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Z blaskiem Gwiazdy Betlejemskiej – oznajmującej narodzenie Jezusa 

Chrystusa – dociera do nas przesłanie miłości, pokoju i nadziei, której 

obecnie bardzo potrzebujemy.

Wszystkim Czytelnikom Wieści Podlaskich składam serdeczne 

życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Niech w tych 

dniach spełnią się najgłębsze pragnienia prawdziwej miłości, pokoju ducha 

oraz zgody w życiu rodzinnym i społecznym. 

Życzę dużo radości, optymizmu, z przekonaniem, iż  przyszłość może 

być lepsza i bezpieczna. 

Wkrótce Nowy 2021 Rok. Proszę przyjąć serdeczne życzenia 

szczęścia, dobrego zdrowia oraz satysfakcji z dokonań osobistych 

i zawodowych. 

Krzysztof Jurgiel
Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Boże Narodzenie 2020r.

dwutygodnik bezpłatny ukazuje się od 1999 roku
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Gmina Czeremcha przystępu-
je do realizacji projektu „Moderni-
zacja oświetlenia ulicznego na ter-
nie gminy Czeremcha”. W ramach 
projektu zmodernizowane zostanie 
595 punktów oświetlenia uliczne-
go. Na ten cel zarząd Województwa 
przyznał gminie 3 grudnia dotację 
unijną w wysokości 420 tys. zło-
tych. Realizacja projektu przyniesie 
oszczędności w gminnej kasie z ty-
tułu mniejszych opłat za energię 
elektryczną. Dodatkowy bonus to 
mniej zanieczyszczeń w powietrzu.

(s)

Czeremcha

Modernizacja 
oświetlenia

W 1889 roku car Aleksander 
III polecił rozpoczęcie w Białowieży 
budowy pałacu wg projektu Mikołaja 
de Rocheforta. Budowę ukończono 
w 1894 r. Pałac był dwukondy-
gnacyjny, podpiwniczony, posiadał 
dwie wieże od wschodu i zachodu. 
Kosztowała 542 tys. rubli. Jedna 
z pałacowych sal  była wyklejona 
znaczkami pocztowymi. W 1915 
roku wycofujące się wojska rosyj-
skie ewakuowały wyposażenie, które 
do dziś można oglądać w Moskwie.

Po odzyskaniu niepodległości 
przez kilka lat (od 1922r do 1928) 
pałac był siedzibą starostwa biało-
wieskiego. Po jego likwidacji w pała-
cu mieściły się różne instytucje. M.in. 
muzeum puszczańskie, biblioteka, 

Białowieża

Remont  
Carskiej Bramy

Cd. str. 6
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GMINA HAJNÓWKA

Gmina Hajnówka zaprasza do 
wzięciu udziału w projekcie „Klub 
Integracji Społecznej w Gminie Haj-
nówka” (nr projektu RPPD.09.01.00-
20-0442/19). W szczególności 
zapraszamy do udziału osoby za-
grożone wykluczeniem społecznym 
i ubóstwem – korzystające z wspar-
cia Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Hajnówce – ale nie tylko. 

Celem głównym projektu 
jest zwiększenie aktywności 
w sferze życia społecznego 
i zawodowego 20 osób (12K, 
8M) z Gminy Hajnówka poprzez 
zastosowanie instrumentów ak-
tywnej integracji o charakterze 
społecznym i/lub zawodowym 
wynikających z indywidual-
nych ścieżek reintegracji do 
30.10.2021.

Całkowita wartość projek-
tu wynosi: 365 556,07 zł,

Przy dofinansowaniu ze 
środków UE (EFS): 344 556,07 zł,

W ramach projektu na uczest-
ników czeka atrakcyjny program 
aktywizacji społecznej i zawodowej:
• warsztaty z zakresu rozwoju 

osobistego i aktywnego poszu-
kiwania pracy,

• wyjścia integracyjno – motywu-
jące uczestników projektu, pod-
czas których skorzystają z ak-
tywności społecznych (np. kino, 

Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka
przedstawienia teatralne),

• integracja uczestników pro-
jektu z lokalną społecznością 
w ramach spotkań z dietetykiem 
i warsztatów kulinarnych,

• wizyta studyjna w przedsiębior-
stwie socjalnym (czyli jak za-
cząć działalność gospodarczą 
w ramach ekonomii społecz-
nej),

• poradnictwo prawa i pracy,
• warsztaty z zakresu autoprezen-

tacji i tworzenia dokumentacji 
aplikacyjnej,

• szkolenia zawodowe zakończone 
egzaminem i świadectwem Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej.

Obok wsparcia finansowego 
(zasiłek dla uczestników pro-
jektu, stypendium szkoleniowe 
i stypendium stażowe) uczest-
nicy projektu otrzymają również 
pomoc rzeczową w postaci: 
• zapewnienia opieki nad 

dzieckiem lub inną osobą za-
leżną (np. osobę starszą) dla 
uczestników projektu, którzy 
nie mogliby wziąć udziału 
w działaniach projektowych 
z powodu konieczności opieki 
nad osobą zależną.

• Zapewnienie dostępu do usług 
mających na celu poprawę wi-
zerunku osobistego (np. kosme-
tyczka lub fryzjer),

• Pomoc w przygotowaniu profe-
sjonalnej dokumentacji aplika-
cyjnej (opracowanie CV, zdjęcie 
wykonane przez profesjonalnego 
fotografa),

• zakup odzieży odpowiedniej na 
rozmowę o pracę,

• zapewnienia dostępu do usług 
typu fitness lub aktywności ru-
chowej (np. Bilety wstępu do 
Parku Wodnego lub karnety na 
siłownię).

