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• Panteon Bogów Słowiańskich w Narewce
• Klub Seniora w Łubinie Rudołty

W następnym numerze:

CZY WIESZ, ŻE ... 
ks. Tomasz Duszkiewicz założył fundację Ekologiczne Forum Młodzieży i od razu – tylko z lasów na Białostoc-
czyźnie – otrzymał 217 tys. zł. Dodatkowo ks. wydzierżawił na 30 lat grunt w Czerlonce, osadzie położonej 
w Puszczy Białowieskie, za 362 zł rocznie. 
A jeszcze niedawno było tyle krzyku, że leśniczówkę w Puszczy dzierżawi były premier Włodzimierz Cimoszewicz.

W dniu 24 października 2021 
roku Pan Michał Grygoruk ze wsi 
Plutycze obchodził setną rocznicę 
urodzin. Uroczystość odbyła się 
w domu Jubilata. Towarzyszyła 
mu najbliższa rodzina, przed-
stawiciele Urzędu Gminy Bielsk 
Podlaski oraz Proboszcz Parafii 
Prawosławnej pod wezwaniem 
św. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Rajsku - ks. Jarosław Godun wraz  
z matuszką.

Pracownicy Urzędu Gminy 
- Monika Dmitruk i Marta Grygo-
ruk w imieniu Wójta Gminy Bielsk 
Podlaski Raisy Rajeckiej przekazali 
Panu Michałowi list gratulacyjny, 
kwiaty oraz upominek.

Listy gratulacyjne nadesłali 
również Prezes Rady Ministrów Ma-
teusz Morawiecki oraz Wojewoda 

Stulatek z Plutycz

Podlaski Bohdan Paszkowski.
Gratulujemy Panu Michało-

wi pięknego Jubileuszu i życzymy 

dużo zdrowia  i wszelkiej pomyśl-
ności na kolejne lata.

Urząd Gminy Bielsk Podlaski 
22 października Wójt Gminy 

Narewka, Jarosław Gołubowski 
w towarzystwie dyrektora GOK, 
Marcina Siekierko odwiedził haj-
nowski szpital do którego dostar-
czono środki rzeczowe dla przeby-
wających w nim migrantów.

Wśród dostarczonych mate-
riałów znalazły się przede wszyst-
kim: „lekka odzież”- na szpitalny 
pobyt hospitalizowanych migran-
tów, ubranka niemowlęce, żywność 
z długim terminem przydatności, 
woda, soki i napoje oraz artykuły 
higieniczne, m.in. chusteczki nawil-
żane, papierowe ręczniki).

W związku z wynikłą potrzebą 
zapewnienia odpowiedniego miej-
sca do przechowywania dostar-
czanych środków, Gmina Narewka 
przekazała szpitalowi również me-

Narewka pomaga uchodźcom
ble, m.in. nieużytkowane już regały 
z biblioteki w Narewce.

Ze względu na nadmiar otrzy-
manej od mieszkańców gminy Na-
rewka i okolic odzieży (dziękujemy 
serdecznie wszystkim za okazaną 
hojność i wsparcie) jej zbiórka 
w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Narewce została wstrzy-
mana, natomiast cały czas można 
przynosić inne niezbędne produkty. 

Jednocześnie informujemy, 
iż Urząd Gminy Narewka oraz 
GOK w Narewce pozostają w sta-
łym kontakcie z SP ZOZ Hajnówka 
i zgodnie z ustaleniami dotyczą-
cymi wsparcia dla trafiających do 
szpitala uchodźców, odpowiadać 
będą na konkretne potrzeby i za-
pytania personelu hajnowskiej pla-
cówki zdrowia.            UG Narewka

Piękna polska złota jesień była 
świadkiem jubileuszu 15-lecia Klubu 
Seniora w Gminnym Centrum Biblio-
teczno - Kulturalnym w Wyszkach. 
Na uroczystość tłumnie przybyli 
zaproszeni goście: przedstawiciele 
lokalnego samorządu, parafii, in-
stytucji i firm z wiązanych z naszy-
mi okolicami a przede wszystkim 
koleżanki i koledzy ze wszystkich 

kół gospodyń wiejskich, z którymi 
jesteśmy zaprzyjaźnieni: z Niewina 
Borowego, Strabli, Zawyk, Suraża 
i Klubu Seniora z Kalnicy.

Niewielu wie, że inicjatorem 
spotkań seniorów był pan Hen-
ryk Zalewski – ówczesny dyrektor 
GOKSiT-u. Na początku istnienia 
klubu było nas około 30 osób, spo-
tykaliśmy się przy kawie i herbacie 

na zwykłe pogaduchy. Później nasze 
szeregi przerzedziły się, jednak ci, 
którzy zostali, z coraz większym en-
tuzjazmem zaczęli realizować swoje 
pomysły na funkcjonowanie klubu. 
Tak narodził się pomysł na śpiewa-
nie. Dziś występujemy z własnym 
repertuarem na uroczystościach 
gminnych i parafialnych. Bierzemy 

Jubileusz 15-lecia Klubu Seniora „Razem” z Wyszek

Cd. str. 2

26 października podpisana zosta-
ła umowa na przebudowę drogi Perleje-
wo – Leszczka Duża – granica powiatu 
stanowiącej fragment drogi powiatowej 
nr 2094B Perlejewo – Ciechanowiec.

Przebudowę będzie realizowało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mo-
stowych „Trakt” Sp. z o.o. z Wysokiego 
Mazowieckiego. Inwestycja o war-
tości 9,1 mln zł ma zostać zrealizo- 

Bezpieczniej drogą Ciechanowiec - Perlejewo
wana do 26 września 2022 roku.

- Powiat Siemiatycki pozyskał na 
realizację tego zadania dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości 50 procent  kosztów kwali-
fikowanych – mówi starosta siemiatycki 
Marek Bobel. - Finansowe wsparcie za-
deklarowała również Gmina Perlejewo, 
z którą w partnerstwie samorządowym 
zrealizujemy tę inwestycję.           (cec) 
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udział w konkursach kulinarnych, 
promujących nasz region. Wystę-
pujemy na uroczystościach patrio-
tycznych oraz jeździmy na wyciecz-
ki krajoznawcze i do kina na filmy 
z naszych młodych lat. A na dowód, 
że dopisują nam dobre humory, 
występujemy też z własną scenką 
kabaretową.

W 2020 roku podjęliśmy de-
cyzję o przekształceniu w koło go-
spodyń wiejskich- dało to nam nowe 
możliwości, narodziły się nowe po-
mysły. Prowadzimy kronikę wszyst-
kich wydarzeń- tych które zorgani-
zowaliśmy sami jak i tych w których 
uczestniczyliśmy jako goście. I wciąż 
spotykamy się przy herbacie by po-
rozmawiać, pośmiać się i pośpiewać.

Nasze jubileuszowe spotkanie 
nie mogło by się odbyć bez wspar-
cia finansowego instytucji i firm 
z naszego terenu. Dziękujemy Pani 

Dyrektor Banku Spółdzielczego  
w Brańsku – oddział Wyszki- Bar-
barze Wyszkowskiej – Perkowskiej; 
Panu Andrzejowi Dębickiemu, wła-
ścicielowi firmy Transport, Handel 
i Produkcja Drewna w Strabli;  Panu 
Kamilowi Oksimowiczowi, właści-
cielowi firmy DREWCAR; Panu Ce-
zaremu Świstakowi z Nadleśnictwa 
Bielsk Podlaski; Państwu Genowefie 
i Januszowi Wyszkowskim, właści-
cielom sklepu Rolnik w Wyszkach; 
Panu Markowi Kuczyńskiemu, Preze-
sowi Wodociągów Podlaskich; Panu 
Marcinowi Tarasiukowi, właścicielo-
wi firmy Ogród Marcina; Panu Mar-
kowi Jaroszowi wraz z zespołem.

Nasze jubileuszowe spotkanie 
było wspaniałą okazją do wspól-
nej zabawy, do prezentacji swoich 
osiągnięć i talentów i do między-
pokoleniowej integracji. Dziękujemy 
wszystkim gościom za przybycie.

Zuzanna Maksimiuk

Warto przeczytać

„Nieszczęściem Polski jest to, 
że jej historia jest zakłamana jak 
nigdzie na świecie”

Jerzy Giedroyc
Ewa Nowakowska pokusiła 

się o przedstawienie alternatyw-
nej - do tej oficjalnej głoszonej 
przez IPN – historii powojennej 
Polski. Historii nie opisanej przez  

„zawodowych historyków” lecz 
opowiedzianej przez zwykłych 
ludzi. Autorka, znana dziennikar-
ka, pisze o ludziach, którzy nie 
wstydzą się swojej przeszłości, 
doceniają awans cywilizacyjny 
jaki w ich życiu dokonał się za 
sprawą, tak dziś postponowanej 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, 
i za nią nie przepraszają. Nie 
zapomina też o tych, będących 
niejednokrotnie beneficjentami 

poprzedniego ustroju, którzy dziś 
swój życiorys zaczynają w momen-
cie przełomu ustrojowego, ale zdo-
bytych w – nieistniejącej wg nich -  
Polsce Ludowej dyplomów i tytułów 
naukowych nie oddają.

Jest w tej książce obraz wsi 
oraz miasta, obyczajów i sytuacji 
społecznej z okresu PRL, ale, i III RP 
przedstawiony z perspektywy osobi-
stej, a więc diametralnie odmiennej 
od współczesnych publikacji.

Ewa Nowakowska wzbogaciła 
swą publikacje licznymi cytatami. 
Przywołała wiele zapomnianych dziś 
postaci, bez których polska nauka, 
polska historia by nie istniała. Dzię-
ki temu książka jest także swego 
rodzaju leksykonem poszerzającym 
naszą wiedzę z historii i literatury. 
Pogłębiona analiza różnych aspek-

tów życia społecznego pozwala zna-
leźć odpowiedź na wiele nurtujących 
nas  pytań.

Czy w III RP mamy cenzurę, 
dlaczego kobiety o znaczącym do-
robku zawodowym i społecznym zo-

stały – na politycznej arenie – zastą-
pione przez „paprotki”, jak były bu-
dowane podwaliny pod zwycięstwo 
Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego 
politycy nie uczą się na błędach, jak 
wygląda prawda o transformacji 
ustrojowej, czy dzisiejsza obojętność 
społeczeństwa wobec dewastacji 
wymiaru sprawiedliwości ma swe 
źródła w bezprawnej reprywatyza-
cji ? Tych pytań, na które możecie 
znaleźć odpowiedź w książce Ewy 
Nowakowskiej można jeszcze posta-
wić wiele. Ale warto tych odpowiedzi 
poszukać. Jest to książka dla star-
szych, którzy zagubieni w powodzi 
różnych mitów, tworzonych przez 
usłużnych historyków, nie zawsze 
znajdują argumenty na ich obale-
nie, jak i młodych, którym łatwiej 
będzie zrozumieć opowieści rodzi-

ców i dziadków. Tą krótką recenzję 
chciałbym zakończyć wspomnie-
niem. Przed kilku laty mój wnu-
czek będący wówczas uczniem 
szkoły podstawowej zapytał czy 
to prawda, że w PRL-u był tylko 
ocet, bo tak opowiadał im na lek-
cji nauczyciel matematyki. Gdyby 
wtedy była już dostępna książka 
red. Nowakowskiej, zamiast tłu-
maczenia wnuczkowi jak to z PR-
L-em było, podarowałbym temu 
nauczycielowi właśnie tą książ-
kę aby zrozumiał,że oprócz octu 
był także niespotykany awans 
cywilizacyjny, dzięki któremu on 
lub jego rodzice czy dziadkowie 
z zacofanej, przeludnionej wsi 
przenieśli się do miasta i zdobyli 
wykształcenie.

Wiesław Sokołowski

20 września 2021r. w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Narwi 
odbyły się warsztatowe spotkania 
dla dzieci i dorosłych z  Marzeną 
Żurek. Jest ona doradcą i eduka-
torem żywieniowym, pedagogiem, 
promotorką zdrowego stylu życia 
oraz autorką książki: „Żywieniowe 
przygody Tobiego, kotka psotliwe-

go”. Za pomocą kociego bohatera, 
przybliżyła uczniom klas trzecich 
temat zdrowego żywienia w życiu 
codziennym. Podsumowaniem były 
warsztaty szybkiego i zdrowego go-
towania oraz degustacja. Uczest-

nicy spotkania wspólnie przygoto-
wali krem czekoladowy a’la nutel-
la i owocową pizzę z sezonowych 
produktów. Przepisy znajdujące się 
w książeczce, zachęcają dzieci do 
rodzinnego przygotowania posiłków, 
co jest doskonałym pomysłem na 
wspólne spędzanie wolnego czasu 
z rodzicami.

Marzena Żurek jest też autor-
ką książki „Dieta dorosłego człowie-
ka”, w której poruszyła bardzo waż-
ne tematy a między innymi:

- znaczenie zdrowych zamienników 
w życiu codziennym,

Spotkanie autorskie z Marzeną Żurek
- czym są korzystne, a czym nieko-

rzystne połączenia żywieniowe?
- 10 zasad prawidłowego żywienia,
- jak szybko komponować pełnowar-

tościowe posiłki?
- jak poprzez dietę zadbać o swoją 

odporność?
Po części teoretycznej była 

również część praktyczna, czyli 
wspólne przygoto-
wywanie zdrowych 
potraw z wykorzysta-
niem warzyw i owo-
ców oraz dyskusja 
na temat zdrowego 
żywienia. Uczestnicy 
spotkań przekonali 
się, że rozsądna dieta 
usprawniająca orga-
nizm i chroniąca przed 
chorobami może być 
nie tylko zdrowa, ła-
twa, przystępna ceno-
wo ale także bardzo 
smaczna.

Osoby zainteresowane wypo-
życzeniem wspomnianych książek 
zapraszamy do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Narwi.

 Ania Andrzejuk-Sawicka
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

W czwartek 28 października 
br. w Czytelni dla Dorosłych odbyło 
się spotkanie z Zofią Piłasiewicz - 
psychologiem, podróżniczką oraz 
autorką książek „Syberyjski sen”, 

„Gruzja. W pół drogi do nieba” oraz 
tomiku poezji „Ćwiczenia z pamięci”.

