turystyki regionu, ak-
tywnie pozyskuje środki zewnętrzne 
na realizację kolejnych turystycz-
nych projektów. Dzięki temu w let-
nim sezonie turystycznym 2022 r. 
mieszkańcy i turyści poznali aktyw-
ną stronę regionu Puszczy Biało-
wieskiej!

Wszyscy zainteresowani, 
w tym osoby z niepełnosprawno-
ściami, mieli okazję wziąć udział 
w wydarzeniach organizowanych 
przez LOT „Region Puszczy Biało-
wieskiej”. Pierwszym z nich był rajd 
rowerowy, który odbył się 3 maja 
br. W wydarzeniu uczestniczyło 20 
miłośników rowerowych wycieczek. 
Zmierzyliśmy się z 32kilmiemtro-
wą trasą począwszy od Centrum 
Turystyki i Promocji KRAINA ŻUBRA, 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” promuje aktywne formy turystyki
dalej szlakami w Puszczy Biało-
wieskiej, po drodze odkrywaliśmy 
turystyczne i kulturowe perełki 
regionu – uroczysko Krynoczka 
z niezwykłym źródełkiem, miejsce 
ogniskowe Postołowo, Rezerwat 
Przyrody Szczekotowo – chroniący 
największe skupisko kurhanów na 
terenie Puszczy.

Z kolei w niedzielę 15 maja 
2022 roku odbył się rajd nordic 
walking  - także zorganizowany 
przez Lokalną Organizację Tury-
styczną „Region Puszczy Białowie-
skiej”. Wydarzenie zgromadziło 
29 miłośników kijków. Po krótkiej 
rozgrzewce pod okiem instrukto-
rów nordic walking, udaliśmy się 
na 9,5-kilometrową trasę szlakami 
w Puszczy Białowieskiej.

Kolejnym wydarzeniem był 
spływ kajakowy zorganizowany 9 

lipca br., wzięło w nim udział 20 
uczestników. Wszyscy pod okiem 
instruktorów kajakarstwa i ratow-
ników przemierzyli 13 kilometro-
wą trasę meandrami rzek Narewka 
i Narew na odcinku Lewkowo Sta-
re – Odrynki. Trzeba przyznać, że 
przedpola Puszczy Białowieskiej 
z perspektywy kajaku prezentowały 
się niezwykle malowniczo!

Zorganizowane wydarzenia 
pozwoliły zwiedzić Puszczę Bia-
łowieską, poznać jej przyrodnicze 
i kulturowe perełki, ale dopiero 
przedsięwzięcie z 17 września 
2022 pozwoliło Nam ją tak na-
prawdę poczuć. Lokalna Organi-
zacja Turystyczna „Region Puszczy 
Białowieskiej” zorganizowała le-
śną kąpiel w Puszczy Białowieskiej. 
Shinrin-yoku, czyli leśna kąpiel to 
technika relaksacyjna wynalezio-

gowego Związku Lekkiej Atletyki 
i rekordem Miasta Hajnówka w tej 
kategorii wiekowej.

Przygotowanie się Aleksandra 
Dziemiańczyk do startu w sezonie 
lekkoatletycznym 2022, było moż-
liwe dzięki wsparciu Władz Miasta, 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji w Hajnówce, Nadleśnic-
twa Browsk w Gruszkach  i oczy-
wiście firmie Parkiet Hajnówka 
- producent podłóg drewnianych. 
oraz I Liceum Ogólnokształcącego 
w Hajnówce, Szkoły Podstawowej 
nr 4 i Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Hajnówce, na obiektach, których 
trenowaliśmy

Udział w zawodach odbył się 
w ramach zadania publicznego 
pt. wspierania i upowszechniania 
sportu w dyscyplinie lekka atlety-
ka współfinansowanego z budżetu 
miasta Hajnówka.                

Roman Sacharczuk

na w Japonii. Kąpiel leśna tym 
się różni od zwykłego spaceru, że 
skupiamy się na relacji z przyrodą, 
na jej obserwacji i na doznaniach 
zmysłowych. W spacerze pod okiem 
instruktor dr Katarzyny Simonienko, 
założycielki Centrum Terapii Lasem, 
udział wzięło 13 osób. Co to dużo 
pisać, było magicznie!

Region Puszczy Białowieskiej 
można odkrywać na różne sposoby, 
co, mamy nadzieję, udało się Nam 
zaprezentować! Naturalną moc, bi-
jącą z Puszczy Białowieskiej - serca 
europejskich lasów, możesz poczuć 
na własną rękę – zapraszamy na 
szalki i spacery! Fragment pięk-
na naszego regionu utrwaliliśmy 

w krótkich spotach promocyjnych, 
prezentujących cykl wydarzeń, 
zrealizowanych tego lata. Filmy do 
obejrzenia na Facebook LOT Region 
Puszczy Białowieskiej i Powiatu 
Hajnowskiego – aktywnego człon-
ka- założyciela stowarzyszenia.

Wydarzenia zorganizowa-
no w ramach projektu „Poprawa 
dostępności turystycznej regionu 
Puszczy Białowieskiej” dofinanso-
wanego ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, zgodnie z za-
wartą Umową nr 2022/0018/1558/
UDOT/DT/BP z dnia 29.04.2022r.