• przerwy kawowej oraz obiadów 
w trakcie realizacji szkoleń,

• zwrot kosztów dojazdu na szko-
lenia,

Projekt jest przede wszystkim 
niepowtarzalną szansą dla osób, 
których aktywność społeczna i za-
wodowa na skutek konieczności 
podjęcia opieki nad dziećmi lub 
starszymi rodzicami zeszła na dal-
szy plan. Uczestnicy Klubu Integra-
cji Społecznej w okresie realizacji 
działań projektowych zostaną od-
ciążeni poprzez zapewnienie opieki 
nad osobami od nich zależnymi.

Więcej informacji uzyskają 
Państwo pod numerem telefonu 
85 682 31 95 oraz pod adresem 
e-mail: gops@gmina-hajnow-
ka.pl. Zapraszamy również do 
biura projektu które mieści się 
w budynku Urzędu Gminy Hajnówka  
w pok. 46 i 41.

Zachęcam do udziału w pro-
jekcie!

Opracował: Marek Bagrowski 

W ostatnim tygodniu listopada 
2020r. Pan Artur Kosicki- Marsza-
łek Województwa Podlaskiego, Pan 
Marek Malinowski- Członek Zarzą-
du Województwa Podlaskiego oraz 
Pani Alina Ginszt- Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Dubinach podpisali 
umowę o dofinansowaniu projek-
tu „Dobra edukacja” współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 
III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, 
Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, 
Poddziałania 3.1.2. Wzmocnienie 
atrakcyjności i podniesienie jakości 
oferty edukacyjnej w zakresie kształ-
cenia ogólnego, ukierunkowanej na 
rozwój kompetencji kluczowych. 

„Dobra edukacja”  
w Szkole Podstawowej w Dubinach

Dyrektor SP w Dubinach – Ala Ginszt – sygnuje 
umowę o przyznanie pomocy na rzecz szkoły

Długo oczekiwana inwestycja 
w zakresie ul. Torowej w Dubi-
nach została zrealizowana. Prace 
nad przygotowaniem projektu roz-
poczęły się jeszcze w 2016 r. Ze 
względu na problemy związane 
z koniecznością dostosowania za-
dania do obowiązujących przepisów, 
odbyło się spotkanie konsultacyjne 
z mieszkańcami przyległych dzia-
łek, mające na celu wypracowanie 
i zaakceptowanie propozycji do 
projektu przebudowy odcinka ulicy 
Torowej. Po uzyskaniu wszelkich po-
zwoleń, projekt przebudowy ulicy 

był gotowy w 2018 r. W tym też 
roku ogłoszono dwa przetargi na 
wykonanie robót. Ze względu na 
wysokość złożonych ofert (I prze-
targ ok. 960 tysięcy, II przetarg – ok. 
690 tysięcy) Wójt Gminy Hajnówka 

– Lucyna Smoktunowicz – podjęła 
trudną decyzję o unieważnieniu 
postępowania.  

Czas pokazał, że była to 
dobra decyzja. W maju 2020 r. 
nastąpiło otwarcie ofert na przebu-
dowę odcinka ul. Torowej w Du-
binach. Szacunkowa wartość za-
mówienia określona przez pro-

Głównym celem projektu jest 
podniesienie jakości i atrakcyjności 
oferty edukacyjnej poprzez podnie-
sienie kompetencji uczniów i na-
uczycieli ze SP w Dubinach, w zakre-
sie podstawy kształcenia ogólnego. 
Działania w ramach projektu:
• doposażenie placówki w nowo-

czesne materiały dydaktyczne 
i narzędzia TIK, oraz pracownie 
przedmiotowe,

• szkolenia dla nauczyciel
• zajęcia edukacyjne oraz naukowo- 

techniczne dla uczniów
• zajęcia terapii SI dla uczniów
• pomoc stypendialna dla uczniów 

zdolnych
Efektem działań w projekcie 

będzie wzrost kompetencji kluczo-
wych uczniów, dzięki czemu zostaną 
lepiej przygotowani do potrzeb ryn-

ku pracy oraz podniesienie 
umiejętności i kompetencji 
nauczycieli. Działania te 
w konsekwencji wzmocnią 
potencjał Gminy Hajnówka.

Projekt rozpocznie 
się 1 grudnia br. i zakończy 
w czerwcu 2022 r. 

Całkowita wartość 
projektu: 673 067, 38 tys. 
zł. Kwota dofinansowania: 
605 760,64 tys. zł 

Opracowała: Ala Ginszt

Inwestycje w Dubinach

jektanta wynosiła 716 802,09 zł 
brutto. Wpłynęło 6 ofert, z których 
najkorzystniejsza opiewała na 
kwotę ok. 470 tysięcy zł brutto.

W ramach zadania wykonano 
roboty ziemne  i podbudowę. Przed 
rozpoczęciem prac zostały odtwo-
rzone punkty wysokościowe oraz 
wykonano odcinek sieci kanaliza-
cyjnej o długości ok. 163 mb. Na-
wierzchnia ulicy o długości 770,05 
mb, została wykonana z betonu 
asfaltowego, natomiast do przyle-
gających działek zostały ułożone 
zjazdy z kostki brukowej. Dokonano 
też przebudowy skrzyżowania ulicy 
Torowej z drogą powiatową Dubiny 
– Bielszczyzna w ten sposób, aby 
w przyszłości można było zrealizo-
wać kolejny etap przebudowy uli-

Ulica Torowa w Dubinach – widok na przebudowany odcinek  
– sprzed inwestycji ...