Autorka odbyła dwie wyprawy 
na Syberię, podczas których pozna-
wała miejscową kulturę, ludność 
i przede wszystkim przyrodę. To 
właśnie przyrodzie i krajobrazo-
wi poświęciła największą uwagę 
w swoich dziełach oraz w zbiorach 
fotografii. Uczestnicy spotkania 

Spotkanie autorskie z Zofią Piłasiewicz

mogli wysłuchać relacji z podróży, 
a także refleksji podróżnika, które 
rodzą się po powrocie do domu. Te-
mat podróży po Syberii przyciągnął 
wielu hajnowian, którzy z zacieka-
wieniem wysłuchali opowieści na-
szego gościa, pojawiły się również 
pytania, na które autorka chętnie 
odpowiadała. Książka autorki „Sy-
beryjski sen” jest dostępna w Wy-
pożyczalni dla Dorosłych. Zaprasza-
my do wypożyczeń.

Tekst: Milena Siemiończyk
Fot. Milena Siemiończyk,  

Agnieszka Kazberuk
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Kiedy przed rokiem zwraca-
łem się do Państwa za pośrednic-
twem mediów internetowych o god-
ne uczczenie Narodowego Święta 
Niepodległości, nie przypuszczałem 

– zapewne podobnie jak Państwo, że 
oto przyjdzie nam kolejną rocznicę 
odzyskania Niepodległości obcho-
dzić w stanie ciągłego zagrożenia 

epidemią wirusa SARS-Cov-2 – pi-
sał starosta bielski Sławomir Jerzy 
Snarski w opublikowanej na stronie 
powiatu bielskiego okolicznościowej 
odezwie. - Niestety rzeczywistość 
przerosła nasze nadzieje, kładąc się 
cieniem na tym tak ważnym i rado-
snym dla każdego Polaka święcie.

Pomimo rozwijającej się epi-
demii zarówno władze powiatu, jak 
i jego mieszkańcy nie zapomnieli 
o tak ważnym dniu, upamiętniając 
103. rocznicę odzyskania niepodle-
głości. Powiatowe obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości roz-

poczęło nabożeństwo w cerkwi Św. 
Archanioła Michała, podczas któ-
rego modlono się za Ojczyznę pod 
przewodnictwem dziekana bielskie-
go ks. mitrata Leoncjusza Tofiluka 
i ks. mitrata Andrzeja Mińko. 

Po zakończonym nabożeń-
stwie starostowie Sławomir Jerzy 
Snarski i Piotr Bożko, przewodni-

czący rady powiatu Andrzej Lesz-
czyński i sekretarz powiatu Marek 
Martyniuk udali się pod pomnik 
Niepodległości Polski, gdzie w hoł-
dzie walczącym o niepodległość 
złożyli wieniec. Towarzyszyli im 
przedstawiciele innych samorzą-
dów: burmistrz Bielska Podlaskiego 

Jarosław Borowski wraz ze swoim 
zastępcą Bożeną Zwolińską, prze-
wodniczący rady miasta Andrzej 
Roszczenko oraz sekretarz gminy 
Boćki, a zarazem radny powiatowy 
Walenty Korycki.

Następnie złożone zostały 

wiązanki pod tablicą okoliczno-
ściową upamiętniającą marszał-
ka Józefa Klemensa Piłsudskiego, 
umieszczoną na ścianie klasztoru 
pokarmelickiego. Oddano w ten 
sposób cześć osobie, symbolizu-
jącej odzyskanie niepodległości, 
głównemu jej twórcy.

Kolejnym wydarzeniem wpi-
sującym się w powiatowe obchody 
Święta Niepodległości była msza 
w intencji Ojczyzny w bielskim ko-
ściele Matki Bożej z Góry Karmel, 
odprawiona przez ks. kanonika Zbi-
gniewa Domirskiego. W niej również 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych i licznie zebrani 
mieszkańcy Bielska Podlaskiego 
i powiatu bielskiego.

11 listopada 1918 roku Pol-
ska odzyskała niepodległości po 
123 latach niewoli – przypomniał 
ks. Domirski w wygłoszonej ho-
milii. – tamtemu wydarzeniu to-
warzyszył wybuch wielkiej radości 
i entuzjazmu, bo w końcu Polacy 
mieli własne państwo, własną Oj-
czyznę z utęsknieniem tak długo 
oczekiwaną.

Tego świątecznego dnia od-
było się jeszcze wiele wydarzeń, 

upamiętniających 103. rocznicę 
odzyskania niepodległości, celebro-
wanych w całym powiecie. Składa-
no wieńce i wiązanki w miejscach 
pamięci narodowej, modlono się 
w świątyniach, odbywały się kon-
certy pieśni patriotycznych. Także 
starosta bielski Sławomir Jerzy 
Snarski wziął udział w uroczystym 

odsłonięciu muralu historycznego 
w Rudce „Za Polskę! Rudczanie na 
żołnierskich szlakach podczas II 
wojny światowej”. 

Doceńmy to, co dziś mamy 
i umacniajmy się nadzieją, że jutro 
będzie lepsze – ponownie zacy-

tujmy słowa starosty Snarskiego 
z jego odezwy. - Świętujmy z ra-
dością, ciesząc się Niepodległością. 
Zachowajmy w sobie pokój z myślą 
przekazaną nam przez błogosła-
wionego kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, że pokój światowy za-
czyna się od pokoju naszego serca. 
A obok niego niech stanie się dla 

nas bardzo ważne, aby zapewnić 
zdrowie i siły zarówno sobie, jak 
i bliskim oraz wszystkim otacza-
jącym nas ludziom […] Świętujmy 
z radością, ciesząc się naszą wol-
nością, pokojem i dostatkiem. Niech 
żyje Niepodległa!                         pd

Narodowe Święto Niepodległości – świętujemy mimo epidemii

Podjęcie uchwał Zarządu Po-
wiatu w sprawie projektu budżetu 
Powiatu Bielskiego na 2022 r. oraz 
wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2022-2026 były głównym 
tematem 125. posiedzenia Zarządu 
Powiatu, które odbyło się 10 listo-
pada br.

Zaplanowane na przyszły rok 

dochody wyniosą ponad 71 mln zł, 
natomiast wydatki niecałe 80 mln 
zł. Planuje się rezerwę w wysokości 
345.000 zł, zaś deficyt w wysokości 
ponad 8 mln zł planuje się pokryć 
m.in. przychodami pochodzącymi 
z nadwyżki budżetowej z lat ubie-
głych. 

Do najważniejszych inwe-
stycji kontynuowanych na 2022 r. 
należeć będzie m.in.: przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1694B od 
drogi wojewódzkiej Nr 681 – Po-
pławy - Puchały Stare - granica 
powiatu; przebudowa z rozbudową 

drogi powiatowej Nr 1581B Wy-
szki – Filipy (Etap I); przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1575B Bielsk 
Podlaski – Strabla, odcinek Bielsk 
Podlaski- Stołowacz (II Etap); roz-
budowa i przebudowa budynku 
przy ul. Widowskiej w Bielsku Pod-
laskim; przebudowa, rozbudowa 
i nadbudowa budynku internatu 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
przy Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi 
Podlaskiej w Bielsku Podlaskim; bu-
dowa hali sportowej przy II Liceum 
Ogólnokształcącym z Białoruskim 
Językiem Nauczania w Bielsku 

Podlaskim. Nowe, zaplanowane 
na przyszły rok inwestycje to m.in.: 
rozbudowa drogi powiatowej Nr 
1692B wraz z przebudową mostu 
w miejscowości Dębowo; doku-
mentacja na przebudowę drogi po-
wiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy 
Etap II – odcinek Kowale - Filipy; 
dokumentacja na rozbudowę drogi 
powiatowej Nr 1609B Rzepniewo 

– Hryniewicze Małe łącznie z prze-
budową mostu w m. Rzepniewo; 
platforma e-usług administracji 
publicznej Powiatowego Zarządu 
Dróg w Bielsku Podlaskim.         ek

Projekt budżetu powiatu bielskiego na 2022 r. 

23 października br. Koło Go-
spodyń Wiejskich „Róża” w Rudce 
otworzyło izbę pamięci hrabianki 
Róży Potockiej. Było to możliwe 
dzięki udzielonemu przez powiat 
bielski wsparciu finansowemu na 
realizację projektu „Ocalić od za-
pomnienia”. Koło otrzymało dotację 
w wysokości 3 tys. zł. W uroczy-
stości uczestniczył starosta bielski 
Sławomir Jerzy Snarski.

Izba pamięci Róży 
Potockiej w Rudce  

ze wsparciem powiatu

Cd. str. 4
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Izba upamiętnia hrabiankę 
Różę Potocką, którą za patronkę 
przybrały sobie rudzkie gospody-
nie. W ten sposób uhonorowana 
została osoba, która w okresie 
międzywojennym założyła tu 
pierwsze koło gospodyń wiej-
skich. Wystrój przygotowanego 
pomieszczenia, znajdującego się 
w lokalnej remizie strażackiej,  

przypomina arystokratyczny salo-
nik. 

W bieżącym roku powiat biel-
ski udzielił wsparcia trzem kołom 
gospodyń wiejskich. Oprócz Rudki 
dotację na realizację projektów 
otrzymały również gospodynie ze 
Strabli oraz Niewina Borowego. Na 
wsparcie dla kół z budżetu powiatu 
przeznaczono łącznie 8 tys. zł.

pd, fot. www.bielsk.eu

Izba pamięci Róży Potockiej w Rudce  
ze wsparciem powiatu

Cd. ze str. 3

25 października br. ogłoszo-
ne zostały wyniki naboru w ramach 
Programu Inwestycji Strategicz-
nych „Polski Ład”. Na liście wnio-
sków przyjętych do dofinansowania 
znalazły się dwie planowane inwe-
stycje powiatu bielskiego.

Program Polski Ład ma na 
celu dofinansowanie projektów in-
westycyjnych realizowanych przez 
gminy, powiaty i miasta lub ich 
związki w całej Polsce. Program 
realizowany jest poprzez promesy 
udzielane przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego.

Pierwszą inwestycją wskaza-
ną do dofinansowania jest przebu-
dowa i rozbudowa budynku interna-
tu przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku 

Podlaskim wraz z zapleczami i izbą 
pamięci. Planowane roboty mają na 
celu dostosowanie budynku inter-
natu do obowiązujących przepisów 
i potrzeb osób niepełnosprawnych, 
w tym: 23 pokoi trzyosobowych, 12 
pokoi dwuosobowych z zapleczem 
socjalno-higienicznym i kuchennym 

oraz izby pamięci. Internat przy 
Zespole Szkół nr 4 jest miejscem 
zakwaterowania uczniów szkół po-
nadpodstawowych spoza Bielska 
Podlaskiego. Jego modernizacja 
przyczyni się do wyrównania szans 
edukacyjnych uczniów z terenów 
wiejskich, którzy będą mogli kształ-

Dofinansowanie do modernizacji dwóch budynków powiatu bielskiego

Budynek przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim,  
fot. Małgorzata Domańska

15 listopada br. w siedzibie 
urzędu gminy Bielsk Podlaski miała 
miejsce konferencja podsumowu-
jąca I edycję Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład. 

Na zaproszenie wojewody 
podlaskiego i starosty bielskiego 
przybyli samorządowcy z powia-
tów bielskiego i hajnowskiego, by 
odebrać symboliczne czeki z przy-
znanymi środkami na planowane 
do realizacji inwestycje. Starostom, 
wójtom i burmistrzom wręczyli je: 
senator Jacek Bogucki, poseł na 
Sejm RP Jarosław Zieliński oraz 

wicewojewoda Tomasz Madras. Po-
wiat bielski reprezentował starosta 
Sławomir Jerzy Snarski, w konfe-
rencji brał udział także wicestaro-
sta Piotr Bożko. 

Rozwój kraju powinien być 
oparty o rozwój lokalnych samo-
rządów, przede wszystkim samo-
rządów gminnych - mówił starosta 
Snarski do zebranych. – Powinien 
to być numer jeden w polityce 
państwa, jeżeli bowiem samorzą-
dy nie będą miały stabilnej sytu-
acji finansowej, to nie będą mogły 
wykonywać podstawowych zadań, 

24. pozycję zajmuje powiat 
bielski w ogłoszonym przez pismo 
samorządowe „Wspólnota” ran-
kingu wydatków inwestycyjnych 
samorządów 2018-2020. Tym sa-
mym nadal utrzymuje się on w czo-
łówce krajowej, wraz z innymi po-
wiatami województwa podlaskiego.

Jak podkreśla samo pismo 
„Wspólnota”, ostatni rok nie 
był okresem sprzyjającym 
dla samorządowych inwe-
stycji. Złożyło się na to kilka 
przyczyn. Przede wszystkim 
panuje ogólna tendencja 
spadku tempa rozwoju sa-
morządów, a co za tym idzie 

– także realizacji znaczących 
i wartościowych zadań. Wią-
zać się to może z kończącą 
się unijną perspektywą fi-
nansową 2014-2020 i zamyka-
niem płynących stąd funduszy. Nie 
poprawił sytuacji także ostatni rok 
2020, kiedy samorządy musiały 
zmagać się z epidemią korona-
wirusa Covid-19. Na ograniczenie 
nakładów inwestycyjnych wpływają 

również rosnące nieustannie ceny 
materiałów budowlanych, energii 
i usług. 

Mimo tego przed powiatem 
bielskim na najbliższe lata otwie-
rają się nowe możliwości. Można 
mieć nadzieję, że rozpoczęcie tak 
znaczących inwestycji, jak budo-
wa hali sportowej przy II Liceum 

Ogólnokształcącym z BJN im. B. 
Taraszkiewicza, przebudowa i roz-
budowa internatu przy Zespole 
Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, czy 
też wysokobudżetowych inwestycji 
drogowych (np. przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1575B Bielsk Pod-

Powiat bielski w rankingu inwestycyjnym „Wspólnoty”

Podsumowanie I edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

które zostały im przypisane. Przede 
wszystkim trzeba wzmocnić finanse 
samorządu – to jest klucz do tego, 

żebyśmy się rozwijali. W przeciw-
nym razie trzeba będzie stale wdra-
żać programy, które będą wymaga-
ły wsparcia dla gmin w przypadku 
każdej realizowanej przez nie inwe-
stycji. Może się bowiem okazać, że 
samorządy same z siebie nie będą 
w stanie wygenerować pieniędzy, 
aby te zadania wykonać.

Starosta odnosząc się do 
wdrażanych wcześniej programów 
wsparcia dla samorządów, takich 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych lub Rządowy Program Rozwo-
ju Dróg, w których często pomijano 

niektóre samorządy, wyraził zado-
wolenie, że tym razem wszystkie 
gminy i powiat uzyskały dofinan-
sowanie z programu Polski Ład. Do 
powiatu bielskiego trafią środki 
w wysokości 12,7 mln zł. Zostaną 
one przeznaczone na przebudowę 
i rozbudowę budynków: internatu 
przy ul. Hołowieskiej oraz budyn-
ku użyteczności publicznej przy ul. 
Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim.