Lokalna Organizacja Turystyczna 
Region Puszczy Białowieskiej

Dobiega końca inwestycja 
związana z modernizacją drogi 
gminnej Skiwy Małe – Skiwy Duże 
w gminie Siemiatycze. Na odcinku 
2,1 km zostanie przebudowana na-
wierzchnia asfaltowa i powstanie 
chodnik z kostki brukowej. W Ski-

Skiwy Ulica jak nowa

wach Dużych większość prac zo-
stała już wykonana, trwają prace 
w Skiwach Małych. Pieniądze na 
inwestycję, której wykonawcą jest 
bielska firma „Maksbud” pozyskano 
z rządowego programu „Polski Ład”.

(cec)

W tym roku mija 27 lat od 
zamknięcia bardzo ważnej dla 
społeczności Gródka i okolic fabry-
ki, która działała w latach  1959 – 
1995. Z tej okazji  Gminne Centrum 
Kultury w Gródku zorganizowało 
wystawę poświęconą zakładowi 

Wystawa „Karo w Gródku”
Karo. Powstał także film poświęco-
ny zakładom pt. „ostatni wychodzi-
łem z zakładu ...”.

22 październik br. w holu GCK 
odbył się wernisaż wystawy, która 
będzie można oglądać do 22 listo-
pada 2022 r.                          (ws)

Hajnowski SP ZOZ 
„bezpiecznym szpitalem 
dla pacjentów”! Certyfi-
kat „Bezpieczny szpital 
to bezpieczny pacjent” 
został przyznawany 
przez Radę Ekspertów 
Koalicji na rzecz Bez-
pieczeństwa Szpitali 
za przestrzeganie naj-
wyższych standardów 
bezpieczeństwa. 

Certyfikat po-
twierdza przestrze-
ganie przez placówkę medyczną 
standardów bezpieczeństwa oraz 
działań na rzecz popularyzacji 
praktyk zapewniających możliwie 

Szpital w Hajnówce z nowym certyfikatem 
potwierdzającym wysokie standardy bezpieczeństwa!

w Hajnówce, znalazły się: 
Białostockie Centrum 
Onkologii w Białymstoku, 
SPZOZ w Siemiatyczach, 
Uniwersytecki Dziecięcy 
Szpital Kliniczny w Bia-
łymstoku oraz SPZOZ 
MSWIA w Białymstoku.

Program Koalicji 
na rzecz Bezpieczeństwa 
Szpitali jest realizowany 
pod patronatem Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, 
Rzecznika Praw Pacjenta, 

Naczelnej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych, Polskiej Federacji Szpitali. 
Gratulujemy!

Katarzyna Miszczuk

najbezpieczniejsze środowisko per-
sonelu medycznego.

Wśród laureatów z Woje-
wództwa Podlaskiego, obok SPZOZ 

Starania o budowę ścieżki 
rowerowej Białowieża−Hajnówka 
ciągną się już kilka lat. W tym cza-
sie powstawały różne propozycje 
rozwiązania bezpiecznego poru-
szania się rowerzystów na tej tra-
sie. Ostatecznie w sierpniu br. roku  

Białowieża

Zakończone konsultacje w sprawie ścieżki rowerowej
powstał Raport z konsultacji spo-
łecznych i rekomendacje połącze-
nia rowerowego Białowieża−Haj-
nówka. Materiał ten jest dostępny 
na specjalnej stronie internetowej  
www.sciezkabialowieska.pl. W ra-
porcie zaproponowano pięć warian-

tów przebiegu ścieżki i określono 
cztery kryteria wyboru ostateczne-
go wariantu. Zainteresowanych te-
matem zachęcam do lektury „Głosu 
Białowieży” dostępnego w wersji 
elektronicznej na stronie Urzędu 
Gminy w Białowieży.                 (cz)
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Listopad

Obchody 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W tym roku przypada 104. rocznica po-
wrotu Polski na mapy świata. Hajnowianie uczcili 
ten dzień tradycyjnie – wspólną modlitwą, spo-
tkaniem przy Pomniku „Ofiarom Wojen, Przemo-
cy i Represji „91” na skwerku imienia dr Dymitra 
Wasilewskiego i koncertem okolicznościowym 
w Hajnowskim Domu Kultury.

Uroczystości rozpoczęły się Modlitwą w In-
tencji Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy w Haj-
nówce oraz Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele 
p.w. Świętego Cyryla i Metodego w Hajnówce. Po 
mszy nastąpił przemarsz ulicą 3 Maja z udzia-
łem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożar-
nej pod batutą Krzysztofa Romaniuka. Wspólnie 
odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego odbyło się 
przy akompaniamencie orkiestry dętej. 

W wystąpieniu okolicznościowym Bur-
mistrz Miasta Hajnówka mówił o przeszłości, 
teraźniejszości, jak  i przyszłości Polski.