... i po zrealizowaniu inwestycji

cy w kierunku parkingu Gminnego 
Centrum Kultury.

Całość inwestycji została po-
kryta ze środków własnych Gminy. 
Trudna decyzja Wójt Gminy z 2018 

r. umożliwiła wykonanie przebudo-
wy ulicy za dużo mniejsze pienią-
dze, a oszczędności przeznaczono 
na inne zadanie inwestycyjne. Do-
konując analizy potrzeb, ze szcze-
gólnym naciskiem na okres oczeki-
wania mieszkańców na inwestycje, 
przeznaczono środki na przebudo-
wę ulicy Cegielnianej. W ramach 
zdania „Przebudowa ul. Cegielnia-
nej w Dubinach” wykonano nakład-
kę z betonu asfaltowego o grubo-
ści 4 cm na istniejącej nawierzchni 
o długości odcinka drogi około 320 
mb i szerokości 4 m. Jeszcze nie 
tak dawno temu brakowało tam 
oświetlenia, ale po znalezieniu sta-
raniem Wójt Gminy zdołano usu-
nąć także i ten problem nurtujący 
mieszkańców od wielu lat.
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Podziękowania dla byłej kierownik muzeum
Starostowie Sławomir Jerzy 

Snarski i Piotr Bożko na ręce ustę-
pującej ze stanowiska kierownik 
bielskiego muzeum Aliny Dębow-
skiej złożyli podziękowania za wie-
loletnią współpracę i działalność na 
rzecz zachowania dziedzictwa kul-
turowego i historycznego naszego 
regionu. Kameralne spotkanie mia-
ło miejsce w siedzibie starostwa 
powiatowego 4 grudnia br.

Kierownik Dębowska zarzą-
dzała bielskim muzeum od 29 lat. 
Jeszcze wcześniej była jego pra-
cownikiem. Bardzo dobrze układała 
się jej współpraca z powiatem biel-
skim, z którym zrealizowała wiele 
ciekawych zadań. Sztandarowym 
projektem, któremu patronował 
m.in. starosta bielski Sławomir Je-
rzy Snarski był międzynarodowy 
konkurs plastyczny „Święty Jan 
Paweł II w oczach dziecka”. Ponad-
to powiat wspierał medialnie inne 
przedsięwzięcia, w które zaanga-
żowana była kierownik Dębowska, 
m.in. zachowanie tradycji ręcznika 
ludowego i domowych makatek. 
Podczas spotkania podkreślono 
także dobre efekty pracy z mło-
dzieżą szkół ponadpodstawowych.

To dzięki Pani pracy i zaanga-
żowaniu nabrało dobrej aury miej-
sce, w którym mogliśmy poznawać 
historię i kulturę - bielskie Muzeum 

– napisali starostowie w okoliczno-
ściowym liście, wręczonym ustępu-
jącej pani kierownik. - Podziwiali-
śmy pietyzm, z jakim z historycznej 
niepamięci wydobywała Pani i przy-
wracała publicznej świadomości 
takie zabytki podlaskiej kultury, jak 
ręcznik ludowy, makatki, dokumenty, 
fotografie i dzieła lokalnych arty-

stów. Cieszyliśmy się współpracą 
przy licznych, realizowanych ra-
zem przedsięwzięciach, jak choć-
by konkursie „Święty Jan Paweł II 
w oczach dziecka”. Za nami wiele 
dobrych chwil, które zawsze bę-
dziemy wspominać z wdzięcznością 
i sentymentem.

Alina Dębowska nadal pozo-
stanie w bielskim muzeum jako 
pracownik merytoryczny i naukowy. 

pd

Projekt budżetu powiatu na 2021 rok
Powiat bielski w 2021 r. bę-

dzie dysponował budżetem więk-
szym niż w roku bieżącym. Zarząd 
powiatu podjął uchwałę regulują-
cą wielkość dochodów i wydatków 
w przyszłym roku budżetowym. Zo-
stała ona pozytywnie zaopiniowana 
przez komisje stałe rady powiatu 
oraz białostocką regionalna izbę 
obrachunkową. O ostatecznym 
kształcie przyszłorocznego budżetu 
zadecyduje rada powiatu na grud-
niowej sesji. 

Dochody powiatu zaplanowa-
no w wysokości ponad 62 mln zł, 
z tego prawie 60 mln stanowić 
będą dochody bieżące. Będą one 
większe o blisko 2,8 mln zł od 
ujętych w uchwale budżetowej na 
rok 2020. Głównym źródłem do-
chodów będzie część oświatowa, 
wyrównawcza oraz równoważąca 
subwencji ogólnej – w sumie to 
niemal 29 mln zł. Ponad 11 mln zł 
stanowić będzie udział powiatu 
w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa. 5 mln zł przy-
niosą wpływy Domu Pomocy Spo-
łecznej im. Jana Pawła II w Brańsku, 
a ponad 7 mln zł wynieść mają do-
chody związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębny-
mi ustawami.

Większe będą także wydat-
ki powiatu. Zarząd zaplanował 
je w wysokości przekraczającej  
67 mln zł i będą one wyższe o bli-
sko 4 mln zł od planowanych na 
rok bieżący. Największy udział po 
stronie wydatków będzie miała re-
alizacja zadań oświatowych – będą 
one kosztowały budżet powiatu 
ponad 20 mln zł. Kwotę przekra-
czającą 13 mln zł przeznaczy się 
na politykę i pomoc społeczną, 
edukacyjną opiekę wychowawczą 
oraz wsparcie dla rodzin. Znaczną 
część  środków w tym zakresie 
pochłonie utrzymanie brańskiego 
DPS-u (6 mln zł) oraz utrzyma-
nie rodzin zastępczych i placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych  
(1,7 mln zł). Ponad 7 mln zł prze-
znaczy się na wydatki na zadania 
z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zlecone odrębnymi usta-
wami realizowane przez powiat. 