Ogółem do tutejszych sa-
morządów gminnych i powiato-
wego spłyną środki w wysokości  
63,3 mln zł.                               pd

cić się m.in. na kierunkach: technik 
hotelarstwa, technik rolnik, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, 
technik informatyk, technik logistyk.

Szacowana wartość przedsię-
wzięcia wynosi prawie 10 mln zł, 
z czego kwota dofinansowania to 
niemal 8,5 mln zł.

Drugą planowaną do reali-
zacji inwestycją jest rozbudowa 
i przebudowa budynku użyteczno-
ści publicznej przy ul. Widowskiej 
1 w Bielsku Podlaskim. Założono 
dostosowanie części budynku do 
obowiązujących przepisów oraz 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W szczególności polegać to bę-
dzie na dobudowie klatki schodo-
wej z windą, przebudowie wejścia 

głównego oraz hali gimnastycznej 
na salę konferencyjną z zapleczem 
oraz zagospodarowaniu terenu. 
Dzięki modernizacji obiekt zosta-
nie dostosowany funkcjonalnie 
do potrzeb mieszkańców powiatu 
bielskiego i powiatów ościennych 
w zakresie organizacji konferencji, 
spotkań i występów artystycznych.

Przewidywana wartość inwe-
stycji określona została na kwotę 
prawie 5 mln zł, z których wysokość 
dofinansowania wynosi 4,2 mln zł.

Obie inwestycje zostaną rów-
nież dofinansowane ze środków po-
wiatu. Wysokość udziału własnego 
w każdym przedsięwzięciu wyniesie 
15 proc.

js

laski - Strabla, odcinek Bielsk Pod-
laski – Stołowacz o wartości ponad 
10 mln zł), wyniesie naszą pozycję 
w przyszłych rankingach znacznie 
wyżej. 

Ważniejsze jednak niż wyniki 
rankingów jest konsekwentne i sys-
tematyczne realizowanie zadań 
najistotniejszych z punktu widzenia 

powiatowej wspólnoty samo-
rządowej. Kierując się tym 
kryterium, władze powiatu 
realizują założenia własnej 
polityki inwestycyjnej, pole-
gające m.in. na utrzymywa-
niu dyscypliny budżetowej, 
zdolności do wprowadza-
nia nowych zadań w miarę 
pojawiania się dostępnych 
środków zewnętrznych oraz 
współpracy z samorządami 

gminnymi i innymi podmiotami. 
Ich wizją jest bowiem uczynienie 
naszego powiatu miejscem przy-
jaznym dla mieszkańców, atrakcyj-
nym dla młodych ludzi i sprzyjają-
cym do inwestowania przez przed-
siębiorców.                                pd



Wieści Podlaskie  5

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W HAJNÓWCE MA JUŻ 70 LAT!
W czerwcu 2021 roku minę-

ło 70 lat od utworzenia Polskiego 
Związku Niewidomych, największej 
organizacji w Polsce, zrzeszającej 
ludzi dotkniętych kalectwem wzro-
ku, dążącej do tego, by udowodnić, 
że życie społeczno zawodowe może 
być także udziałem ludzi niewido-
mych. Najbardziej nieprzekonani 
uwierzyli, że ludzie niewidomi mogą 
się uczyć, wykonywać samodzielnie 
pracę, zakładać rodziny i działać na 
niwie kultury i sportu.

Okręg Podlaski PZN w Białym-
stoku w momencie założenia liczył 
23 członków, obecnie zrzesza bli-
sko 1000 osób, obejmując swym 
zasięgiem teren województwa pod-
laskiego, na którym działa 12 ogniw 
podstawowych, w tym Koło Tere-
nowe PZN w Hajnówce, działające 
na terenie powiatu hajnowskiego. 
Koło zrzesza 45 członków - dzieci, 
młodzież oraz osoby dorosłe, posia-
dające znaczny bądź umiarkowany 
stopień niepełnosprawności z tytułu 
dysfunkcji narządu wzroku.

Przez minione 70 lat swym 
życiem, czasem, pomocą i sercem 
zarówno związkowi jak i poszcze-
gólnym członkom służyli kolejni 
przewodniczący, działacze społeczni 
i pracownicy.

Pierwszym przewodniczącym 
hajnowskiego Koła Niewidomych, 
był Wiktor Jańczuk. Był osobą 
całkowicie niewidomą, bardzo 
życzliwym człowiekiem. Pracował 
w hajnowskim szpitalu jako masa-
żysta. To w mieszkaniu prywatnym 
Państwa Niny i Wiktora Jańczuków 
mieściła się pierwsza siedziba sto-
warzyszenia. Zachęcał do wyjścia 
z domu, namawiał osoby z dysfunk-
cją wzroku z tutejszego terenu do 
pracy w Spółdzielni Niewidomych 
w Białymstoku. Funkcję przewodni-
czącego pełnił wiele lat. Początkowo, 
w latach 50-90-tych, nadrzędnym 
celem organizacji, była fachowa, 
szybka i skuteczna pomoc rehabi-
litacyjna nowo ociemniałym i tra-
cącym wzrok. Koncentrowano się 
głównie na zaopatrywaniu niewi-
domych i słabowidzących w sprzęt 
optyczny i pomocniczy służący do 
samodzielnego prowadzenia go-
spodarstwa domowego i w mia-
rę niezależnego życia. Kolejnym 
przewodniczącym Koła, na krótki 
okres był Bronisław Chodkiewicz, 
a w 1988 roku, podczas Walnego 
Zebrania Członków Koła, Przewodni-
czącą Koła PZN w Hajnówce zosta-

ła Pani Stanisława Berk. Dziś, pani 
Stasia mówi „Związek Niewidomych 
był dla mnie wszystkim. Jego sie-
dziba mieściła się u mnie w domu. 
Pamiętam jak wspólnie z Panem 
Wiktorem Jańczukiem, jego żoną, 
przemierzaliśmy autobusem wiele 
kilometrów, poszukując po oko-
licznych wsiach osób niewidomych 
i słabowidzących.  Staraliśmy się 
im pomóc. Walczyliśmy o poprawę 
ich warunków bytowych”. W 1992 
roku, hajnowskim Kołem Niewido-

mych zaczęła kierować Pani Halina 
Szymańska. Należało wówczas do 
niego blisko 150 osób. Praca z ludź-
mi była jej pasją. Lubiła im poma-
gać, odwiedzać ich w miejscach 
zamieszkania. Wieloletnia człon-
kini Koła, pani Danuta Miłkowska 
wspomina: „ Gdy zaczęłam tracić 
wzrok byłam załamana. Moja pani 
doktor, okulistka, skierowała mnie 
do ówczesnej przewodniczącej, Pani 
Haliny Szymańskiej.  Jej spokojne , 
serdeczne podejście skłoniło mnie 
do zapisania się do stowarzysze-
nia. Przyjmowała członków w domu, 
herbatką, a często też pysznym 
makowcem. Rzadko bywałam na 
spotkaniach integracyjnych, których 
nie brakowało,  lecz bardzo ceni-
łam w tamtych czasach wyjazdy do 
ośrodka  dla niewidomych i słabo-
widzących cukrzyków w Ciechocin-
ku „Eden”. Członkowstwo w związku 
do nie tylko  pomyślne załatwianie 
sprawy ale zawsze z okazaniem 
serca, co dla nas - podopiecznych 
jest cenne”. Kolejne Zarządy Kół 
podejmowały inicjatywy związa-
ne z udzielaniem wszechstronnej 
pomocy osobom z dysfunkcją na-
rządu wzroku. Odbywały się mię-
dzy innymi kursy szycia dla kobiet, 
haftu, makramy, czy gotowania. 
Pod przewodnictwem Pani Haliny 
Szymańskiej i dzięki staraniom ów-
czesnego Zarządu Koła, oraz uprzej-
mości władz samorządowych mia-
sta Hajnówka, w roku 1997, biuro 
stowarzyszenia znajdowało się przy 
ul. Armii Krajowej 32 w Hajnówce. 
To zwłaszcza te pierwsze zarządy, 
zasługują na szczególną uwagę. To 
oni wyruszali w teren, docierali do 
każdego niewidomego. Dzięki ich 
pracy i zaangażowaniu niewidomi 
i słabowidzący potrafią wychodzić 
z izolacji i osamotnienia, brać czyn-
ny udział w życiu społecznym, uwie-
rzyć we własne siły, możliwości oraz 
w drugiego człowieka. Czas płynie 
jak rzeka, a wraz z kolejnymi latami 

życia zmienia się bystrość umysłu. 
Stajemy się mniej sprawni, a wielu 
seniorów potrzebuje wsparcia in-
stytucjonalnego, a co za tym idzie, 
ich zdrowie nie zawsze pozwala 
tak aktywnie uczestniczyć w życiu 
społecznym jak niegdyś. Kolejnym 
przewodniczącym Koła Terenowe-
go Polskiego Związku Niewidomych 
w Hajnówce został pan Janusz Puch. 
Pełnił tę funkcję od 1998 do 2011 
roku (z przerwą w latach 2000-
2003, kiedy hajnowskim Kołem 
kierowała, zawsze bezinteresow-
nie niosąca ludziom pomoc pani 
Eugenia Nowicka). „Wstąpiłem do 
związku zupełnie przez przypadek. 
Grupę inwalidzką miałem przyznaną 
już dwa lata, ale o  przynależno-
ści do stowarzyszenia jeszcze nie 
myślałem. Pracując  w  Spółdziel-
ni Inwalidów „Postęp” w Hajnówce 
zbiegiem okoliczności dowiedzia-
łem się o organizacji wspierającej 
osoby z dysfunkcją narządu wzro-
ku, jaką jest PZN. Przy najbliższych 
wyborach wybrany zostałem na 
zastępcę przewodniczącego Koła 
PZN w Hajnówce, a w roku 1998 
objąłem funkcję przewodniczące-
go”. Pan Janusz Puch czynił stara-
nia, by niewidomi nie pozostawali 
w izolacji społecznej. Do wspo-
mnień chętnie wraca. „Pamiętam 
zorganizowaną przez nasze Koło 
w 2004 roku potężną imprezę in-
tegracyjną  w miejscowości Topiło, 
w której wzięło udział ponad 300 
osób. Było to przedsięwzięcie o za-
sięgu wojewódzkim. Członkowie ze 
wszystkich Kół terenowych z Podla-

skiego Okręgu przybyli do Hajnówki, 
by razem biesiadować i wymieniać 
się doświadczeniami. Był przejazd 
kolejką wąskotorową i dzik z rożna. 
Organizowaliśmy wycieczki krajo-
znawcze w kraju i za granicę, czy 
na przykład spotkania wigilijne, 
w których uczestniczyły wszystkie 
lokalne stowarzyszenia”. Pan Ja-
nusz Puch, w środowisku polskich 
inwalidów wzroku piastował funkcje 
na szczeblu centralnym Polskiego 
Związku Niewidomych, jako czło-
nek Zarządu Głównego oraz wiele 
lat poświęcił pracy społecznej Okrę-
gowi Podlaskiemu pełniąc funkcję 
Prezesa Zarządu Okręgu oraz Pre-
zesa Zarządu Koła PZN w Hajnówce. 
Za działalność na rzecz środowiska 
niewidomych i słabowidzących 
w 2009 roku został odznaczony 

„Brązowym Krzyżem Zasługi Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Lecha Kaczyńskiego”. W 2003 roku 
siedzibę stowarzyszenia przenie-
siono  na ulicę Piłsudskiego 10 A, 
gdzie mieści się do dnia dzisiejsze-
go. W kwietniu 2011 roku odbyło się 
kolejne Walne Zebranie Członków 
Koła. Ten dzień pamiętam dobrze. 
Decyzję o wyrażeniu zgody na kan-
dydowanie na Prezesa Zarządu Koła 
podjęłam bardzo spontanicznie. Nie 
była ona przemyślana, była po pro-
stu impulsem do zrobienia czegoś. 
Z biegiem lat, myślę, że ta instynk-
towna decyzja wyszła mi na dobre. 
Praca na rzecz osób z dysfunkcja 
wzroku jest bardzo satysfakcjonu-
jąca.  Jesteśmy dużą i wspierającą 
się rodziną. Jako Prezes Zarządu 
Koła,  pokuszę się o stwierdzenie, 
że takiego Zarządu to ze świecą 
szukać. Wspierają mnie: zastępca 
Prezes Zarządu Koła – Janusz Puch, 
Sekretarz Zarządu Koła – Dorota 
Królikowska – Łapińska, Skarbnik 
Zarządu Koła – Ewa Borysowiec 
oraz Członek Zarządu Koła- Miko-
łaj Jankowski. Wszyscy jesteśmy 
zaangażowani, gdyż mamy wspól-
ny cel - niesienie pomocy osobom 
niepełnosprawnym wzrokowo. 
Każdy z nas wiosłuje z taką samą 
siłą, dzięki czemu „nasza łódź” pły-
nie. Staramy się integrować nasze 
środowisko przez różnego rodzaju 
spotkania, wyjazdy, niejednokrotnie 
zapewniając wiele wzruszeń a na 
powitanie zawsze radosny uśmiech.

Możliwości zaspokajanie po-
trzeb osób niewidomych i słabowi-
dzących przez Polski Związek Nie-
widomych zostały ograniczone wraz 

z utworzeniem Powiatowych Cen-
trów Pomocy Rodzinie. Od tego cza-
su, to przede wszystkim tam, nie-
widomi mogą ubiegać się o pomoc 
socjalną, dofinansowanie do zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego czy dofi-
nansowanie udziału w turnusach 
rehabilitacyjnych. Z biegiem lat, 
rozwój technologii umożliwiał oso-
bom niewidomym i słabowidzącym 
dostęp do informacji. Zachęcano do 
posługiwania się sprzętem elektro-
nicznym,  jak maszyny i notatniki 
brajlowskie, komputery z oprogra-
mowaniem udźwiękowionym, czy 
też powiększającym. Pojawiły się, 
odtwarzacze książek mówionych, 
czytniki kolorów, lokalizatory rzeczy 
czy też aplikacje ułatwiające samo-
dzielne poruszanie się.