- Jest to dzień i okazja żebyśmy tutaj 
wspólnie podziękowali żołnierzom, funkcjona-
riuszom straży granicznej i policji polskiej, która 
dzisiaj chroni naszej granicy. I oby ta sytuacja 
stabilna na granicy wróciła jak najszybciej. I cy-
tując wspaniałe życzenia dla Polski: „Polsko, oby 
nikt nigdy już nie musiał ginąć i oddawać zdro-
wia za Twoją wolność i oby wszyscy chcieli dla 
tej Polski naszej żyć”, zdaje się, że są to słowa 
oczywiste i proste, ale zdajemy sobie sprawę 
też, że wolność nie jest dana raz na zawsze. 
Stara rzymska maksyma mówi: „Chcesz mieć 
pokój – szykuj się do wojny”.... Państwu, sobie 
i nam wszystkim życzę, aby polska gospodarka 
i polska armia były tak silne, żeby nikt nie ważył 
się i nie chciał Polski narażać na jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo. Oby tak się stało, abyśmy 
chcieli dla tej Polski żyć i przede wszystkim pra-
cować, bo życzenia wolnej i dostatniej Polski 

są chyba najwspanialszymi życzeniami, jakich 
spełnienia byśmy wszyscy chcieli  doczekać.....

Jerzy Sirak w swojej przemowie mówił 
również o realizacji marzeń i inwestycji nie tyl-
ko w naszych rodzinach, ale również w naszym 
mieście, jak również w całej Polsce – To jest 
właśnie budowanie tej dostatniej Polski. Budo-
wanie dostatniej przyszłości przyszłych pokoleń, 
z wiarą i nadzieją, że wolna Rzeczpospolita bę-
dzie wolną po kres czasu. (…) W tym roku zakoń-
czyliśmy renowację parku. Sfinansowaliśmy to 
w części z naszych lokalnych podatków, ale też 
ze środków finansowych, które były w dyspozycji 
Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska. 
Z tej też okazji burmistrz poprosił duchownych 
o poświęcenie inwestycji, które odbyło się na 
zakończenie obchodów. 

Podczas przemowy burmistrz przekazał 
również życzenia dla Polaków od Posła Jaro-

sława Zielińskiego i Posła Krzysztofa Trusko-
laskiego. Jerzy Sirak  poinformował również, iż 
na pomniku znajdują się kwiaty złożone przez 
łotewską delegację z miasta zaprzyjaźnionego 
z Hajnówką od wielu lat. Kwiaty zostały złożone 
przez Zastępcę Burmistrza Krasławy i probosz-
cza parafii Świętego Ludwika w Krasławie.

Po wspólnej modlitwie w intencji Ojczyzny 
poszczególne delegacje władz oraz urzędów, 
instytucji,  przedsiębiorstw, szkół  i przedszkoli 
złożyły wieńce.

Uroczystości zakończyły się koncertem 
okolicznościowym z okazji 104. Rocznicy Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. Na scenie 
Hajnowskiego Domu Kultury zaprezentował się 
Chór Miasta Hajnówka pod kierunkiem Marii 
Paszko oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej pod batutą Krzysztofa Romaniuka.

Emilia Rynkowska

14 października obchodzimy Dzień Edu-
kacji Narodowej - doroczne święto wszystkich 
nauczycieli, wychowawców i pracowników 
oświaty. Ten dzień to wyjątkowa okazja, by 
podziękować nauczycielom za wkład i zaan-
gażowanie w wychowanie młodego pokolenia 
oraz pozostałym pracownikom placówek oświa-
towych za ich codzienną pracę.

W dniu 12.10.2022 r. w Sali Ślubów 
Urzędu Miasta Hajnówka odbyła się uroczy-
stość wręczenia dyrektorom i nauczycielom 
hajnowskich szkół podstawowych i przed-
szkoli nagród Burmistrza Miasta Hajnówka 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej za wzorową 
pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuń- 

Dzień Edukacji Narodowej

czą na rzecz uczniów i wychowanków.
Uroczystość rozpoczął Jerzy Sirak – Bur-

mistrz Miasta Hajnówka, który przywitał zebra-
nych gości i podziękował wszystkim dyrektorom, 
nauczycielom oraz pracownikom związanym 
z oświatą za ich wkład i poświęcenie w wykony-
waną pracę. Następnie Burmistrz wraz z Kierow-
nikiem Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu - Jo-
lantą Stefaniuk – wręczyli akty przyznania na-
grody Burmistrza Miasta Hajnówka z okazji Dnia  
Edukacji Narodowej. 

Wszystkim nagrodzonym nauczycielom 
składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy 
radości i satysfakcji z pracy zawodowej oraz 
powodzenia w życiu osobistym.    Dorota Birycka

Do inwestycyjnego kalendarza sa-
morządu powiatu hajnowskiego dopisu-
jemy kolejną, wielką inwestycję drogową 
– przebudowa ulicy Górnej, na przestrze-
ni lat będąca przedmiotem licznych dys-
kusji, w VI kadencji Rady Powiatu docze-
kała się realizacji! 

Przedstawiciele samorządu Powia-
tu Hajnowskiego  -  Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko, Wicestarosta Joanna 
Kojło oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powia-
towych i radny wojewódzki Mikołaj Janow-
ski w październiku br. podpisali umowy 
na realizację inwestycji z Wykonawcami. 
Przebudowa ul. Górnej ze względu na roz-
mach inwestycyjny i kosztorysowy została 
podzielona na dwa etapy. Wartość I etapu 
przebudowy to ponad 5,2 mln zł, z czego  

Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej  
staje się faktem!