Blisko 11 mln zł będą kosz-
towały zadania inwestycyjne re-
alizowane przez powiat. Wśród 
nich największą wartość osiągnie 
planowana budowa hali sportowej 
przy II LO z BJN w Bielsku Podla-

Remonty dróg w Krzywej i Stołowaczu
Zakończono prace przy re-

moncie drogi powiatowej Nr 1603B 
na odcinku od drogi wojewódzkiej 
Bielsk Podlaski – Hajnówka do 
miejscowości Krzywa o długości  
1,9 km. Powiat bielski na realiza-
cję zadania wydał 300 tys. zł, na-
tomiast samorząd gminy Bielsk 
Podlaski dofinansował inwestycję 
kwotą 100 tys. zł.

Dobiegają również końca 
prace przy przebudowie drogi 
powiatowej Nr 1575B przebie-
gającej przez miejscowość Stoło-
wacz. Odcinek tej drogi o długości  

1,2 km uzyskał nową nawierzchnię 
bitumiczną, wybudowano również 
dwie zatoki autobusowe. W miejscu 
starego mostu powstał nowocze-
sny przepust z blach profilowanych. 
Wartość zadania wynosi 2,9 mln zł. 
Większość środków pochodzi z bu-
dżetu powiatu bielskiego, a 767 tys.
zł stanowi wsparcie gminy Bielsk 
Podlaski. Generalnym wykonawcą 
robót było PDM MAKSBUD Sp. z o.o.

Dzięki tym inwestycjom 
znacznie poprawi się bezpieczeń-
stwo i wygoda użytkowników tych 
dróg.                                        pzd 

Wyremontowana droga w Krzywej

Droga w m. Stołowacz

1,4 mld zł rocznie stracą samorzą-
dy w wyniku uchwalenia ustawy w spra-
wie podatku zryczałtowanego. Wniosek 
do Prezydenta RP w sprawie wystąpienia 
do Trybunału Konstytucyjnego o zbada-
nie jej zgodności z Konstytucją przesłał 
sekretarz strony samorządowej w Ko-
misji Wspólnej Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 
r o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych, 
ustawy o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne oraz 
niektórych innych ustaw w swoich skut-
kach spowoduje drastyczne zmniejsze-

Samorządy tracą dochody

skim – w przyszłym roku będzie to 
kwota prawie 5 mln zł. 1 mln zł 
przeznaczone zostanie na przebu-
dowę drogi Bielsk Podlaski – Stra-
bla, a 3,2 mln zł  na przebudowę 
drogi powiatowej biegnącej od dro-
gi wojewódzkiej Nr 681 – Popławy 

- Puchały Stare - do granicy powiatu.
Zwiększy się także deficyt 

budżetowy. Na rok 2020 jego wy-
sokość określono na 3,5 mln zł, 
natomiast w budżecie roku przy-
szłego ulegnie on zwiększeniu do 
kwoty blisko 4,8 mln zł. Głównym 
źródłem jego pokrycia będzie nad-
wyżka z lat ubiegłych.

Znaczące zwiększenie budże-
tu w stosunku do roku ubiegłego 
jest bardzo optymistycznym zna-
kiem wskazującym, iż powiat mimo 
ogólnego spowolnienia gospodar-
czego spowodowanego epidemią 
koronawirusa SARS-Cov-2 nie 
zamierza poddać się recesji. Prze-
ciwnie - zarząd powiatu planując 
wydatki, zwłaszcza inwestycyjne, 
zadecydował o tradycyjnych kie-
runkach (oświata i drogi) i inten-
sywnym tempie dalszego rozwoju, 
nie zaniedbując przy tym zabez-
pieczenia innych ważnych potrzeb 
społecznych.                              pd

nie wpływów do budżetów samorządów, 
należnych im z tytułu udziału w podatku 
PIT. Nastąpi to poprzez  odpływ podatni-
ków podatku PIT do kategorii podatników 
podatku zryczałtowanego, w którym nie 
mają udziału samorządy. Według Strony 
Rządowej budżet państwa zyska przez 
to ponad 1,6 mld zł rocznie, ale stracą 
samorządy.

Tymczasem art. 167 ust. 1 Konsty-
tucji RP stwierdza, iż „Jednostkom samo-
rządu terytorialnego zapewnia się udział 
w dochodach publicznych odpowiednio 
do przypadających im zadań”. Budżety 
samorządów już w tej chwili są znacząco 
obciążone wydatkami na realizację zle-
conych zadań rządowych, jak choćby na 

Cd. str. 4

„Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,  
że każdy wszystko usłyszy: 
I sanie w obłokach mknące, 

i gwiazdy na dach spadające, 
A wszędzie to ufne czekanie…  
Czekajmy - dziś cud się stanie.” 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy, aby przyniosły ze sobą  
zdrowie, spokój i odpoczynek. 

By wypełniły się radością i miłością, 
zaś Nowy 2021 Rok  

wlał we wszystkie serca optymizm,  
zapewnił bezpieczeństwo 

oraz darzył pomyślną realizacją  
marzeń i planów. 