Jedno z najtrudniejszych za-
dań, przed jakim stają osoby tracą-
ce wzrok, to pokonywanie własnych 

słabości. Od wielu lat członkowie 
hajnowskiego Koła Niewidomych 
kierowani są na szkolenie rehabili-
tacji podstawowej do specjalistycz-
nego w tym zakresie Ośrodka PZN 

„Homer” w Bydgoszczy. Tam, przygo-
towywani są do życia w świecie bez 
światła, do radzenia sobie podczas 
najważniejszych życiowych czynno-
ści. Dla wielu z nas, to właśnie po 
tym szkoleniu, biała laska staje się 
przyjacielem. Mimo trudności w po-
zyskaniu pracy przez osoby niewi-
dome i słabowidzące trzynaścioro 
członków naszego Koła pracuje za-
wodowo. Zatrudnieni są na stano-
wiskach między innymi pracownika 
biurowego, masażysty, sanitariusza, 
operatora wprowadzania danych, 
pracownika gospodarczego, kasjera 

– sprzedawcy czy asystenta osoby 
niepełnosprawnej. Członkowie Koła 
pełnią także funkcje w samorządzie 
lokalnym miasta Hajnówka i Gminy 
Narewka, oraz prowadzą działal-
ność gospodarczą.

Mimo upływu 70 lat, główny 
cel organizacji pozostaje wciąż ten 
sam: ma ona pomagać wszystkim 
niewidomym i słabowidzącym, bez 
względu na ich wiek, stopień niewi-
dzenia czy doświadczenie. Naszym 
celem jest pomoc osobom niewi-
domym i słabowidzącym w osią-
gnięciu samodzielności i aktyw-
ności życiowej. Chcemy przekonać, 
że niepełnosprawność wzrokowa, 
mimo iż niesie za sobą wiele pro-
blemów, nie zamyka drogi do funk-
cjonowania w życiu społecznym, 
że można żyć pełnią życia. Dzieci 

z dysfunkcją wzroku kierujemy do 
Poradni Diagnozy i Rehabilitacji 
Dzieci i Młodzieży Niewidomych 
i Słabowidzących, działającej przy 
Okręgu Podlaskim w Białymstoku.

Jak w momencie powstania 
Koła PZN w Hajnówce, tak i obec-
nie prowadzi się bardzo intensywną 
i ożywioną - ważną dla inwalidów 
wzroku działalność rehabilitacyj-
no – integracyjną. Do szczególnych 
spotkań integrujących nasze śro-
dowisko należą przede wszystkim 
Międzynarodowy Dzień Osób Nie-
widomych i Słabowidzących tzw. 

„Dzień Białej Laski” oraz spotkanie 
wigilijne obchodzone każdego roku. 
Atrakcyjną formą spędzania wol-
nego czasu przez osoby niepełno-
sprawne, ale również jedną z form 
rehabilitacji jest turystyka, dlatego 
regularnie organizowane są pikni-
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stojowych. Niektóre samoloty po 
wylądowaniu musiały – już puste 

– ponownie wystartować i lecieć na 
okoliczne lotniska oddalone o 30 
mil – donosi „Daily Mail”. Jak po-
dała gazeta, według ostrożnych 
szacunków flota prywatnych od-
rzutowców, które przywiozły dygni-
tarzy na szczyt COP26, wyemituje 
13 tys. ton CO2, czyli tyle, ile przez 
cały rok przy średniej konsumpcji 
wytworzy 1,6 tys. Brytyjczyków. 
Wśród osób, które przybyły na ON-
Z-etowską konferencję prywatnymi 
odrzutowcami był prezes Amazona. 
Bezos, który poucza świat na temat 
zmian klimatu, przyleciał wartym 
65 mln dolarów Gulfstreamem 
prosto z imprezy urodzinowej Billa 
Gatesa.

Inny prywatny odrzutowiec 
był własnością Bank Of America, 
który w swoich kampaniach spo-
łecznych chwali się „zaangażowa-
niem w zrównoważony rozwój”.

Podczas gdy superbogaci 
byli odbierani z prywatnych odrzu-
towców przez czekające na nich 
limuzyny, setki delegatów niższe-
go szczebla nie mogło się dostać 
do Glasgow z powodu burz, które 
uszkodziły linie kolejowe i nocowali 
na jednej ze stacji w Londynie – in-
formuje „Daily Mail”.

Kompromis 
- Chodź porozumienie jest nie-

doskonałe, to pokazaliśmy jedność 
–  ogłosił  Alok Sharma, przewodni-
czący szczytu COP26 w Glasgow. 
A Frans Timmermans, wiceprze-
wodniczący Komisji Europejskiej, 
podkreślił, że wnioski w porozumie-
niu szczytu pomogą nam pozbyć 
się węgla. Sam tekst porozumienia 
wskazuje węgiel jako najważniej-
szy czynnik wpływający na zmiany 
klimatyczne. Wskazano też na pa-
liwa kopalne i ich rolę w kryzysie 
klimatycznym.

Liderzy zgodzili się też na 
kontynuowanie rozmów podczas 
przyszłorocznego szczytu klima-
tycznego w Egipcie.

Waldemar Staszyński

Konferencja klimatyczna 
ONZ (COP26) w Glasgow za-
kończyła się kompromisowym 
porozumieniem, którego głów-
nym celem jest powstrzymanie 
globalnego ocieplenia. Pier-
wotny tekst porozumienia zo-
stał znacząco osłabiony: węgiel 

„stopniowo zmniejszany”, a nie 
„wycofywany”. Bo na to naci-
skały Indie i Iran. Ale to i tak 
jest wielki sukces organizato-
rów szczytu, bo w przyjętym 
dokumencie po praz pierwszy 
(w historii COP) wyraźnie na-
pisano o redukcji emisji węgla, 
który w największym stopniu 
przyczynia się do emisji gazów 
cieplarnianych. Głównie chodzi 
o to,aby ograniczyć globalne 
ocieplenie do poziomu 1,5 stop-
ni w stosunku do epoki przedin-
dustrialnej.

Przypomnijmy, że ten konsen-
sus osiągnięto dopiero po 26 latach. 
Pierwsze porozumienie w ramach 
ONZ dotyczące przeciwdziałania 
globalnemu ociepleniu wynegocjo-
wano w Kioto w grudniu 1997 r. Ale 
dopiero w lutym 2005 r. Protokół  
z Kioto został ratyfikowany przez 
141 krajów wytwarzających w su-
mie 61% światowej emisji gazów 
cieplarnianych.

12 grudnia 2015 roku 195 
państw zgodziło się na przyjęcie 
nowego dokumentu o randze glo-
balnej – Paryskiego Porozumienia, 
na mocy którego strony przystały 
na obniżenie produkcji dwutlenku 
węgla, „tak szybko jak to możliwe” 
i zapewniły, że dołożą wszelkich 
starań by utrzymać światowe ocie-
plenie na poziomie niższym niż 2 
stopnie C.

O ile Porozumienie paryskie 
w 2015 roku tylko nakreśliło ramy 
nowego programu ochrony klimatu, 
to COP24 w Katowicach /grudzień 
2018 r./ wypracował konkretne 
rozporządzenia i zasady wdraża-
nia ustaleń z poprzedniego szczytu  
i przyjęto - „Katowicki Pakiet Kli-
matyczny”.

Pożegnanie z węglem w Glasgow
Nowe reguły wdrożeniowe 

stanowiły prawie 20 decyzji. Pa-
trząc na rozpiętość i szczegółowość 
tych kwestii łatwo było zauważyć, 
że to misja niewykonalna. Ale na 
COP24 /w Katowicach / nie było 
innego wyjścia, bo w 2020 r. koń-
czył obowiązywanie słynny Protokół 
z Kioto.

 Naukowcy alarmują
W tym miejscu warto zapo-

znać się z wynikami badań  na-
ukowców z Polskiej Akademii Nauk, 
którzy przedstawili swoje wnioski 
dla decydentów/polityków i wzy-
wają do podjęcia konsekwentnych 
działań, zmierzających do redukcji 
emisji CO2 i innych gazów cieplar-
nianych oraz przygotowali prognozy 
dla określonego scenariusza emisji. 
Oto wybrane konkluzje z Raportu 
Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu /3800 str./ :

1) Zaobserwowany wzrost 
stężenia gazów cieplarnianych od 
około 1750 r. jest bezdyskusyjnie 
spowodowany działaniami czło-
wieka.

Koncentracja CO2 w atmos-
ferze była w 2019 r. wyższa niż 
kiedykolwiek w ostatnich 2 mln lat.

2) Począwszy od 1850 r. 
każda z ostatnich dekad była ko-
lejno coraz cieplejsza niż którakol-
wiek z wcześniejszych. W okresie 
2011-2020 średnia temperatura 
powierzchni Ziemi była wyższa 
o 1,09C niż w okresie 1850-1900, 
z większym wzrostem temperatury 
nad lądami (1,59C) niż nad oceana-
mi (0,88). Od lat 50 fale upałów 
stały się częstsze i bardziej inten-
sywne w większości regionów lądo-
wych. Byłoby skrajnie nieprawdo-
podobne, aby niektóre ekstremalne 
upały z ostatniej dekady wystąpiły 
bez wpływu człowieka na system 
klimatyczny.

3) Częstotliwość i intensyw-
ność ulewnych opadów wzrosła od 
lat 50. na większości obszarów lą-
dowych, dla których posiadamy od-
powiednie dane. Główną przyczyną 
tego zjawiska jest antropogeniczna 

zmiana klimatu. Jednocześnie z po-
wodu zwiększonej ewapotranspira-
cji / parowanie z gruntu/ doszło do 
nasilenia susz rolniczych i środo-
wiskowych.

4) Średnia  roczna powierzch-
nia lodu morskiego w Arktyce spa-
dła do poziomu najniższego od co 
najmniej 1850 r. Powierzchnia ark-
tycznego lodu morskiego późnym 
latem była mniejsza niż w ciągu 
co najmniej ostatniego1000 lat. 
Globalny charakter wycofywania 
się lodowców od 1950 r., z niemal 
wszystkimi lodowcami na świecie 
cofającymi się jednocześnie, jest 
bezprecedensowy od co najmniej 
2000 lat.

5) Globalny średni poziom 
morza podnosił się od 1900 r. szyb-
ciej niż w jakimkolwiek innym stule-
ciu na przestrzeni co najmniej 3 tys. 
lat. Odsetek silnych cyklonów tropi-
kalnych wzrósł na świecie w ciągu 
ostatnich czterech dziesięcioleci.

6) Od lat 50. wzrosła możli-
wość wystąpienia złożonych zja-
wisk ekstremalnych, takich jak jed-
noczesne występowanie fal upałów 
i susz, pogody sprzyjającej poża-
rom oraz złożonych (wieloprzyczy-
nowych) powodzi.

Na koniec autorzy raportu 
podkreślają, że „z perspektywy 
fizyki, ograniczenie globalnego 
ocieplenia powodowanego dzia-
łalnością ludzką do określonego 
poziomu wymaga osiągnięcia co 
najmniej zerowego poziomu emisji 
dwutlenku węgla netto.”

Biedni i bogaci
Tymczasem trzeba pamiętać, 

że powstrzymanie zmian klima-
tycznych nie obejdzie się bez dra-
stycznej ingerencji w liczne sektory 
przemysłu i  gałęzie rolno - spo-
żywcze. I tu swoje piętno odciskają 
ogromne różnice w w potencjale 
ekonomicznym pomiędzy krajami 
wysokorozwiniętymi a tymi bied-
niejszymi. Tym drugim realizacja 
postanowień COP26 może okazać 
się bardzo bolesna.

Ale również Polska, w któ-

rym energetyka jest w większości 
oparta na węglu może boleśnie 
odczuć pospieszne wprowadzanie 
zaleceń z Glasgow. Szef polskiego 
rządu Morawiecki wielokrotnie na 
szczycie zwracał uwagę na fakt, że 
transformacja energetyczna, która 
ma doprowadzić do zmniejszenia 
CO2 do atmosfery i w konsekwencji 
zahamowania zmian klimatu, po-
winna być sprawiedliwa.

- Sprawiedliwa transformacja 
musi brać pod uwagę to, że społe-
czeństwa zachodnie przez ponad 
200 lat wykorzystywały paliwa ko-
palne, aby dojść do punktu, w któ-
rym są obecnie – mówił premier. 
Jak  tłumaczył, gdy kraje zachodnie, 
jak np. Niemcy inwestowały w ener-
getykę atomową

 Polska nie mogła tego robić, 
bo była zależna od Związku Ra-
dzieckiego. Teraz musi nadrabiać 
braki.

Co ciekawe, we wrześniu 
Bank Światowy ostrzegł, że 216 
milionów ludzi w sześciu regionach 
świata,w tym około 50 milionów 
mieszkańców Azji Wschodniej i Pa-
cyfiku, może zostać zmuszonych 
do opuszczenia swoich krajów do 
2050 roku, aby uniknąć niekorzyst-
nych zjawisk pogodowych.

Jednak na wyspach Pacyfi-
ku sytuacja jest znacznie gorsza: 
oczekuje się, że za 10-15 lat wyspy 
te zostaną całkowicie pochłonięte 
przez Ocena Spokojny.

Na ten fakt zwrócił uwagę 
minister z Tuvalu (mały polinezyj-
ski stan wyspiarski), który do zgro-
madzonych na COP26 przemawiał, 
stojąc po kolana w wodzie. Zdjęcia 
Simona Kofe stojącego w garniturze 
i krawacie przy mównicy ustawionej 
na morzu, miały zwrócić uwagę Tu-
valu na problem z podnoszącym się 
poziomem mórz.

Tymczasem z wielką hipokry-
zją mieliśmy do czynienia podczas 
konferencji w Glasgow, gdzie na 
lotnisku lądowały prywatne odrzu-
towce w takiej ilości, że powstał 
korek, a nawet zabrakło miejsc po-

W tym roku do  Zarządu Woje-
wództwa wpłynęły 130  wnioski. Ko-
misja  wybrała 47 najlepszych. Aby 
znaleźć się w tym gronie należało 
spełnić bardzo wyśrubowane kry-
teria. Mieć średnią nie mniejszą niż 
5,0 i być co najmniej trzykrotnym 
laureatem konkursu, olimpiady lub 

turnieju na szczeblu wojewódzkim, 
jednokrotnym laureatem szczebla 
ogólnopolskiego lub międzynaro-
dowego.