2 456 434,53 zł to dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Z kolei realizacja II etapu będzie moż-
liwa dzięki dofinansowaniu z rządo-
wego „Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych”. Wartość 
dofinansowania wynosi 9 974 000,00 

zł, zaś całkowita wartość II etapu rozbudowy 
to koszt 11,7 mln zł! Otrzymanie dofinanso-
wanie to efekt aktywności Powiatu Hajnow-
skiego w zakresie pozyskiwania funduszy.

Całkowity wartość inwestycji opiewa 
na 16,9 mln zł!

W ramach przebudowy i rozbudowy ul. 
Górnej zostaną wykonane: nawierzchnia jezd-
ni i ścieżka rowerowa, rozbiórka istniejącego 
mostu i budowa przepustu (I etap), przebudo-
wa obustronnych chodników, roboty z branży 
sanitarnej i elektrycznej, w tym przebudowa 
kanalizacji deszczowej i wykonanie oświetle-
nia przejść dla pieszych. Inwestycja finalnie 
zakończy się w 2024 roku.

Katarzyna Miszczuk 



Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać – 50 lecie pożycia małżeńskiego
„Nie każda miłość jest piękna i wieczna 

Nie każda miłość pokonuje wszystkie przeszkody 
Nie każda miłość niesie ze sobą spokój w sercu 
Ale Wasza miłość jest taka – wyjątkowa 
i przeżyła już pełnych 50 lat”. Tymi słowami 
rozpoczęło się uroczyste spotkanie jubilatów 
z 50-letnim stażem małżeńskim. 

Pół wieku temu narzeczeni stanęli przed 
urzędnikiem Stanu Cywilnego w Hajnówce 
i przyrzekli sobie, że uczynią wszystko, aby Ich 
małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. 
Przepełnieni miłością i wzajemnym zaufaniem 
powiedzieli sobie słowo „tak” i wzajemnie wy-
mienili obrączki. Jubileusz długoletniego pożycia 
małżeńskiego należy do uroczystości, w których 
uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Rocznica 
ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać 
i spojrzeć wstecz na to, co zostało osiągnięcie 
podczas wspólnego życia. 

- W ciągu tych długich lat na pewno było 
wiele dni radosnych i pięknych – zaznaczyła Mał-
gorzata Dąbrowska - kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Hajnówce. - Ale też zdarzały się dni 
smutne, a nawet bolesne. Wasze najlepsze lata 
mijały na codziennej trosce o dom, pracę, dobre 
wychowanie i wykształcenie dzieci. Wszystkie 
te przeżycia radości, smutki, troski i obowiązki 
związały Was jeszcze bardziej. Z każdym rokiem 
zdobywaliście, drodzy Jubilaci, nowe doświad-
czenia, a życie gotowało Wam kolejne próby. 
Przetrwaliście je dzięki tej niezwykłej więzi, po-
wstałej za sprawą prawdziwej miłości. Bo nie 
sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. Jeśli 
zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie 
i nie uległ pokusie prostych rozwiązań, dokonał 
wielkiej sztuki.(...) Wasze życie drodzy Jubilaci 

może być wzorem i inspiracją dla tych, którzy 
wybrali lub też wybiorą wspólną drogę życia. 
Jesteście dla nich przykładem na to, że we dwoje 
da się pokonać każdą przeszkodę. I choć prze-
byliście długą podróż, wiele jeszcze przed Wami. 
Życie bowiem jest długie i ciekawe, gdy ma się 
z kim je dzielić.

O modelu szczęśliwej rodziny mówił rów-
nież Burmistrz Miasta Hajnówka. -  To właśnie 
szczęśliwa rodzina ma szczególne znaczenie 
w każdej społeczności. Dlatego też jest rzeczą 
naturalną, że Prezydent Rzeczypospolitej we 
właściwy sobie sposób docenia te szczęśli-
we rodziny. (…) Pragnę Państwu podziękować 
za te dziesiątki lat pracy, przede wszystkim 
za ten trud budowania szczęśliwej rodziny,  
wychowywania dzieci, kształcenia i za tę co-
dzienną pracę. (…) Dziękuję Wam za wspaniały 
przykład, jaki dajecie. Nie ma gotowej recepty na 
budowanie dobrej, szczęśliwej rodziny. Nie prze-
czytacie tak na prawdę tego w żadnej książce. To 
po prostu trzeba przeżyć.

Przy okazji podniosłej uroczystości Jerzy 
Sirak podziękował Jubilatom również za pracę, 
jaką wykonali na rzecz rozwoju naszej ojczyzny, 
regionu i miasta. Za to, że Hajnówka jest chętnie 
odwiedzana również przez turystów.

Uroczystego aktu wręczenia medali nada-
nych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę dokonał Burmistrz Miasta Haj-
nówka Jerzy Sirak. Jubilatom wręczono odzna-
czenia, pamiątkowe dyplomy, obraz Zbigniewa 
Budzyńskiego przestawiającego żubra, upominki, 
oraz kwiaty. Na zakończenie spotkania Jubilaci 
wznieśli toast symboliczną lampką szampana.