 
 

Sławomir Jerzy Snarski        Andrzej Leszczyński     Piotr Bożko 
 

      Starosta Bielski            Przewodniczący Rady Powiatu   Wicestarosta 
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Powiat bielski konsoliduje 
obsługę finansową podległych mu 
szkół ponadpodstawowych. Zarząd 
powiatu podjął uchwałę ustalają-
cą procedury jej organizacji. Od 
1 stycznia 2021 roku w całości 
obowiązki w zakresie rachunkowo-
ści i sprawozdawczości jednostek 
oświatowych przejmie starostwo 
powiatowe. 

Celem wprowadzanych zmian 
jest przede wszystkim ujednolice-
nie programów do obsługi finanso-
wo-księgowej szkół, skuteczniejszy 
nadzór i kontrola nad realizacją ich 

Szkoły ponadpodstawowe 
podległe powiatowi bielskiemu an-
gażują się w działania zmierzające 
do podniesienia ich atrakcyjności 
dla uczniów poprzez wprowadzanie 
nowoczesnych metod nauczania. 
Licea ogólnokształcące realizo-
wać będą projekt pn. „Nowoczesna 
szkoła – podnoszenie kompetencji 
kluczowych uczniów bielskich lice-
ów”, natomiast szkoły zawodowe - 

„Nowoczesne kształcenie zawodowe 
w Bielsku Podlaskim”. Zarząd powia-
tu upoważnił dyrektorów szkół do 
wszelkich czynności prawnych zwią-
zanych z ich realizacją. 

I Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki oraz II Liceum 
Ogólnokształcące z BJN im. Bro-
nisława Taraszkiewicza zrealizują 
projekt, którego celem jest wzmoc-
nienie atrakcyjności i podniesienie 
jakości oferty edukacyjnej szkół 
ukierunkowanej na rozwój kom-
petencji kluczowych uczniów oraz 
prowadzenia zajęć metodą ekspe-
rymentu. 

Jednym z zadań jest komplek-
sowy program wsparcia uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi, m.in. w formie pomocy 
stypendialnej. Ponadto doposażone 

Szkoły podnoszą kompetencje uczniów
w sprzęt zostaną dwie pracownie 
przedmiotowe. 

Wartość zadania wyniesie ok. 
612 tys. zł, z czego ok. 551 tys. zł 
stanowić będzie dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Podobny projekt - adresowa-
ny do szkół zawodowych, realizować 
będą Zespół Szkół nr 1 im. Marszał-
ka Józefa Klemensa Piłsudskiego 
oraz Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Pod-
laskiej w Bielsku Podlaskim. Jego ce-
lem jest podniesienie poziomu sku-
teczności kształcenia zawodowego, 
wyrównanie dysproporcji w nauce, 
wzmocnienie kompetencji kluczo-
wych, umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy, wzrost 
wiedzy praktycznej i doświadcze-
nia zawodowego w dostosowaniu 
do potrzeb lokalnych pracodawców 
oraz doskonalenie kompetencji za-
wodowych nauczycieli. 

Wśród zadań do realizacji jest 
doposażenie pracowni zawodowych 
i warsztatów szkolnych w sprzęt, po-
moce dydaktyczne i narzędzia oraz 
realizacja staży zawodowych u pra-
codawców i poradnictwo edukacyj-
no-zawodowe. 

Wartość projektu wyniesie po-
nad 2,2 mln zł. Europejski Fundusz 
Społeczny zasili jego realizację kwo-
tą 2,1 mln zł.                      pd, mch

Wspólna obsługa finansowa  
jednostek oświatowych

planów finansowych oraz zmniej-
szenie kosztów. 

Reorganizacja obsługi księ-
gowej nie spowoduje zwolnień 
pracowników, utworzony zostanie 
odrębny referat, w którym osoby 
dotychczas wykonujące pracę znaj-
dą zatrudnienie. Korzyścią takiego 
rozwiązania będzie natomiast ła-
twiejsze korzystanie z urlopów 
i zapewnienie im odpowiedniego 
zastępstwa, także w razie koniecz-
ności przebywania na zwolnieniach 
lekarskich.

pd

Zaniedbany przez lata park 
w Rudce został ostatnio uporząd-
kowany i oczyszczony. Z inicjatywy 
starosty bielskiego przeprowadzono 
prace porządkowe, wycięto martwe 
drzewa, usunięto zakrzaczenia i wy-
remontowano oświetlenie alei. Park 

Porządki w parku w Rudce

zyskał nowy, świeży wygląd.
Teren ten, położony w dawnym 

majątku Ossolińskich, stanowi nie-
ruchomość, której właścicielem jest 
Skarb Państwa. Znajduje się także 
w strefie ochrony konserwatorskiej, 
a więc ma charakter zabytkowy. Sta-

rosta bielski, zarządzający nierucho-
mościami Skarbu Państwa, podjął 
starania o przywrócenie godnego wy-
glądu tej wizytówce gminy i powiatu. 
Podpisano zatem stosowne umowy 
z gminą Rudka oraz wykonawcą prac 
remontowych oświetlenia. Przedsię-

wzięcie to sfinansowano ze środków 
przekazanych od wojewody podla-
skiego. Pozyskano na ten cel kwotę 
60 tys. zł.

Dzięki współpracy starosty, 
wójta gminy Rudka, wojewody i firmy 
remontującej oświetlenie udało się 

znacząco poprawić wygląd otoczenia 
pałacu, w którym siedzibę ma Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze-
go im. Krzysztofa Kluka. Zadbano 
przy tym nie tylko o estetyczne wa-
lory terenu, ale też o istotny element 
dziedzictwa narodowego.      pd, wks 

Ministerstwo Edukacji i Na-
uki przekazało Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego 
projekt rozporządzenia w sprawie 
sposobu podziału części oświato-
wej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego w roku 
2021. Stanowisko w tej sprawie za-
jął Związek Powiatów Polskich, na 
podstawie opinii opracowanej przez 
Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu.