Najwięcej stypendiów, bo aż 
29,  przyznano uczniom z Białego-
stoku i powiatu białostockiego. Ale 
w gronie wyróżnionych znaleźli się 

Stypendia dla prymusów
też uczniowie z naszego terenu.  
Są to:

Damian Busłowicz i Aleksan-
dra Proniewicka, uczniowie II LO 
w Bielsku Podlaskim, ogólnopolscy 
laureaci Olimpiady Prawosławnej 
Wiedzy Religijnej,

Małgorzata Kubaj, uczennica 
tegoż samego LO, ogólnopolska 
laureatka Olimpiady Języka Biało-
ruskiego,

Marta Niesteruk, uczennica 
II LO w Hajnówce, ogólnopolska 
laureatka Olimpiady Języka Biało-
ruskiego,

Eliza Borowska, uczennica 
Szkoły Podstawowej w Łubinie Ko-
ścielnym (gmina Bielsk Podlaski), 
laureatka wojewódzka Konkursu 
Biologicznego, Konkursu Języka Pol-
skiego i Konkursu Matematycznego,

Adrian Zalewski, uczeń Zespo-
łu Szkół Technicznych w Czartajewie 

(gmina Siemiatycze),ogólnopolski 
laureat Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Rolniczych.

Z najlepszymi z najlepszych 
spotkał się 27 października członek 
zarządu Województwa Podlaskiego, 
Marek Malinowski, wręczył im dy-

plomy gratulacyjne i życzył powo-
dzenia w dalszej edukacji.

Każdy ze stypendystów otrzy-
ma wsparcie w wysokości 4 000 zł. 
Obejmuje ono okres 10 miesięcy 
i jest wypłacane jednorazowo.

(sok)

Obradujący 27 września wo-
jewódzcy rajcowie zdecydowali 
o przeznaczeniu 60 tys. zł na dofi-
nansowanie renowacji zabytkowych 
obiektów.

Parafia Prawosławna pw. św. 
Michała Archanioła w Orli otrzyma 
50 tys. zł na remont XVIII-wiecznej  
dzwonnicy. Obejmie on wymianę 
elementów konstrukcyjnych w ścia-
nach, uzupełnienie konstrukcji oraz 
uzupełnienie ubytków drewna.

Wyższe Seminarium Duchow-
ne w Drohiczynie dotację w wy-
sokości 10 tys. zł przeznaczy na 
konserwację barokowego obrazu 
olejnego na płótnie „Święty Józef 
Kalasanty” stanowiącego cenny 
przykład malarstwa z XVIII wieku. 
Prace obejmą konsolidację warstw 
technologicznych, oczyszczenie 
warstwy malarskiej i reperację 
płótna co zabezpieczy dzieło przed 
dalszym niszczeniem.              (ak)

Drohiczyn, Orla

Renowacja zabytków
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Przysłowia  ludowe  na  listopad

Gdy  zbyt  długo  złota  jesień  trzyma,  nagle  przyjdzie  zima.
Deszcz   z   początkiem  listopada,  mrozy  w  styczniu  zapowiada.
Gdy  łagodna  jesień  trzyma,  będzie  krótka,  ostra  zima.
Deszcz  w  połowie  listopada  tęgi  mróz  w  styczniu  zapowiada.
Na  św.  Elżbietę  (19  XI)   bywa  śnieg  nad  piętę.
21  listopada  pogodę  zimy  zapowiada.
Po  św.  Katarzynie  (25  XI)  pomyśl  o  pierzynie.
Św.  Andrzej  (30  XI)  wróży  szczęście  i  szybkie  zamęście.

 Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

ki i wycieczki turystyczno - krajo-
znawcze. Dokładamy też wszelkich 
starań, aby uwrażliwiać naszych 
członków na kulturę i sztukę, choć-
by poprzez wyjazdy na spektakle 
teatralne, przedstawienia operowe, 
wyjazdy do muzeów, na koncerty. 
W 2016 roku, dzięki środkom z bu-
dżetu miasta Hajnówka, zakupiono 
do siedziby stowarzyszenia rzut-
nik i ekran podwieszany. W  każ-
dy ostatni poniedziałek miesiąca 
organizowane są projekcje filmów 
z audiodeskrypcją. Ideą tych spo-
tkań jest pokazanie, że korzystając 
z dostępnej techniki, polegającej na 
wprowadzeniu dodatkowych opisów 
słownych, możliwy jest odbiór fil-
mów, przedstawień teatralnych 
czy innych sztuk wizualnych przez 
osoby niewidome. Członkowie koła 
rozwijają także zainteresowania 
czytelnicze we współpracy między 
innymi z Biblioteką Publiczną im. 
Dr Tadeusza Rakowieckiego w Haj-
nówce i Działem Zbiorów dla Nie-
widomych Głównej Biblioteki Pra-
cy i Zabezpieczenia Społecznego 
w Warszawie. Na przestrzeni wielu 
lat, członkowie Koła występowali 

KOŁO TERENOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W HAJNÓWCE MA JUŻ 70 LAT!
Cd. ze str. 5 na festiwalach i koncertach, brali 

udział w konkursach recytatorskich, 
przeglądach twórczości artystycznej 
czy obchodach świąt państwowych 
oraz uatrakcyjniali organizowane 
przez nas spotkania. Staramy się 
również zmienić postrzeganie osób 
z niepełnosprawnością wzroku po-
przez edukację społeczeństwa. Or-
ganizujemy spotkania informacyjno 

– edukacyjne z dziećmi, młodzieżą 
oraz pracownikami samorządu 
i lokalnych instytucji, poświęcone 
funkcjonowaniu osób z dysfunkcją 
wzroku oraz adaptacji przestrzeni 
publicznej do ich potrzeb.  Nie-
odłącznym elementem dobrego 
samopoczucia każdego człowieka 
jest aktywność fizyczna, dlatego 
też Zarząd Koła proponuje swoim 
członkom różne formy ruchowe, 
które są zabawą, relaksem i przy-
jemnością. Członkowie zdobywają 
nowe doświadczenia, przełamują 
słabości i osiągają sukcesy. Organi-
zowane są wędrówki nordic walking, 
zajęcia fitness,  zajęcia na basenie. 
Członkowie stowarzyszenia chętnie 
uczestniczą w spartakiadach rekre-
acyjnych z udziałem osób niepeł-
nosprawnych, a w roku bieżącym 

doskonałą formą rozrywki okazał 
się również bowling. Pozytywny 
wpływ na zdrowie psychiczne i fi-
zyczne każdego z nas ma regular-
na aktywność fizyczna, odpowiednia 
dawka snu oraz zdrowa dieta, dla-
tego od 2017 roku kilka razy w roku, 
odbywają się warsztaty zdrowego 
żywienia z psychodietetykiem. 
Wykonywana jest analiza składu 
ciała dla każdego z uczestników, 
a następnie pod okiem instruktora 
wszyscy przygotowują zdrowe da-
nia i przekąski. Cieszy nas fakt, że 
członkowie hajnowskiego Koła mają 
możliwości zaspokajania potrzeb 
aktywności fizycznej – korzystają 
ze spacerów na świeżym powietrzu, 
biegają bez szczególnych ułatwień, 
uprawiają gimnastykę we własnych 
mieszkaniach, jeżdżą na tandemie, 
czy uprawiają sport w ramach dzia-
łalności innych stowarzyszeń.

Pandemia Covid 19 zaskoczy-
ła wszystkich. Przystosowując się 
do nakazów i obostrzeń, wielu z nas 
mierzyło się z problemami takimi 
jak izolacja, osamotnienie, obawa 
o przyszłość, ograniczony dostęp do 
rehabilitacji, brak aktywności spo-
łecznej. Z biegiem miesięcy, z myślą 

o złagodzeniu negatywnych skut-
ków stresu wywołanych przez pan-
demię, szczęśliwie zrealizowaliśmy 
wiele spotkań służących rehabilita-
cji i integracji członków stowarzy-
szenia, między innymi wyjazd do 
teatru, opery, piknik integracyjny, 
warsztaty zdrowego żywienia z psy-
chodietetykiem, „Dzień Białej Laski”, 
czy świąteczne paczki żywnościowe 
dla członków stowarzyszenia.

Realizacja naszych działań, 
zmierzających do kompleksowej 
rehabilitacji osób z dysfunkcją 
wzroku nie byłaby możliwa gdyby 
nie pomoc ludzi dobrej woli, zarów-
no ze strony władz samorządowych 
wszystkich szczebli, pracowników 
jednostek organizacyjnych miasta 
i powiatu, placówek rehabilitacji 
społecznej jak też indywidualnych 
sponsorów i wolontariuszy. Wszyst-
kim dziękujemy z całego serca!

Członkowie Koła Terenowego 
Polskiego Związku Niewidomych są 
integralną częścią społeczeństwa. 
Mają wiele pasji i zainteresowań. Po-
znają świat dotykiem, słuchem, sma-
kiem ale przede wszystkim sercem!  
Jednak nade wszystko są wspaniały-
mi i wartościowymi ludźmi!

24 września 2021 roku, haj-
nowskie Koło niewidomych, w go-
ścinnych progach Nadleśnictwa Haj-
nówka obchodziło swój jubileusz. Na 
spotkanie przybyli przedstawiciele 
lokalnych władz samorządowych, 
jednostek organizacyjnych, oraz 
współpracujących z nami placówek 
rehabilitacji. Przedstawiona została 
prezentacja multimedialna, pokazu-
jąca historię Koła oraz różnorodne 
formy działalności. Po obiedzie na 
wszystkich uczestników czekał tort, 
a część artystyczną wypełnił nam 
akordeonista, pan Jarosław Kanty-
powicz.

Z okazji „Dnia Białej Laski”, 
Międzynarodowego Święta Osób 
Niewidomych i Słabowidzących, któ-
re przypada na dzień 15 październi-
ka, pragnę złożyć wszystkim człon-
kom Koła, ich rodzinom, opiekunom, 
Zarządowi, osobom zaangażowanym 
w pracę na rzecz środowiska osób 
z dysfunkcją narządu wzroku ży-
czenia zdrowia, codziennej radości 
i pomyślności. Życzę, byście z odwa-
gą i nadzieją patrzeli w przyszłość, 
a na swojej drodze spotykali samych 
życzliwych ludzi.

Tekst: Alicja Plis

Ponad 900 tys. złotych trafi 
do Dubicz Cerkiewnych i miasta  
Hajnówka z funduszy europejskich. 
Zarząd Województwa postanowił 

-15 października - dofinansować 
kwotą  688 tys zł utworzenie pasa-
żu i wykonanie małej infrastruktury 
w strefie urbanistycznej „Centrum 

– Milenium”. Będzie ona służyć pro-
mocji lokalnych produktów. Wartość 
całej inwestycji to 811 tys. zł.

W Dubiczach Cerkiewnych 

miejscowy Gminny Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji  przy wspar-
ciu funduszy unijnych wyremontu-
je budynek Izby Kultury i Tradycji 
OSP w tej miejscowości. Zakres 
prac obejmuje wymianę dachu, 
zabezpieczenie ścian przed erozją, 
wzmocnienie fundamentów oraz 
wstawienie brakujących okien. 
Przewidywany kosz inwestycji to 
285 tys. zł, dofinansowanie wynie-
sie 217 tys. zł.                       (sok)

Ponad 900 tys. na inwestycje 
w hajnowskich gminach Gminne Centrum Kultury wspól-

nie ze Stowarzyszeniem Aktywny 
Senior zorganizowało 24 września 
spotkanie „Wytkane na krosnach”. 
Rozmawiano o tkaniu, tkaninach i tra-
dycji tkania w gminie Gródek. Można 
było również obejrzeć wystawę ‚Tka-
niny w zasobach mieszkańców gminy 
Gródek” zorganizowanej w ramach II 
Festiwalu Tkactwa „Podlaskie sploty” 
przez Podlaski Instytut Kultury.

Tkaniny na wystawę udostęp-
nili: Irena Bazyluk,  Iwona Bilkiewicz, 
Jadwiga Bilkiewicz, Olga Bułatowicz, 
Maria Czołomiej, Anna Demska,  Mi-
chał Demski,, Angelika Fidziukiewicz-

-Suchodoła, Anna Gogiel, Alina Gościk, 
Kaja Koider, Halina Kardasz, Mag-
dalena Kardasz, Monika Karpowicz, 
Mirosława Kwiatkowska, Nadzieja 
Łapińska,  Maria Mieleszko, Iwona 

Gródek Wytkane na krosnach

Nowik, Daria Panasiuk,  Katarzyna 
Rogacz,  Dorota Sulżyk, Nina Supro-
nowicz,  Zinaida Tarasewicz, Walen-
tyna Trochimczuk, Joanna Zastocka.

Uczestnicy spotkania mogli też 

obejrzeć prezentację zdjęć  pn. „Se-
niorki letnią porą” oraz skosztować 
oryginalnych przetworów przygoto-
wanych przez panie ze stowarzysze-
nia Aktywny Senior.                    (fb) 

Zakończył się remont  3,6-ki-
lometrowego odcinka drogi woje-
wódzkiej z Korzeniówki do Mali-
nowa. Droga wojewódzka nr 692 
łączy nie tylko Dziadkowice z Dro-
hiczynem lecz stanowi ważny łącz-
nik dróg krajowych nr 19 (granica 
z Białorusią – granica ze Słowacją) 
i 62 (Siemiatycze – Strzelno w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim) 
oraz drogi wojewódzkiej 690 (Sie-
miatycze – Czyżew). To już kolejny 
odcinek tej trasy, po której jeździ 
się coraz wygodniej i bezpieczniej, 
w ubiegłym roku wyremontowano 
łącznie 8 kilometrów drogi. Prace 
remontowe objęły położenie nowej 
nawierzchni asfaltowej, wykonanie 
zjazdów i odwodnienia. Koszt re-
montu to prawie 2,6 mln. zł.

Czekamy na naprawę ostat-
niego - około 8 km - fragmentu  
tej drogi.                                      (cec)

Bezpieczniej  
do Malinowa

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wojszkach od sierpnia br.  do 
akcji wyjeżdża nowo zakupionym 
samochodem ratowniczo-gaśni-
czym marki Renault. Samochód 
zastąpi wysłużonego i już nie 
spełniającego wymagań Jelcza. 
Samochód Renault Midliner M180 
został zakupiony przez OSP dzię-
ki  dotacji  Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny – 55 000 zł. oraz dotacji 
z budżetu Powiatu Białostockiego –  
40 000 zł. Pozostałe środki tj.  
10 000 zł. stanowią środki własne 
OSP.  