Niedzielne spotkanie było pełne wzruszeń. 

Cześć artystyczną przygotowała młodzież ze 
Studia Piosenki Estradowej i Zespołu Tańca Lu-
dowego „Przepiórka” działające w Hajnowskim 
Domu Kultury.                           Emilia Rynkowska

Tegoroczni Jubilaci:
1. Nadzieja i Eugeniusz Aleksandruk
2. Wiera i Mikołaj Andrzejuk
3. Grażyna i Sławomir Antoniuk
4. Olga i Stefan Bazyluk
5. Mirosława i Eugeniusz Bolek
6. Walentyna i Jerzy Bołtromiuk
7. Nina i Sergiusz Czykwin
8. Maria i Jan Doroszkiewicz
9. Walentyna i Borys Dziubonos
10. Jadwiga i Waldemar Gielniewscy
11.  Walentyna i Mikołaj Golonko
12.  Anna i Zdzisław Kazimierz Horosz
13.  Zenaida i Mikołaj Jakoniuk
14.  Maria i Michał Janiuk
15.  Walentyna i Eugeniusz Kasjaniuk
16.  Halina i Eugeniusz Kocyk
17.  Teresa i Ireneusz Bernard Komar
18.  Ewa i Włodzimierz Korolko
19.  Maria i Stefan Kot
20.  Ludmiła i Jan Kotelczuk

21.  Maria i Eugieni Kuźma
22.  Tatiana i Mikołaj Lewczuk
23.  Walentyna i Mikołaj Ławreszuk
24.  Wanda i Piotr Malinowscy
25.  Grażyna i Władysław Miszczuk
26.  Walentyna i Paweł Oksentowicz
27.  Irena i Konstanty Ostaszewscy
28.  Olga i Mikołaj Pacewicz
29.  Nina i Teodor Romaniuk
30.  Zofia i Stanisław Rybińscy
31.  Walentyna i Włodzimierz Sacharczuk
32.  Nina i Mikołaj Siroccy
33.  Lidia i Jan Sołowianiuk
34.  Teresa i Kazimierz Starun
35.  Wanda i Edward Studzińscy
36.  Alina i Jerzy Szarejko
37.  Anna i Arkadiusz Szymańczuk
38.  Janina i Grzegorz Wakulińscy
39.  Wiera i Eugeniusz Wasiluk
40.  Czesława i Stanisław Wolscy
41.  Nina i Stefan Karol Wysoccy
42.  Ludmiła i Bazyli Zasim
43.  Helena i Bolesław Zgutka
44.  Nina i Zdzisław Żochowscy
45.  Ludmiła i Antoni Żukowiccy



19 letnia hajnowianka Kami-
la Stankiewicz – nasza mistrzyni 
świata w wędkarstwie rzutowym 
(castingsport) odebrała podzięko-
wania z rąk Starosty Hajnowskiego 
Andrzeja Skiepko, Wicestarosty Jo-

Kamila Stankiewicz – mistrzyni świata w wędkarstwie 
rzutowym nagrodzona przez Starostę Hajnowskiego

anny Kojło oraz Przewodniczącego 
Rady Eugeniusza Saczko. Uroczyste 
wręczenie nagrody, ufundowanej 
przez Starostę, odbyło się w trak-
cie XXX sesji Rady Powiatu Hajnow-
skiego (27.10.2022). W ten sposób 

przedstawiciele samorządu chcieli 
podkreślić sukcesy zdolnej hajno-
wianki oraz podziękować Kamili za 
godne reprezentowanie naszego re-
gionu w świecie sportu.

Przypomnijmy, podczas tego-
rocznych mistrzostw świata w węd-
karstwie rzutowym w Tallinnie (Esto-
nia) Kamila zdeklasowała sportow-
ców z Polski oraz z pozostałych 11. 
krajów, ponownie sięgając po zwy-
cięstwo. Hajnowianka zdobyła srebro 
drużynowe oraz 3 medale indywidu-
alne (1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy), 
w tym złoty w ogólnej klasyfikacji 
5-boju, broniąc tytułu z tamtego 
roku z mistrzostw w Budapeszcie!

Gratulujemy i szczerze podzi-
wiamy!               Katarzyna Miszczuk

      Hajnówka dnia 24 października 2022 roku  
GK.6621.11.16.2022 
    

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - ( tekst jednolity Dz. U.  
z 2022 roku poz. 2000 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka
 

p o s t a n a w i a m
1. Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Borek, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 

numer: 49 o powierzchni 0,1408 ha, 52/1 o powierzchni 0,3973 ha, 52/2 o powierzchni 0,3226 ha, 53 o powierzchni 0,6816 ha, 63 o po-
wierzchni 0,5505 ha, 82 o powierzchni 0,2300 ha, 95 o powierzchni 0,7093 ha, 112 o powierzchni 0,2460 ha, 122 o powierzchni 0,6717 ha, 
178 o powierzchni 0,4781 ha, 179 o powierzchni 0,1034 ha, 181 o powierzchni 0,0803 ha, 185 o powierzchni 0,4266 ha, 199 o powierzchni 
0,6367 ha, 210 o powierzchni 0,0563 ha, 212 o powierzchni 0,1628 ha. 