Ogólna uwaga ZPP dotyczy 
niedoszacowania wysokości czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej, 
tym samym niezdolnej do pokry-
cia wydatków jednostek samorządu 
terytorialnego na oświatę. W szcze-
gólności dotyczy to drastycznego 
zmniejszenia kosztów kształcenia 

w liceach ogólnokształcących, któ-
re są wyższe o 20% w porówna-
niu do kosztów ponoszonych przez 
szkoły podstawowe. Projekt roz-
porządzenia wyraźnie faworyzuje 
także szkoły niepubliczne (prywat-
ne), kształcące słuchaczy liceów 
ogólnokształcących dla dorosłych 
i szkół policealnych, ograniczając 
dostęp do środków placówkom 
publicznym. Podobna sytuacja ma 
miejsce w przypadku oceny sytuacji 
finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego, mającej odniesienie 
do zwiększenia wypłaty subwen-
cji. Tu również większe możliwości 
pozyskania środków subwencji 
uzyskałyby szkoły niepubliczne. 
Oprócz wypłacanej im subwencji 

oświatowej mają one przecież do-
stęp do innych form pozyskiwania 
funduszy na swoją działalność, np. 
poprzez czesne. Przekazywanie 
im zwiększonych kwot ze środków 
publicznych ogranicza dostęp do 
nich szkołom zarządzanym przez 
samorządy. 

Ponadto Związek nie zgodził 
się na projektowane obniżenie 
o 50% środków subwencji przezna-
czonych na funkcjonowanie oddzia-
łów przygotowania wojskowego. 

Omawiany projekt rozporzą-
dzenia jest nie do przyjęcia z punk-
tu widzenia jednostek samorządu 
terytorialnego prowadzących szkoły 
publiczne. Dotyczy to także powiatu 
bielskiego, który mocno odczuwa 

skutki takiej „oszczędnej” polityki 
oświatowej. Wystarczy wskazać, iż 
przewidywana w roku bieżącym 
wysokość środków dokładanych 
z budżetu powiatu do utrzyma-
nia szkół wyniesie ok. 2,5 mln zł. 
W przyszłym roku ulegnie ona 
zwiększeniu do kwoty ok. 2,8 mln 
zł. Warto zauważyć, iż taka wartość 
środków wydatkowanych na zada-
nie rządowe stanowi równowartość 
przebudowy 2-3 km drogi. Ograni-
cza to zatem możliwości działania 
samorządu powiatowego w sferze 
zaspokojenia interesów wspólno-
ty samorządowej, zamiast tego 
kierując środki i siły do realizacji 
zadań przynależnych administracji 
rządowej.                                     pd

Subwencja oświatowa do poprawki

cele oświatowe. Wystarczy wspomnieć, 
iż tylko powiat bielski w roku 2021 prze-
znaczy na ten ok. 2,8 mln zł z własnych 
zasobów finansowych, podczas gdy środ-
ki na tą kategorię wydatków powinien 
zapewnić rząd. Strona samorządowa Ko-
misji Wspólnej Rządu i ST słusznie uznała 
zatem, że nowa ustawa może kolidować 
z ustawą zasadniczą.

W projekcie budżetu powiatu biel-
skiego na 2021 rok założono, że udział 
w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa przyniesie dochody 
w kwocie ponad 11 mln zł. Obawiać się 
więc należy, czy wprowadzane w życie 
przepisy pozwolą utrzymać wpływy bu-
dżetowe w tej wysokości.                    pd

Samorządy  
tracą dochody

Cd. ze str. 3
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Wyrazy głębokiego żalu, współczucia  

oraz najszczersze kondolencje z powodu śmierci

MAMY
Staroście Hajnowskiemu Andrzejowi Skiepko

składają:

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Łączymy się w bólu i modlitwie

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

                                                           Ks. J. Twardowski

Panu Andrzejowi Skiepko  
- Staroście Hajnowskiemu
składam szczere kondolencje  

i wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY
łącząc się w nieutulonym żalu  

i głębokiej modlitwie.
 

W imieniu Rady Powiatu Hajnowskiego:

Przewodniczący Rady Powiatu

Eugeniusz Saczko

GMINA WYSZKI

26 listopa-
da 2020 r. w Koćmierach odbyło 
się poświęcenie i oddanie do użytku 
nowej drogi asfaltowej. Przebudo-
wę drogi gminnej wykonano w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządo-
wych, gdzie Gmina otrzymała 50% 
dofinansowania. Koszt inwestycji 
wyniósł 1 119 764,40 zł.

W uroczystości udział wzięli 
Wójt Mariusz Korzeniewski, Za-
stępca Wójta Tadeusz Wielanowski, 
Skarbnik Teresa Falkowska, kierow-
nik referatu IGK Kazimierz Tymo-
siak, Przewodnicząca Rady Zofia 
Oksiuta, sołtys Koćmier Sławomir 
Zdrojkowski i mieszkańcy wsi. Dro-

Otwarcie drogi w Koćmierach

gę poświęcił proboszcz Parafii Top-
czewskiej ks. Zbigniew Bolewski.

Wykonawcą było Przedsię-

biorstwo Drogowo-Mostowe MAKS-
BUD Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego.