Samochód Renault jest w do-
brym stanie technicznym. Posiada 
dużą, 9-osobową kabinę dla za-
łogi, zbiornik wodny o pojemno-

ści 3000 l wody, dwustopniową 
autopompę o wydajności 1600 l/
min. z linią szybkiego natarcia. 
Ważną zaletą do działań w terenie 
jest napęd na dwie osie pojazdu, 
a także zamontowana z przodu 
pojazdu wciągarka elektryczna. 
Samochód zostanie również wy-
posażony w hydrauliczny zestaw 
ratowniczy Lukas SC 350, który 
będzie służył szczególnie do dzia-
łań podczas wypadków drogowych. 
Mamy nadzieję, że auto będzie 
długo służyło strażakom, a przede 
wszystkim wpłynie na podwyższe-
nie stanu bezpieczeństwa miesz-
kańców naszej gminy. 

(źródło: UG Juchnowiec Kościelny)

OSP Wojszki ma nowy samochód
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Listopad

Niepodległość to bez wątpienia jedna 
z największych, jeśli nie największa wartość, 
jaką Naród Polski wywalczył na przestrzeni 
dziejów. 

W tym roku mijają 103 lata od odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości. 

Samorządowe obchody 103. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się Li-
turgią Świętą i modlitwą w intencji Ojczyzny 
w Soborze Świętej Trójcy oraz Mszą Świętą 
za Ojczyznę w Kościele pw. Świętych Cyryla 
i Metodego. Po godzinie 12.00 przy Mogile 
Ofiar Wojny Polsko – Bolszewickiej odbyły się 
oficjalne uroczystości, podczas których przyby-
li na uroczystość mieszkańcy po odśpiewaniu 
hymnu wysłuchali przemówienia Burmistrza 
Jerzego Siraka oraz modlili się w intencji Ojczy-
zny. Podczas uroczystości Burmistrz odczytał 
list okolicznościowy od Posła na Sejm Jarosła-
wa Zielińskiego. Uroczystość zakończyła się 
składaniem wieńców przez delegacje  przed-
stawicieli władz samorządowych, służb mun-
durowych, jednostek oświatowych i organizacji.

103. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Nasz dostojny jubilat urodził się 20 paź-
dziernika 1921r. w Szostakowie. Tam też do-
rastał wraz z dwoma braćmi. Ukończył 7 klas 
szkoły podstawowej. W wieku 32 lat ożenił 
się z Marią Gruszewską. Dziewięć lat młod-
sza wybranka pochodziła ze Zbucza. Związek 

Konstanty Pawłowski ukończył 100 lat
małżeński zawarli 14 maja 1953. Małżonkowie 
wychowali pięcioro dzieci: trzech synów i dwie 
córki. W 1973 roku pan Konstanty dostał pracę 
i zakwaterowanie w Hajnówce. Wielu hajno-
wian z pewnością pamięta woźnego ze Szko-
ły Podstawowej nr 5. Tak, tak – to właśnie 
on wzywał donośnym dzwonkiem na lekcje 
i wydawał kredę do pisania na tablicy. Pew-
nie są i tacy, którzy oberwali miotłą za brak 
zmiennego obuwia. Konstanty Pawłowski pra-
cował w szkole do emerytury, na którą odszedł 
w 1987 r. Od wielu lat jest wdowcem. Jego 
małżonka zmarła 18 maja 2002r.

Jak na tak piękny wiek nasz dostojny 
jubilat jest w bardzo dobrej kondycji, mimo że 
w ubiegłym roku chorował z powodu zakażenia 
koronawirusem COVID-19. Choć ma problem 
ze słuchem chętnie włącza się w rozmowę. 
Często wraca wspomnieniami do lat 1941-
1945 i ze szczegółami opowiada swoje prze-

Cd. str. 4

Powiat Hajnowski w porozumieniu 
z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytu-
tem Badawczym przystąpił do ogólnopolskie-
go programu profilaktyki czerniaka w edycji 
2021/2022. Inicjatywa skierowana jest do mło-
dych ludzi, w ramach programu w szkołach 
ponadpodstawowych, dla których Powiat Haj-
nowski jest organem prowadzącym, odbędą się 
zajęcia edukacyjne dot. profilaktyki czerniaka. 

Na potrzeby realizacji programu opra-
cowano materiały dla nauczycieli oraz film 
na temat samobadania skóry. Przygotowane 
informacje zostaną wykorzystane podczas lek-
cji, realizatorami programu będą nauczyciele, 
pedagodzy, pielęgniarki szkolne, w poszcze-
gólnych klasach w ramach godziny wycho-
wawczej.

Celem programu jest edukacja młodzie-
ży – młodzi ludzie nabędą wiedzę z zakresu 
samobadania skóry oraz poznają „czerniakowe 

abecadło” (ABCDE – pod każdą z liter kryje się 
kryterium rozpoznania czerniaka – to proste do 
zapamiętania cechy charakterystyczne nowo-
tworu, które pozwalają na szybkie rozpoznanie 
choroby).

Profilaktyka jest bardzo ważna, bo czer-
niak stanowi jedno z wyzwań polskiej onkolo-
gii. Wg Krajowego Rejestru Nowotworów tylko 
w 2020 r. zanotowano aż 4356 przypadków 
nowych zachorowań – wystarczyło 20 lat, by 
zachorowalność na nowotwór skóry wzrosła 
o 712%! Statystycznie codziennie z powodu 
czerniaka umiera czterech mieszkańców Pol-
ski. Czerniak to bardzo agresywny rodzaj no-
wotworu skóry – nadzieję na wyleczenie daje 
jedynie rozpoznanie we wczesnym stadium 
rozwoju, stąd tak ważne jest podejmowanie 
działań  zwiększających świadomość społeczną 
nt. nowotworu.

Pierwsze zajęcia w szkołach odbyły się 
w listopadzie.                      Katarzyna Miszczuk

Powiat Hajnowski włączył się  
do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka

Dla drogowców z Powiatu Hajnowskiego 
to bardzo pracowity rok

W sierpniu 2021 sfinalizowano inwe-
stycje polegające na remoncie odcinków dróg 
powiatowych służących za objazd w kierunku 
Białegostoku poprzez wykonanie nakładki bi-
tumicznej oraz wyrównano pobocza. Prace re-
montowe przeprowadzono na odcinkach dróg:
• Nr 1619B Łosinka – Trywieża
• Nr 1623B w miejscowości Puciska
• Nr 1620B na odcinku Kamień – Kuraszewo

• Nr 1628B na odcinku Łosinka – Kutowa
• Nr 1628B na odcinku Kutowa – Chrabostów-

ka  
• Nr 1625B w miejscowości Gorodzisko 

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa 
dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego – 
Zarząd Województwa przekazał do budżetu 
powiatu kwotę 1200 000,00 zł!
Kontynuacja działań

W efekcie poprawie uległ komfort jazdy 

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych

Cd. str. 4



Dnia 25 października został 
rozstrzygnięty nabór wniosków w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski 
Ład. Program Inwestycji Strategicz-
nych, koordynowany przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Nabór 
trwał do 15 sierpnia 2021r. Gmina 
Miejska Hajnówka wówczas  złożyła 
3 wnioski o dofinansowanie: 

1 .  Budowa stawu 
z rozplantowaniem urobku z wyko-
pu w jego obrębie na terenie dzia-
łek położonych w Hajnówce przy 
ul. Poddolnej - całkowita wartość  
4 700 000,00zł, kwota dofinanso-
wania 3 995 000,00 zł,

2. Budowa oraz rozbudowa 
infrastruktury edukacyjnej przy 

Gmina Miejska Hajnówka z dofinansowaniem  
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 

trzech szkołach podstawowych 
w Hajnówce - całkowita wartość  
21 000 000,00 zł, kwota dofinanso-
wania 17 850 000,00 zł,

3. Modernizacja 2 kotłow-
ni i budowa 1 kotłowni w Przed-
siębiorstwie Energetyki Cieplnej 
w Hajnówce - całkowita wartość  
10 005 000,00 zł, kwota dofinanso-
wania 9 004 750,00 zł. 

Dofinansowanie otrzymał 
projekt „Modernizacja 2 kotłow-
ni i budowa 1 kotłowni w Przed-
siębiorstwie Energetyki Cieplnej 
w Hajnówce” - całkowita wartość  
10 005 000,00 zł, kwota dofinanso-
wania 9 004 750,00 zł. 

Emilia Korolczuk
 

W dniu 5 września w Katedrze 
Polowej w Warszawie, podczas kon-
certu pieśni patriotyczno – religij-
nych „Krzyż i Orzeł”, Michał Skiepko 
został odznaczony Krzyżem XXX-le-
cia Ordynariatu Polowego. Podczas 
koncertu tenor wystąpił gościnnie 
wraz z artystami Reprezentacyjne-
go Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. Odznaczenie, w imieniu 
arcybiskupa Józefa Guzdka – ad-
ministratora apostolskiego diecezji 
polowej, wręczyli ks. Jan Dohnalik 
(Kanclerz Kurii Biskupiej Ordynariatu 
Polowego) oraz Adam Buszko (po-
mysłodawca koncertu).

Michał Skiepko urodził się 
w Pasiekach pod Siemianówką. 
Swoją karierę artystyczną rozpoczął 
występując w Centralnym Zespole 
Wojska Polskiego. Podczas pracy 
zawodowej związany był między 
innymi z Warszawską Operą Ka-
meralną, Teatrem Wielkim w Łodzi 
oraz Teatrem Wielkim w Warsza-
wie. Wiele razy gościł na scenach 
zagranicznych, m.in. we Włoszech, 

Michał Skiepko odznaczony  
Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego

Hiszpanii, Kanadzie, Japonii, USA 
i w Niemczech.

Michał Skiepko w 2010 roku 
został uhonorowany tytułem „Za-
służony dla Powiatu Hajnowskiego” 
za szczególne zasługi w działalno-
ści kulturalnej naszego regionu. Jest 
również zdobywcą złotego medalu 
na Międzynarodowym Konkursie 

Verdiego w Busseto. Tenor może 
pochwalić się bogatym dorobkiem 
artystycznym. Jego głos można było 
usłyszeć m.in. w operze „Traviata” 
Verdiego (Alfred), operze „Rigoletto” 
Verdiego (Książe), oraz „Strasznym 
Dworze” Stanisława Moniuszki (Ste-
fan).

 Ewa Zubrycka

W ostatni piątek październi-
ka Hajnówkę odwiedził mistrz ku-
linarny – Karol Okrasa. Poznawał 
tajniki przygotowywania marcinka 
hajnowskiego i tym razem przepisu 
nie złamał... Na przyjęcie tak zna-
mienitego gościa wybraliśmy miej-
sce z klimatem wiejskiej podlaskiej 
chaty na najbardziej klimatycznej 
ulicy naszego miasta – ulicy Górnej. 
Stowarzyszenie „Na Górnej” zadba-
ło o gościnne przyjęcie i regionalny, 
jesienny klimat swojej świetlicy. Był 
akordeon, pyszna babka ziemnia-
czana, pierogi, racuchy czy faworki 
wykonane przez nasze hajnowskie 
gospodynie. Chwaliliśmy się na-
szymi lokalnymi specjałami także 
przed innymi ważnymi uczestnika-
mi spotkania: Tomaszem Kempką 
z Departamentu Promocji Turystyki 
Krajowej Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej. Zaszczycili nas swoją 
obecnością również dyrektorzy De-
partamentu Rolnictwa i Obszarów 
Rybackich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego – Andrzej 
Pleszuk, Dyrektor oraz Iwona Krzy-
żanowska, Zastępca Dyrektora. 

W tajniki tradycyjnej receptury 
i wykonania marcinka hajnowskiego 
wprowadziła Karola Okrasę Joanna 

Bińczycka z Pracowni Tortów Cukro-
we Fantazje. Nasz gość podkreślał, 
iż już wielokrotnie próbował naszego 
specjału, jednak nigdy nie doświad-
czył jego wykonania, a złamania tra-
dycyjnej receptury z uwagi na wyjąt-
kowy smak raczej się nie podejmie, 
gdyż jak podkreślał – „nie warto”, 
chyba że w wytrawnej, nie słodkiej 
odsłonie. Karol Okrasa wyraził swo-
ją fascynację smakiem marcinka, 
zaznaczając, iż jest to drugie jego 
ulubione ciasto po napoleonkach 
jego mamy! Krówka z Hajnówki rów-
nież zachwyciła Pana Karola – jak 
się okazało – wielbiciela krówek. Na 
pamiątkę wizyty w Hajnówce Ka-
rol Okrasa otrzymał m.in. makatkę 
z wyszytym wizerunkiem marcinka 
hajnowskiego.

Wizyta w Hajnówce była 
pierwszym punktem bogatego pro-
gramu odwiedzin Podlasia, promują-
cych kulinarnie naszego wojewódz-
two. Kolejnymi punktami programu 
był m.in. cydr i miody z Narwi oraz 
konferencja promująca potencjał 
kulinarny naszego województwa 
z udziałem m.in. Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego Artura Kosic-
kiego i naszych hajnowskich produ-
centów.

Da się zauważyć, że Hajnówka 
coraz bardziej wyróżnia się w regio-
nie w dziedzinie promocji produktu 
lokalnego, zaznacza coraz częściej 
swoją aktywność. Samorząd jest 
świadomy, że ma na swoim tere-
nie i w okolicy rewelacyjne, wyso-
kiej jakości produkty, wspaniałych 
producentów i nieprzeciętne talenty 
kulinarne, co razem wzięte daje do-
bre perspektywy na jeszcze większe 
wzmacnianie tego kapitału i prze-
kuwanie w jeszcze bogatszą ofertę 
Hajnówki oraz rozwój miasta. To 
początek wdrażania nowej ścieżki 
rozwoju Hajnówki.

Warto podkreślić, iż taki efekt 
spotkania możliwy był tylko dzięki 
inicjatywie zaproponowanej przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego oraz podjętej przez 
urząd miasta oraz wsparciu: człon-
ków i sympatyków Stowarzyszenia 
„Na Górnej” reprezentowanych przez 
Tamarę Osipiuk, Joanny Bińczyckiej 
i Pracowni Tortów Cukrowe Fanta-
zje, Patryka Duchny i OSM Hajnów-
ka, Emma Sp. j. – Andrzej Borowik, 
A&P Oleje Hajnowskie, Makatka Haj-
nówka, Piekarnia Żubrówka – Steve 
Sperelakis.