2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Borek, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako 
działki numer: 17 o powierzchni 0,2075 ha, 99 o powierzchni 0,0398 ha, 143 o powierzchni 0,0647 ha, 165 o powierzchni 0,1306 ha, 224 
o powierzchni 0,1042 ha, 231 o powierzchni 0,0764 ha, 234 o powierzchni 0,0398 ha, 252 o powierzchni 0,6857 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 19 września 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego na podstawie art.8 ust.1 ustawy 

z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140), o wydanie decyzji o uznaniu za 
mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Borek, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne 
numer 17, 49, 52/1, 52/2, 53, 63, 82, 95, 99, 112, 122, 143, 165, 178, 179, 181, 185, 199, 210, 212, 224, 231, 234, 252 stanowiące drogi.

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka załączył zeznania dwóch świadków, którzy oświadczyli, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed 
dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami: 17, 49, 52/1, 52/2, 53, 63, 82, 95, 
99, 112, 122, 143, 165, 178, 179, 181, 185, 199, 210, 212, 224, 231, 234, 252, położone w obrębie Borek, gmina Hajnówka użytkowane 
były przez mieszkańców wsi Borek. 

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

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

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

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego i przeanalizowaniu dokumentacji geodezyjnej z obrębu Borek, gmina Haj-
nówka ( mapy sporządzone w 1953 roku ) stwierdził, że działki oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 49, 52/1, 52/2, 53, 63, 82, 
95, 112, 122, 178, 179, 181, 185, 199, 210, 212 były drogami.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 17, 99, 143, 165, 224, 231, 234, 252 powstały po wejściu w życie ustawy z dnia 29 
czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr: 49, 52/1, 52/2, 53, 63, 82, 95, 112, 122, 178, 179, 181, 185, 199, 
210, 212 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane  
jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona 
grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami: 17, 99, 143, 165, 224, 231, 234, 252 nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie przepisów 
ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone po wejściu w życie w/w ustawy.

Pismem z dnia 5 października 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Borek o możliwości wypo-
wiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 

P o u c z e n i e
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego 

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Borek oraz poprzez wywie-

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

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

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko

Prestiżowe pismo samorzą-
du terytorialnego „Wspólnota” 
ogłosiło wyniki rankingu inwesty-
cji samorządowych 2019-2021. 
Powiat hajnowski uplasował się 
w pierwszej setce w kraju w ka-
tegorii „powiaty”, zajmując 87 
miejsce na 314 sklasyfikowanych 
samorządów powiatowych.

Oświata, turystyka, ład prze-
strzenny, ochrona zdrowia i pomoc 
społeczna – rozpiętość tematyczna 
aktualnie realizowanych projektów 
jest ogromna. Pomimo trudnej sytu-
acji popandemicznej i geopolitycznej, 
samorząd Powiatu Hajnowskiego nie 
zwalnia tempa, aktywnie pozyskując 
fundusze na kolejne inwestycje.

Powiat Hajnowski intensywnie 
się rozwija zwiększając nakłady na 
poszczególne zadania, czego dobrym 
podsumowaniem jest wysoka lokata 
w rankingu. Kreśląc „z grubsza” in-
westycyjne statystyki z ważniejszych 
przypomnijmy: 
• 35,9 mln zł – to całkowita wartość 

inwestycji drogowych realizowa-
nych w latach 2019-2022, z czego 
łączna wartość pozyskanych fun-
duszy zewnętrznych - z budżetu 
państwa to 22,5 mln zł.

• 55,8 mln – to łączna wartość 5 (!) 
projektów scaleniowych, aktualnie 
realizowanych przez samorząd po-
wiatu. Scalenia gruntów to ważny 
proces z perspektywy gospodar-
ki przestrzennej. Prace podjęte 

Powiat hajnowski w pierwszej setce  
w rankingu inwestycyjnym „Wspólnoty”

w ramach scaleń mają na celu 
poprawę  struktury  użytkowania 
gruntów. Ważnym procesem na 
gruncie projektów scaleniowych 
są również prace związane z za-
gospodarowaniem poscaleniowym, 
w ramach których, dokonuje się 
modernizacji dróg wraz z elemen-
tami infrastruktury drogowej, tj. 
rowami, zjazdami i przepustami 
drogowymi.

• 14,3 mln zł - to łączna wartość 
projektów realizowanych w ra-
mach rozwoju oświaty, a wśród 
nich: modernizacja budynku i oto-
czenia  I LO im. Marii Skłodowskiej 
– Curie w Hajnówce, rozwój miesz-
kań wspomaganych przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno – Wycho-
wawczym w Hajnówce, programy 
stypendialne samorządu powiatu 
(fundusz stypendialny im. prof. Si-
mony Kossak oraz stypendium dla 
studentów na kierunku pielęgniar-
skim) oraz projekty mające na celu 
podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Za-
wodowych w Hajnówce.