(mk) 

Koledze Andrzejowi Skiepko
szczere wyrazy żalu i współczucia   

z powodu śmierci

Mamy
składają

Jan Ciełuszecki

Wiesław Pietuch

Waldemar Staszynski

Wiesław Sokołowski     

Pierwszy w Hajnówce białoru-
ski mural pojawił się na frontowej 
ścianie Muzeum i Ośrodka Kultury 
Białoruskiej w Hajnówce. Jest na-
wiązaniem do wzoru, który może 
nie każdy pamięta, ale był w tym 
samym miejscu kilkanaście lat temu, 
jednak uległ zniszczeniu. Muzeum 
od kilku lat myślało o jego odtwo-
rzeniu, w tym roku udało się pozy-
skać na ten cel fundusze i zreali-
zować mural. Natomiast w planach 
jest jeszcze realizacja kolejnych 
murali na ścianach Muzeum. 

Mural zaprojektował biało-
stocki artysta Mirosław Zdrajkow-
ski. Jest on absolwentem Akademii 
Sztuk Pięknych w Mińsku na Biało-
rusi oraz Policealnego Studium Iko-
nograficznego w Bielsku Podlaskim. 
Autor wielu wystaw zbiorowych 
i indywidualnych, ilustrator książek 
i płyt CD. Wszelkie jego poczynania 
artystyczne zdradzają przywiązanie 
do tradycji białoruskich, do języka, 
do kultury ludowej. Jego prace znaj-
dują się w zbiorach m. in. Muzeum 
Białoruskiego w Hajnówce, Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku oraz 
prywatnych kolekcjach. Brał udział 

Białoruski mural  
w przestrzeni miasta Hajnówka

w projekcie muzeum w Hajnówce 
„Białoruski alfabet sztuki” dzięki cze-
mu trafił do ogólnopolskiego „Słow-
nika Białoruskich Artystów”.  

Mural na ścianie muzeum ma 
wymiary 12 x 3 metry i widoczny 
jest z daleka. Nawiązuje do trady-
cyjnego wzornictwa zaczerpniętego 
z koszul ludowych oraz ręcznika 
obrzędowego. Dzięki temu nasze 
dziedzictwo kulturowe zaczyna być 
widoczne w przestrzeni miasta.

Zrealizowano dzięki dota-
cji Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Urzędu Miasta 
Hajnówka.         Agnieszka Tichoniuk

Z czytelnictwem od lat nie jest 
w Polsce najlepiej. Więc cieszy każ-
da akcja zmierzająca do wyrobienia 
nawyków czytania, zwłaszcza wśród 
najmłodszych. Służyć temu może 
wzbogacanie szkolnych księgozbiorów 
o nowe ciekawe pozycje. W paździer-
niku biblioteka w szkole w Świrydach 
będącej filią szkoły podstawowej 
w Domanowie wzbogaciła się aż o 238 
książek. Pieniądze – 3  100 zł – pocho-
dziły z „Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa” oraz dotacji Gminy 
Brańsk. Pozostaje tylko żywic nadzieję, 
że zakup nowych książek spowoduje 
także wzrost czytelnictwa.          (seb)

Świrydy

Nowe książki

Na razie tylko w wojewódz-
twie podlaskim. Gmina zajęła naj-
wyższe – 19 miejsce – w Rankingu 
Finansowym Samorządu Teryto-
rialnego za 2019 r. A dodajmy, ze 
ocenianych było 1547 wiejskich 
samorządów. Jest to duży sukces 
gminy. W pierwszej setce znala-
zły się jeszcze tylko trzy  gminy; 
Szumowo (33 miejsce), Wysokie 
Mazowieckie (46) i Zambrów (58). 
O lokatach samorządów  z nasze-

Juchnowiec Kościelny najgospodarniejszy
go  ternu napiszemy w następnym 
numerze.

Ranking jest jedynym opra-
cowaniem obejmującym wszystkie 
jednostki samorządu terytorialne-
go. Przy ocenie brano pod uwagę 
7 najważniejszych i najczęściej 
omawianych w literaturze ekono-
micznej wskaźników, a m.in. udział 
dochodów własnych w dochodach 
ogółem, udział wydatków inwe-
stycyjnych w wydatkach ogółem, 

obciążenie wydatków bieżących 
wydatkami na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń, udział 
środków europejskich w wydatkach 
ogółem.                                 (seb) 

Powiat białostocki zawarł umo-
wę z Przedsiębiorstwem Eksploata-
cji Dróg i Mostów w Białymstoku 
na przebudowę drogi powiatowej 
1489B na odcinku Żuki – Pasynki – 
Zagruszany o długości 1,1 km. Droga 
na większej części przebiega przez 
tereny pól uprawnych i łąk a tylko na 
krótkich fragmentach przez obszar 
zabudowany. Jezdnia o szerokości 

7 grudnia zakończyła obrady 
chyba najdłuższa sesja Sejmiku 
Województwa Podlaskiego. Trwała 
od 27 października.  Radni przezna-
czyli prawie 2,3 mln zł na wsparcie 
samorządów  oraz służbę zdrowia. 
m.in. SPZOZ w Siemiatyczach.  Sie-
miatycki szpital otrzyma 451 766 
zł na zakup ambulansu medyczne-
go typu „S”.                               (cec)

Siemiatycze

Dotacja na zakup 
ambulansu

Gmina Zabłudów

Przebudowa dróg

Cd. str. 9
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Białowieża
Remont Carskiej Bramy

siedziba angielskiej firmy Centu-
ry, w latach 1921 – 1934 kaplica 
katolicka, a w latach 1929 – 1936 
Państwowa Szkoła dla Leśniczych.  
W części budynku urządzono apar-
tamenty dla prezydenta Mościckiego.