Magdalena Chirko

Karol Okrasa w Hajnówce 

3 listopada przed budynkiem 
Urzędu Miasta została otwarta 
wystawa plenerowa „Wiele dróg - 
jeden cel. Ku Niepodległej” w Haj-
nówce. Składa się ona z 16 plansz, 
które opowiadają o odzyskiwaniu 
niepodległości miejscowości przy-
należących dziś do województwa 
podlaskiego

Otwarcia dokonał Bohdan 
Paszkowski Wojewoda Podlaski 
wraz z Burmistrzem Jerzym Sira-
kiem. Towarzyszyli im także: Irene-
usz Kiendyś Zastępca Burmistrza 
Miasta, Joanna Kojło Wicestarosta 
Powiatu Hajnowskiego, Walentyna 
Pietroczuk Przewodnicząca Rady 
Miasta Hajnówka, radni oraz współ-
autor wystawy Krzysztof Kossakow-
ski z Muzeum Podlaskiego w Bia-
łymstoku.

Ekspozycja dostępna była do 9 

Wystawa plenerowa „Wiele dróg  
- jeden cel. Ku Niepodległej” w Hajnówce

listopada. Historia odzyskania nie-
podległości przez Hajnówkę została 
przedstawiona na planszy poświę-
conej naszemu miastu.

- Na zdjęciach z początku 
1919 roku widzimy, jak wielką i dłu-
gą drogę przeszliśmy jako miesz-
kańcy i jako miasto. Możemy się 
cieszyć i dziękować przodkom za 
to, że żyjemy w wolnej i niepodle-
głej ojczyźnie - podkreślał burmistrz 
Hajnówki.

Wystawa jest realizowana 
w ramach projektu Wojewody Pod-
laskiego „Wiele dróg - jeden cel. 
Ku Niepodległej” we współpracy 
z Województwem Podlaskim oraz 
Muzeum Podlaskim w Białymsto-
ku. Projekt został sfinansowany 
ze środków Wieloletniego Progra-
mu Rządowego „Niepodległa” na 
lata 2017 – 2022.   Emilia Korolczuk

Gmina Miejska Hajnówka w dniu 
30.09.2021 r. zakończyła realizację 
projektu pt. „Moja szkoła”. Jego war-
tość wyniosła 1.639.919,28 zł, w tym 
dofinansowanie 1.556.009,28 zł ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

W ramach realizacji projek-
tu w trzech hajnowskich szkołach 
(Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ja-
nusza Kusocińskiego w Hajnówce, 
Szkole Podstawowej Nr 2 im. Włady-
sława Jagiełły w Hajnówce i Szkole 
Podstawowej Nr 3 im. dr. Kazimierza 

Ptaszyńskiego w Hajnówce odbywa-
ły się zajęcia dla 235 uczniów. Były 
to: zajęcia rozwijające uzdolnienia 
i dydaktyczno – wyrównawcze z ję-
zyka angielskiego, zajęcia rozwijające 
kompetencje w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych i matematycznych, 
zajęcia z programowania i rozwijające 
kompetencje cyfrowe, zajęcia z za-
kresu terapii Integracji Sensorycznej 
(IS) dla 7 uczniów niepełnosprawnych, 
indywidualne zajęcia logopedyczne,  
doradztwo edukacyjno – zawodowe 
oraz nauka gry w szachy. 

Ze środków projektowych dopo-

Gmina Miejska Hajnówka zakończyła 
realizację projektu pt. „Moja szkoła”
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Zarząd Dróg Powiatowych 
(ZDP) – jednostka budżetowa 
samorządu Powiatu Hajnow-
skiego, pozyskał fundusze 
unijne na rozwój e-usług. Już 
w przyszłym roku klient będzie 
mógł złożyć wniosek cyfrowo. 

W ramach projektu zaplano-
wano budowę i wdrożenie elek-
tronicznej platformy wraz z kata-
logiem do świadczenia e-usług. 
Głównym celem realizacji projek-
tu jest zwiększenie poziomu ko-
rzystania przez obywateli biznes 
i administracji z usług publicznych 
świadczonych drogą elektronicz-
ną, poprzez wytworzenie i udo-
stępnienie e-usług publicznych 
w Zarządzie Dróg Powiatowych  
w Hajnówce. 

Główny cel zostanie osiągnię-
ty poprzez: 
• Usprawnienie obsługi obywateli 

i przedsiębiorców poprzez ko-
rzystanie z usług świadczonych 
przez zarządcę drogowego droga 
elektroniczną

• Elektronizacje bazy danych, 
niezbędną w celu osiągnięcia  

elektronicznej realizacji 
e-usług, w tym przez urządzenia 

mobilne, skierowane do obywateli 
i przedsiębiorców

• Stworzenie zaplecza informatycz-
nego oraz infrastruktury twardej 
zapewniającej funkcjonowanie 
e-usług

W wyniku realizacji projektu 
powstaną następujące produkty:
• e-usługi publiczne udostępnione 

on -line zintegrowane,
• system teleinformatyczny nie-

zbędny do funkcjonowania 
e-usług,

• ponadto, zakupiony zosta-
nie sprzęt informatyczny  
do świadczenia e-usług.

W rezultacie dzięki temu 
projektowi obsługa obywateli 
i przedsiębiorców będzie bardziej 
elastyczna i dobrze dostosowana 
do ich potrzeb, zaś dla samego 
wnioskodawcy zapewni niższe 
koszty wdrożenia i utrzymania, 
zwiększy wydajność, oraz wzrost 
bezpieczeństwa i interoperacyjność 
przenoszenia danych.

Całość inwestycji zostanie 

zrealizowana przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Hajnówce przy 
wsparciu Powiatu Hajnowskiego. 
E-usługi ważne z perspektywy 
mieszkańca 

To, co szczególnie mnie cieszy 
to fakt, iż przygotowanie i wdro-
żenie systemu  ułatwi komunika-
cję z urzędem w sprawach indy-
widualnych tj. klient wnioskujący 
w kwestiach np. budowy zjazdu, 
umieszczenia reklamy w pasie 
drogowym lub spraw odnoszących 
się do stanu dróg lub postulatów 
w zakresie zadań drogowych, nie 
będzie musiał się osobiście fatygo-
wać do siedziby Zarządu Dróg Po-
wiatowych – korzystając z platfor-
my, złoży wniosek elektronicznie, 
bez zbędnych formalności i straty 
czasu na dojazd do siedziby ZDP. 
Jako że w systemie zostanie za-
projektowana e-usługa zgłaszania 
usterek na drogach powiatowych, 
tym samym cyfryzacja informacji 
usprawni monitoring bieżącego 
utrzymania dróg oraz kontrolę nad 
ich stanem, zwiększając w tym pro-
cesie udział interesariuszy  – oby-

wateli, biznes, sektor administracji 
publicznej - podkreśla Dyrektor Za-
rządu Dróg Mikołaj Janowski.  

Staramy się rozwijać procesy 
administracyjne zgodnie z postę-
pem technologicznym. Realizacja 
projektu diametralnie poprawi ja-
kość warunków pracy w Zarządzie 
Dróg Powiatowych a jednocześnie 
– poprawi jakość obsługi Klienta. 
Wdrożenie zaprojektowanych roz-
wiązań w zakresie e-komunikacji 
ma także proekologiczny wymiar 

Zespół Szkół Zawodowych 
w Hajnówce nie ustaje w wysiłkach 
na rzecz rozwoju zawodowego swo-
ich uczniów. Poza realizacją projek-
tów umożliwiających uczestnictwo 
w płatnych stażach, wyjazdach za-
granicznych, dodatkowych kursach 
kwalifikacyjnych i przedmiotowych, 
szkoła aktywnie współpracuje z czo-
łowymi przedsiębiorstwami z regio-
nu. We wrześniu br. Zespół Szkół 
Zawodowych podpisał umowę pa-
tronacką z firmą PRONAR. Zyskają 
przede wszystkim uczniowie. 

Przedsiębiorstwa PRONAR spe-
cjalnie nikomu nie trzeba przedsta-
wiać – lider nowoczesnej myśli rol-
niczej i przemysłowej na skalę kra-
jową i międzynarodową, od wielu lat 
wspiera rozwój szkolnictwa zawodo-
wego w powiecie. A od września br. 
objął patronatem Zespół Szkół Za-
wodowych w Hajnówce. Dla uczniów 
szkoły oznacza to łatwiejszy start 
u progu kariery zawodowej i realną 
pomoc jeszcze w trakcie nauki. Co 
ważne, patronatem objęte zostały 
wszystkie profile technikum.  

Katalog form wsparcia prze-
widzianych w ramach umowy pa-
tronackiej jest bardzo różnorodny. 
Uczniowie już na etapie nauki zapo-
znają się z warunkami pracy i pro-
filem działalności firmy PRONAR 
poprzez udział w wizytach studyj-
nych i praktykach zawodowych na 
terenie zakładów przedsiębiorstwa. 
Ponadto szkoła otrzyma wsparcie 
w rozwoju szkolnictwa zawodowe-
go: w zakresie działalności pracow-
ni CNC oraz pracowni spawalnictwa, 
poprzez współorganizację w szkole 
kół zainteresowań i dodatkowych 
zajęć, zgodnie z profilem działal-
ności PRONARU oraz zakup mate-
riałów dydaktycznych w postaci np. 
podręczników, w celu doposażenia 
pracowni.
Stypendia i inne formy pomocy 
materialnej dla uczniów

Na tym nie koniec – oferta 
PRONARU przewiduje bezpośrednie 
wsparcie materialne uczniów.  Za-
rząd spółki z Panem Sergiuszem 
Martyniukiem na czele docenia pra-
cowitość i zaangażowanie, stąd dla 

uczniów wyróżniających się wysoki-
mi wynikami w nauce przewidziano 
liczne benefity. Przedsiębiorstwo 
zamierza sfinalizować wypłatę sty-
pendium w wysokości 200 zł (w roz-
liczeniu semestralnym) najlepszym 
uczniom klas technikum – wspar-
cie otrzymają dwie osoby z każdej 
klasy technikum mechanicznego, 
informatycznego i logistycznego 
oraz najlepsi uczniowie z technikum 
budowlanego, żywienia i usług ga-
stronomicznych – w przypadku tych 
profili po jednej osobie z każdej kla-
sy. Kryteria przyznania stypendium 
to średnia ocen z przedmiotów za-
wodowych minimum 4,5 i więcej.

Ponadto dwóch najlepszych 
uczniów z każdej klasy objętej pa-
tronatem będzie mogło skorzystać 
z oferty Ośrodka Szkolenia Lotnicze-
go Pronar ze zniżką, a ci z przyszłych 
techników, którzy odbędą praktyki 
i uzyskają 100% frekwencji oraz 
wysoką ocenę, otrzymają nagrody 
rzeczowe. Dodatkowo absolwenci 
szkoły, którzy po zakończeniu na-
uki zdecydują się na podjęcie pracy 

w firmie PRONAR, będą mogli ubie-
gać się o dofinansowanie studiów 
zaocznych.

Celem zawarcia umowy jest 
obustronne dążenie do poprawy 
praktycznego kształcenia zawodo-
wego, nabycie przez uczniów umie-
jętności potrzebnych na rynku pracy 
oraz przygotowanie ich do podjęcia 
zatrudnienia - mówi Dyrektor ZSZ 
Mirosława Szpilko.

Sfinalizowanie umowy to duży 
sukces szkoły – placówka idzie z du-
chem czasu, kładąc nacisk na naukę 
praktycznych umiejętności w środo-
wisku zawodowym.

Innowacyjność, technologiczny 
rozwój i postęp – to główne kierun-
ki rozwoju firmy PRONAR. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem rozwoju 
przedsiębiorstwa, które pod kierow-
nictwem Pana Sergiusza Martyniuka 
jest obecne na rynku ponad 30 lat. 
Cieszę się, że przedsiębiorstwo chce 
się dzielić swoim dorobkiem i do-
świadczeniem z młodymi ludźmi, 
chce w nich inwestować, rozumiejąc, 
że to przyszłość naszego regionu. 

PRONAR już aktywnie współpracu-
je z Zespołem Szkół Zawodowych 
w Hajnówce i cieszę się, że nasi 
uczniowie jeszcze na etapie nauki 
mają kontakt z nowoczesną myślą 
technologiczną i miejsce pracy, bez 
konieczności wyjeżdżania z regionu. 
Dynamika postępu firmy PRONAR to 
ważny czynnik stabilizacji gospodar-
ki Powiatu Hajnowskiego, przekłada-
jący się na demografię i ekonomię 
regionu. Dziękuję Panu Sergiuszowi 
Martyniukowi za wieloaspektową 
współpracę i pracę na rzecz rozwoju 
szkolnictwa zawodowego w naszym 
regionie. Wyrazy podziękowania kie-
ruję także do Dyrekcji szkoły – Pani 
Mirosławy Szpilko oraz  nauczycieli 
szkoły za kreatywność i finalizo-
wanie kolejnych działań na rzecz 
kształcenia przyszłych kadr – pod-
kreśla Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko.

A skoro mowa o działaniach 
– szkoła nie osiada na laurach, 
o kolejnych inicjatywach będziemy 
informować!

Katarzyna Miszczuk

Zespół Szkół Zawodowych z patronatem firmy PRONAR

– dopowiada Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko.

Planowany termin finansowe-
go zakończenia realizacji projektu 
to październik 2022 r., jego całko-
wita wartość to 1 239 594,50 zł, 
z czego wartość dofinansowania to 
1 053 655,32 zł. Środki na wkład 
własny w projekcie pochodzą z bu-
dżetu powiatu hajnowskiego. 

Katarzyna Miszczuk
Konsultacja merytoryczna:  

Magdalena Nesteruk

E-usługi w Powiecie Hajnowskim

Dnia 11 października 2021r. 
odbyło się w Hajnowskim Domu 
Kultury spotkanie robocze w ra-
mach prac nad opracowaniem Stra-
tegii Terytorialnej dla obszaru Part-
nerstwa Południowo – Wschodniego 
Podlasia, zrzeszającego 31 jedno-
stek samorządu terytorialnego 
z powiatu hajnowskiego, bielskie-
go i siemiatyckiego oraz 2 gmin 
powiatu białostockiego. Głównym 
celem przedsięwzięcia jest wzmoc-
nienie sprawności administracyjnej 
samorządów  terytorialnych, w tym 
wzmocnienie ich kompetencji do 
zarządzania strategicznego roz-
wojem lokalnym oraz inicjowania 
i realizacji kompleksowych przed-

sięwzięć rozwojowych w partner-
stwie społeczno – gospodarczym 

i z innymi samorządami. Dokument 
pomoże scalić terytorialnie obszar 

Spotkanie robocze dotyczące opracowania Strategii Terytorialnej Południowo – Wschodniego Podlasia
południowo – wschodniej części 
Podlasia w spójnym gospodarczym 
rozwoju i wzmocni go w dążeniach 
w ubieganiu się o dofinasowanie 
unijne.