Bieżąca, VI kadencja Rady Po-
wiatu Hajnowskiego to czas wielkich 
i małych przedsięwzięć na rzecz roz-
woju lokalnego. Należy zaznaczyć, 
że wyżej wymienione kwoty to tylko 
ułamek samorządowej rzeczywistości 
i projektów, realizowanych w ramach 
ustawowych zadań. 

Katarzyna Miszczuk

97 275,60 zł to wartość 
przedsięwzięcia grantowego, 
które pozyskał samorząd powia-
tu hajnowskiego na rzecz popra-
wy dostępności usług publicz-
nych. Dotacja została przyznana 
z projektu „Dostępny samorząd 
– granty”, realizowanego przez 
Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON), w ramach działania 
2.18. Programu Operacyjnego 
Wiedza- Edukacja -Rozwój 2014-
2020.

Projekt „Dostępny samorząd – 
granty” miał formułę konkursową, co 
oznacza, że wnioski  złożone  przez 
samorządy zostały poddane wielo-
aspektowej ocenie. Najwyżej punk-
towane, otrzymały finansowe wspar-
cie. Sukces jest tym większy, że na 
etapie merytorycznej oceny PFRON 
nie miał uwag do wniosku złożonego 
przez samorząd Powiatu Hajnowskie-
go i finalnie został oceniony wysoko, 
uzyskując 28 punktów oraz 69 miej-
sce na 567 pozytywnie ocenionych 
wniosków z całej Polski! Wniosek zo-
stał przygotowany przez Koordynator 
Dostępności w Starostwie Powiato-
wym w Hajnówce (przy okazji, przy-
pominamy, że osoby ze szczególnymi 
potrzebami mogą skorzystać z pomo-
cy Koordynatora celem załatwienia 

Powiat Hajnowski rozwija dostępność
sprawy w Urzędzie. Pani Kasia Misz-
czuk umie migać!).

Przystępujemy do realizacji! 
W ramach otrzymanego grantu za-
planowano:
• na rzecz poprawy dostępności 

architektonicznej: wymianę drzwi 
wejściowych w Starostwie Powia-
towym, zakup wózka ewakuacyj-
nego na potrzeby starostwa oraz 
wykonanie trzech miejsc parkin-
gowych przy budynku będącym 
siedzibą Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej, Powiatowego 
Urzędu Pracy (PUP) i Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),

• na rzecz poprawy dostępności cy-
frowej - realizację filmów w PJM, 
z lektorem i napisami przybliżają-
cych katalog wniosków, które moż-
na załatwić w starostwie i PCPR

• na rzecz poprawy dostępności 
informacyjno – komunikacyj-
nej -  zakup 3 pętli indukcyjnych 
(urządzenie służące wzmocnieniu 
słuchu) na potrzeby Starostwa, Po-
wiatowego Urzędu Pracy i Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Hajnówce.

Projekt będzie realizowany do 
marca 2023 r.     Katarzyna Miszczuk
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Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski 
w sobotę (15.10) uhonorował Podlasian od-
znaczeniami państwowymi za zasługi w dzia-
łalności na rzecz osób potrzebujących pomo-
cy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Okazją do tego były obchody 
w Białymstoku Międzynarodowego Dnia Nie-
widomych. 

– Międzynarodowy Dzień Niewidomych 
to okazja do zwrócenia uwagi na to, że osoby 
z dysfunkcją wzroku mogą liczyć na instytu-
cjonalne wsparcie ze strony władz rządowych 
oraz samorządów, przy czym ważna jest tu 
współpraca z organizacjami społecznymi ta-
kimi, jak np. Polski Związek Niewidomych oraz 
życzliwość społeczna – mówił wojewoda pod-
laski Bohdan Paszkowski.

Jak przypomniał wojewoda: - Pełnomoc-

Janusz Puch uhonorowany  
Srebrnym Krzyżem Zasługi

nikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych jest 
pan Paweł Wdówik, osoba niewidoma, której 
bliskie są tematy praw do godnego życia i wy-
zwania z jakimi borykają się osoby niepełno-
sprawne.

Siedmioro Podlasian  
z odznaczeniami państwowymi 

Za zasługi w działalności na rzecz osób 
potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagro-
żonych wykluczeniem społecznym Złoty Krzyż 
Zasługi otrzymała Barbara Kożusik. Srebrnym 
Krzyżem Zasługi wojewoda podlaski odzna-
czył sześcioro działaczy Polskiego Związku 
Niewidomych – Okręg Podlaski: Annę Grzelak, 
Krystynę Korolczuk, Bożenę Pentkowską, Ja-
nusza Pucha, Barbarę Sawicką oraz Krystynę 
Wasilewską.

Źródło: gov.pl 

Pierwsza w historii hajnowskiej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowiec-
kiego „Noc Bibliotek” już za nami!! Przygotowań 
i emocji było co niemiara, a wszystko po to, 
by nasi najmłodsi czytelnicy poczuli dreszczyk 
ekscytacji mogąc przebywać w budynku biblio-
teki po jej zamknięciu.