Spotkanie prowadzone było 
przez ekspertki z firmy PCG Polska, 
które na podstawie przekazanych 
przez samorządy dokumentów 
przeprowadziły analizę obsza-
ru przyrodniczego, społecznego, 
gospodarczego i przestrzennego 
terenu Partnerstwa Południo-
wo – Wschodniego Podlasia oraz 
w trakcie prezentowania wyników 
prac poddały ją dodatkowej ocenie 
zebranych. Podczas dalszej części 
spotkania  określono szanse i ba-

riery w drodze do rozwoju poszcze-
gólnych powiatów oraz usytuowano 
ważne punkty strategiczne w prze-
strzeni  lokalnej.  Ważnym czyn-
nikiem spotkań jest bezpośrednie 
zaangażowanie osób decyzyjnych 
i przedstawicieli powiatów, miast 
i gmin w proces budowania strate-
gii, nawiązanie pozytywnych relacji 
i wzajemne poznanie się sąsiadują-
cych ze sobą powiatów. 

Należy podkreślić, że strategia 
opracowywana jest dzięki wsparciu 
z budżetu Województwa Podlaskie-
go, a inicjatorem powołania Part-
nerstwa Południowo – Wschodniego 
Podlasia był Powiat Hajnowski.  

Wydział Promocji i Rozwoju

Powiat Hajnowski w ramach 
pierwszego naboru wniosków pro-
gramu  „Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych” otrzymał 5 000 000, 00 zł 
na realizację projektu „Moderniza-
cję budynku  z lat 60-tych I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Skłodow-
skiej-Curie w Hajnówce oraz jego 
otoczenia”.

W ramach inwestycji zapla-
nowano kompleksowy remont we-

wnątrz i zewnątrz budynku wraz 
z termomodernizacją. W planach 
m.in. wymiana ogrodzenia, naprawa 
dachu, modernizacja sali gimna-
stycznej, montaż instalacji OZE.

Suma dofinansowania inwe-
stycji w ramach Polskiego Ładu 
w regionie to ponad 63 mln zł – to 
wartość dla wszystkich projektów 
samorządów gmin i powiatu zakwa-
lifikowanych do realizacji.

Katarzyna Miszczuk

Środki dla Powiatu Hajnowskiego  
w ramach Polskiego Ładu



5 przygotowały prezentację o tym, jak ważne 
są drzewa w mieście.

- Grupa dzieci wraz z nauczycielką ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Ja-
giełły w Hajnówce przygotowała poruszający 
montaż muzyczno-poetycko-słowny o Hajnów-
ce.

- Szkoła Podstawowa nr 3 pod opieką na-
uczyciela zaprezentowała rezultat wielu zaan-
gażowanych spacerów rodzinnych, szkolnych po 
najbliższej okolicy. Opracowano i wydano folder: 
Na 70 lecie Hajnówki o 70 powodach (miej-
scach) wartych odwiedzenia w rejonie szkoły 
na Judziance. Uczennice z Trójki przypomniały 
też o warsztatach dla nauczycieli na pobliskich 
Górniańskich Łąkach. Więcej informacji: folder 
i szczegółowy opis wycieczek z kodami QR na 
stronie szkoły.

Na zakończenie, w części artystycznej, za-
prezentowały się zespoły z Hajnowskiego Domu 
Kultury: Mażoretki oraz Daria ze Studia Piosenki 
Estradowej.

W samym amfiteatrze hajnowianie od-
wiedzali stoiska Fundacji Oni to My, namiot 
z wyrobami Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. 
Był też kiermasz i loteria fantowa dla Rahimka, 
a w krwiobusie oddano krew zostawiając Dar 
Serca Gabrysiowi Teterdynko. Tor przeszkód 
oraz prezentacje wozów strażackich przygo-
towali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej 
w Hajnówce.(...)

Czytaj więcej na www.hajnowkka.pl
Tekst:

Anna Bowtruczuk
Ewa Moroz-Keczyńska

Gazeta Hajnowska – bezpłatny dodatek do „Wieści Podlaskich” ISSN-1509-0329.
Wydawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Besawa” spółka z o.o., w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34. gazeta@hajnowka.pl, redakcja@powiat.hajnowka.pl
Redaktor Naczelny: redaktor wydania: Wiesław Sokołowski tel. 601 724 296
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Konstanty Pawłowski ukończył 100 lat
Cd. ze str. 1

życia, kiedy przebywał na robotach przymu-
sowych w niemieckim majątku w Eichmedien 
(dzisiejsze Nakomiady).

W chwili obecnej pan Konstanty mieszka 
razem z córką Ludmiłą, jej mężem Mirosła-
wem i wnuczką Agatą. Szanowny jubilat do-
czekał się siedmiu wnuków, dwóch wnuczek, 
jednego prawnuka i czterech prawnuczek. 

Konstanty Pawłowski jest drugim męż-
czyzną, mieszkańcem Hajnówki, któremu wła-
dze państwowe i samorządowe przekazały 
gratulacje z okazji jubileuszu 100 urodzin.

W dniu urodzin Pana Konstantego odwie-

dzili Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka 
i Małgorzata Dąbrowska – kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego. Burmistrz przekazał jubila-
towi listy gratulacyjne oraz życzenia jak naj-
lepszego zdrowia od Mateusza Morawieckiego 
- Prezesa Rady Ministrów i Bohdana Józefa 
Paszkowskiego - Wojewody Podlaskiego. Ju-
bilat od swoich gości otrzymał również bukiet 
kwiatów, kosz słodyczy oraz obraz Zbigniewa 
Budzyńskiego.

W dniu tak wyjątkowych urodzin skła-
damy jak najlepsze życzenia dalszego życia 
w zdrowiu i w otoczeniu najbliższych.

Emilia Rynkowska

Na terenie Hajnówki, w dniu 23 paź-
dziernika odbył się Piknik Edukacyjny, którego 
organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Władysława Jagiełły w Hajnówce. Współ-
organizatorem był Białowieski Park Narodowy. 
Działanie odbyło się w ramach uczestnictwa 
placówki szkolnej w projekcie LOWE (Lokalny 
Ośrodek Wiedzy i Edukacji to SP2).

Wydarzenie odbyło się w ramach pod-
sumowania bloku projektów, realizowanych 
wspólnie przez placówki przedszkolne i szkolne 
oraz Białowieski Park Narodowy, pod hasłem 
„Zielona Hajnówka”.

Rok 2021 jest rokiem jubileuszowym, 
zarówno dla Hajnówki (mija 70 lat od nadania 
praw miejskich miastu), jak też dla Białowie-
skiego Parku Narodowego (100 lat objęcia ob-
szarów przyrodniczych ochroną rezerwatową). 
Dla uczczenia święta zorganizowano 10 jubile-
uszowych zestawów promocyjnych. Zielona Haj-
nówka realizowana była we współpartnerstwie 
Urzędu Miasta i Białowieskiego Parku Narodo-
wego oraz placówek szkolno-wychowawczych.

Sobotni Piknik Edukacyjny rozpoczę-
ła urodzinowa gra terenowa zorganizowana 
przez  nauczycieli, pracowników i wolontariuszy 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława 
Jagiełły w Hajnówce.. (…) Miasto było głównym 
bohaterem gry, a w teren wyruszyło około 100 
uczestników w ok. 20 zespołach.(...)

Po zakończeniu gry terenowej przyszła 
kolej na prezentację wyników pracy nad pro-
jektami realizowanymi we współpracy z Biało-
wieskim Parkiem Narodowym:

- Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 

PIKNIK EDUKACYJNY

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych
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i poziom bezpieczeństwa ruchu na drogach, 
które ze względu na funkcję objazdu do Bia-
łegostoku do niedawna cechowały się dużym 
natężeniem ruchu. Dziury i pęknięcia to już 
przeszłość – na całym odcinku dawnego ob-
jazdu! Przypominamy, że w 2019 r. samorząd 
zrealizował zadanie polegające na remoncie 
odcinka  drogi nr 1628B w miejscowości Ku-
towa. Inwestycja została zrealizowana z udzia-
łem środków z Funduszu Dróg Samorządo-
wych, całkowita wartość projektu:  704 624,86 
zł, w tym: uzyskane dofinansowanie 50%: 331 
510,76 zł; wkład własny Powiatu Hajnowskie-
go: 186 557,05; wkład własny gminy Narew: 
186 557,05.  

Z kolei październiku ub.r. zakończono 
prace na drogach powiatowych: 1622B Dubi-
ny – Kotówka – Trywieża oraz 1628B Łosinka 
– Kutowa – na ten cel Powiat Hajnowski otrzy-
mał wsparcie od samorządu Województwa 
Podlaskiego w wysokości 1 mln zł. 

Tymczasem w sierpniu 2021 r. RUBAU 
POLSKA S.A. – wykonawca przebudowy drogi 
wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady 
– Zabłudów, dokonał prac na odcinkach dróg 
powiatowych służących za objazd w kierunku 
Białegostoku:
• na drodze powiatowej Nr 1628B w miejsco-

wości Chrabostówka o powierzchni 4 715 m2
• na drodze powiatowej 1618B w miejscowości 

Łosinka o powierzchni 9 365 m2.
 • na odcinku drogi powiatowej nr 1640B 

w miejscowości Krzywiec o powierzchni 6 
873 m2 – łącznie regeneracji poddano 4 km 
dróg. Koszt wykonanych remontów pokrył 
wykonawca, to efekt zawartego porozumie-
nia pomiędzy samorządem Powiatu Hajnow-
skiego a przedsiębiorstwem, przy wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego. 

Mając na względzie komfort mieszkań-
ców oraz turystów, którzy korzystają z dróg 
powiatowych, biorąco pod uwagę stan dróg, 
zdecydowaliśmy o konieczności ich remontu. 
Jestem wdzięczny Panu Marszałkowi Artu-
rowi Kosickiemu oraz Członkom Zarządu za 
finansowe wsparcie naszych działań oraz 
pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych, 
w szczególności Panu Dyrektorowi Mikołajo-
wi Janowskiemu za wsparcie w inicjowaniu 
działań i nadzór nad realizacją inwestycji. Nie 
osiadamy na laurach, realizujemy kolejne in-
westycje – mówi Starosta Andrzej Skiepko.

W ramach bieżącego utrzymania, w wy-
niku współpracy z gminą Dubicze Cerkiewne, 
w sierpniu br. zakończono regenerację na-
wierzchni odcinków dróg powiatowych:
• Nr 1655 B Stary Kornin - Dubicze Cerkiewne
• Nr 1654 B Dubicze Cerkiewne – Werstok
• Nr 1669 B dr Nr 1654 B – Czechy Orlańskie
• Nr 1667 B Dubicze Cerkiewne – Witowo
• Nr 1652 B w miejscowości Piaski, w miejsco-

wości Zabagonie, Długi Bród – Wiluki.
Docelowo na terenie gminy Dubicze 

Cerkiewne wykonano regenerację nawierzch-
ni na odcinkach o łącznej długości ponad 12 
km dróg, w tym remont drogi powiatowej Nr 
1655B w miejscowości Stary Kornin w istnie-
jących pasach drogowych (wraz z skrzyżowa-
niem DP 1670B i 1671B) metodą nakładki 
asfaltowej o grubości 4 cm. Na ten cel gmina 
Dubicze Cerkiewne przekazała do powiatowe-
go budżetu środki w wysokości 300 000, 00 
zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w trakcie 
wakacji, realizuje je Zarząd Dróg Powiatowych 
– jednostka budżetowa powiatu hajnowskiego. 

Inwestycje z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg

Tymczasem w listopadzie zakończo-
na została przebudowa drogi powiatowej nr 
1481B na odcinku granica powiatu – Puchły – 
Trześcianka (gmina Narew)– to jedna z trzech 
inwestycji, która zostanie zrealizowana przez 
Powiat Hajnowski dzięki skutecznemu apliko-
waniu o środki z rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych. Prace na drodze o dł. 850 
m objęły wyrównanie i wzmocnienie istnieją-
cej podbudowy, wykonanie nawierzchni z be-
tonu asfaltowego, wykonanie obustronnych 
poboczy, przebudowę istniejących zjazdów, 
remont przepustów pod zjazdami oraz odmu-
lenie obustronnych przydrożnych rowów. Ter-
min oddania zadania przypada w listopadzie 
2021 r. Całkowita wartość inwestycji to 548 
046,27 zł, z czego dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych  to 274 023,14 zł 
(50%). Pozostała część zostanie wydatkowana 
z budżetu inwestora  tj. Powiatu Hajnowskiego. 

Z końcem roku ruszył remont drogi po-
wiatowej nr 1779B na odcinku drogi krajo-
wej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze – to 
kolejna powiatowa inwestycja z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie obejmuje 
między innymi wykonanie:
• remontu istniejącej nawierzchni jezdni 

o zmiennej szerokości metodą nakładki as-
faltowej o grubości 4 cm (w miejscu istnie-
jącej nawierzchni),

• remontu chodników oraz ciągu pieszo – rowe-
rowego (w miejscu istniejących elementów),

• oczyszczenie istniejących przepustów ,
• remont rur odprowadzających wodę pod 

chodnikami,
• odtworzenia pobocza o szerokości 1,25 m 

(w miejscu istniejącego pobocza),
• wymiana oznakowania pionowego i odtwo-

rzenie oznakowania poziomego
Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1 

956 727,05 zł, dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg: 978 363, 52 zł. Prace 
potrwają do czerwca 2022. A już w przyszłym 
roku startujemy z kolejną inwestycją – tym 
razem w Hajnówce. Szczegóły wkrótce! 

Katarzyna Miszczuk

Gmina Miejska Hajnówka zakończyła  
realizację projektu pt. „Moja szkoła”

sażono pracownie przyrodnicze i matematyczne 
oraz gabinety logopedyczne w w/w szkołach, za-
kupiono sprzęt TIK, a także wyposażono gabinet 
Integracji Sensorycznej w Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce. War-
tość wyżej wymienionego wyposażenia przekro-
czyła 600.000,00 zł. 

W ramach realizacji projektu odbyły się 
również szkolenia z zakresu podniesienia kom-
petencji cyfrowych dla 54 nauczycieli, ponadto 
trzech nauczycieli ukończyło studia podyplo-
mowe z zakresu pedagogiki specjalnej oraz 
jeden nauczyciel - kurs II stopnia z Integracji 
Sensorycznej.                       

Jolanta Stefaniuk

Cd. ze str. 2
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