Co więcej, szybko zapadający o tej porze 
roku zmrok, oświetlony jedynie blaskiem lata-
rek, które dzieci przyniosły ze sobą, potęgo-
wały uczucia rodem z książek detektywistycz-
nych, a momentami nawet – grozy. I takie też 
atrakcje przygotowaliśmy naszej wspaniałej 
szesnastce uczestników, którzy wzięli udział 
w zabawie w „Biblioteczne podchody”. Przed 
rozpoczęciem gry wszyscy udaliśmy się na 
zwiedzanie biblioteki, aby dzieci mogły poznać 
jej topografię i rozkład pomieszczeń. Dotar-
liśmy też do najbardziej tajemniczego z po-
mieszczeń, tzw. magazynu książek, w którym, 
według krążących wśród pracowników legend, 
mieszkał kiedyś biblioteczny duch :))

Dwie drużyny wyruszyły w poszukiwania 
piętnastu zadań i zagadek ukrytych w całej 

Noc Bibliotek 2022  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce

bibliotece, za wskazówki mając jedynie strzałki 
określające kierunek ich poszukiwań. Aby pod-
nieść poprzeczkę zmagań, wszędzie panowała 
„egipska ciemność”, a labirynty w postaci re-
gałów książkowych i zakamarków, o istnieniu 
których wiedzą jedynie bibliotekarze, potę-
gowały atmosferę tajemniczości. Uczestnicy 
błądzili między regałami, zaglądali w każdy 
zakamarek, niekiedy wzajemnie się przy tym 
strasząc. Biblioteka trzęsła się w posadach 
od odgłosów dziecięcych okrzyków ekscytacji, 
śmiechu i doskonałej zabawy, nad przebiegiem 
i bezpieczeństwem której czuwali bibliotekarze.

Po drużynowych zmaganiach dzieci za-
siadły do wspólnej kolacji, której towarzyszy-
ło głośne czytanie opowieści z dreszczykiem 
z tomu o jakże mrocznym tytule „Dzisiaj już 
nie zaśniesz” (tylko dla czytelników o mocnych 
nerwach, tym bardziej wrażliwym zdecydowa-
nie nie polecamy ;)

Tuż przed godziną 22, zmęczone, ale jak-
że szczęśliwe dzieci rozeszły się do domów, 
a my bibliotekarze, pozostajemy w nadziei, ze 
jednak udało im się tej nocy spokojnie zasnąć…

     Hajnówka dnia 11 października 2022 roku 
GK.6621.11.15.2022 
    

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Ko-
deks postępowania administracyjnego - ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ) – po rozpatrzeniu wniosku 
Wójta Gminy Hajnówka
 

p o s t a n a w i a m
1. Uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Wasilkowo, gmi-

na Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 163 o powierzchni 0,5264 ha,  
164 o powierzchni 0,3458 ha, 165 o powierzchni 0,0773 ha, 166 o powierzchni 0,0506 ha,  
167 o powierzchni 0,1207 ha, 168 o powierzchni 0,3850 ha, 169 o powierzchni 0,6506 ha,  
170 o powierzchni 0,0559 ha, 171 o powierzchni 0,2321 ha, 172 o powierzchni 0,5837 ha,  
173 o powierzchni 0,1295 ha, 174 o powierzchni 0,4364 ha, 175 o powierzchni 0,2563 ha,  
177 o powierzchni 0,0254 ha, 178 o powierzchni 0,0515 ha, 179 o powierzchni 0,1490 ha,  
201 o powierzchni 0,0135 ha, 241 o powierzchni 0,0324 ha.

2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Wasilkowo, gmi-
na Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 242 o powierzchni 0,0814 ha,  
243 o powierzchni 0,0070 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnow-

skiego o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewiden-
cji gruntów i budynków obrębu Wasilkowo, gmina Hajnówka jako działki ewidencyjne numer 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 201, 241, 242, 243 stanowiące drogi,  
na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. 
z 2022 roku poz. 140).

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zezna-
nia dwóch świadków, którzy zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia  
w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami: 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 201, 241, 242, 243 położone we wsi Wasilkowo, gmina 
Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Wasilkowo.

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

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

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

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki ( drogi ) oznaczone aktualnie 
numerami ewidencyjnymi: 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 201, 
241, były drogami na mapie obrębu Wasilkowo, gmina Hajnówka, sporządzonej w 1958 roku.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 242, 243 powstały w okresie późniejszym  
tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 
roku poz. 140).

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 201, 241 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za 
mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użytecz-
ności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie 
określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami: 242, 243 nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie prze-
pisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone po wejściu  
w życie w/w ustawy. Pismem z dnia 16 września 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz 
sołtysa wsi Wasilkowo o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 

P o u c z e n i e
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  

za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  

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

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

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko

„Ja, Wioletta Bołtryk przepraszam panią Laurę Żurawską za użycie 
sformułowań dotyczących postępowania Laury Żurawskiej względem 
obywateli Ukrainy, które nie miały potwierdzenia w faktach, a mogły urazić 
i zaszkodzić wizerunkowi pani Laury Żurawskiej. Powyższe moje wypowiedzi 
wynikały z niezweryfikowania informacji uzyskanych od osób trzecich”

                    Wioletta Bołtryk
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