Po zajęciu Białowieży przez 
Niemców w pałacu mieścił się sztab 
do walki z partyzantką. W nocy z 16 
na 17 lipca 1944 r w pałacu wy-
buchł pożar wzniecony przez wspie-
rające Niemców oddziały węgierskie. 

To co z niego zostało roze-
brano w 1961 r. i na tym miejscu 
pobudowano hotel Iwa, w którym 
mieściło się także muzeum. Z pa-
łacu pozostała tylko pałacowa bra-
ma, która przed rozbiórka uchroniło 
zaangażowanie PTTK. W czasach 
carskich mieściła się w niej war-
townia i zbrojownia. Ta pozostało-
ści pałacu jest jedną z wizytówek  
BPN, na jej remont Białowieski 
Park Narodowy otrzymał dotację 
unijną w wysokości 380 tys zł. Po 
renowacji obiekt będzie wykorzy-
stywany do organizowania wystaw 
prezentujących historie Białowieży  
z czasów carskich.                                   (s)

Cd. ze str. 1

Jak wcześniej informowaliśmy 
gmina Dubicze Cerkiewne otrzyma-
ła z Urzędu Marszałkowskiego do-
finansowanie w kwocie 40 000 zł 
na zakup sprzętu dla jednostek OSP 
z ternu gminy. Za ta kwotę  wzbo-
gaconą o dofinansowanie z budżetu 
gminy zakupiono 12 kpl. specjalnego 
ubrania strażackiego wraz ze stra-
żackimi butami. 

Zakupione umundurowanie na 
początku listopada trafiło do stra-
żaków ochotników z OSP Z Dubicz 
Cerkiewnych, Tofiłowiec, Werstoka, 
Korycisk i Starego Kornina.

Zakupione umundurowanie za-
pewnią strażakom z tych jednostek 
lepsza ochronę w trakcie akcji oraz  
lepszy komfort użytkowania.   (czar)

Dubiccy strażacy mają 
nowe umundurowanie

Dubicze Cerkiewne
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Zarząd Województwa Pod-
laskiego zaplanował rekordowe 
wsparcie w 2021 roku kolejowych 
przewozów pasażerskich. W tym 
roku była to kwota 30 mln zł, 
w przyszłym będzie 38 mln. zł.  Te 
pieniądze pozwolą na uruchomie-
nie przewozów na nowych liniach; 
m.in. Białystok – Zubki Białostoc-
kie i po prawie trzydziestu latach 
na linii Białystok – Bielsk Podlaski 

– Hajnówka.
Przez kilka lat trwał remont 

linii  kolejowej Lewki – Hajnówka 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia. W ramach mo-
dernizacji wymieniono 27 km torów, 
wybudowano 11 nowych mostów 

i przepustów oraz zmodernizo-
wano 5 przystanków kolejowych 
i wybudowano nowy w Mikłaszach. 
Zadbano o bezpieczeństwo podróży 
przebudowując 22 przejazdy kole-
jowo-drogowe. Po modernizacji po-
ciągi na tej linii będą mogły jeździć 
z prędkością do 100 km/h co znacz-
nie skróci czas przejazdu i będzie 
konkurencją do przewozów auto-
busowych. Średni czas przejazdu na 
odcinku Hajnówka – Bielsk Podlaski 
wyniesie ok. 30 min., a podróż do 
Białegostoku ok. 80 min. Wygodniej 
i szybciej będzie się też jeździło na 
trasie z Hajnówki do Czeremchy 
i dalej do Siemiatycz.

I można by się cieszyć z ta-

kiego efektu działań PKP, gdyby 
nie jedno ale. Jedno, ale bardzo 
ważne. Projektanci moderniza-
cji i jej realizatorzy zapomnieli 
o szczególnej grupie podróżnych, 
osobach poruszających się na 
wózkach i podróżnych z dziećmi 
w wózkach, czy rowerzystach. Na 
kładce nad torami w Hajnówce 
zapomniano o specjalnych zjaz-
dach dla tej kategorii podróżnych. 
Zapomniano także o poczekalni, 
gdzie więc mają się schronić po-
dróżni przed opadami i wiatrem?

Zapytaliśmy PKP jak zamie-
rza rozwiązać powyższy problem 
sygnalizowany różnym władzom 
przez mieszkańców Hajnówki, ale 

do zamknięcia numeru od-
powiedzi nie otrzymaliśmy.

Jak informują nas 
czytelnicy, także rozkład 
jazdy  został tak ułożony, 
że osoby pracujące w Bia-
łymstoku nie będą mogły 
zdążyć do pracy na godz. 
7 i wrócić po 19 z Białego-
stoku. Dotyczy to wpraw-
dzie pracowników służ 
mundurowych czy służby 
zdrowia  ( pracujących 
w systemie 12 godzinnym) 
ale i o nich warto zadbać 
jak się już uruchamia nową 
linię.

(sok) foto: Jarosław

Hajnówka Rekordowe wsparcie PKP to nie wszystko
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• Do Polski popłynie 770 mld 
zł, ale nie wszyscy są zado-
woleni

• Lopez Aguilar, europoseł 
i były minister sprawiedli-
wości w Hiszpanii, szuka nie 
istniejące w Polsce „strefy 
wolne od LGBT”

• Roberta Metsola, I wiceprze-
wodnicząca Parlamentu Eu-
ropejskiego, poucza Polskę, 
a w tle morderstwo dzienni-
karki śledczej na Malcie

• Krzysztof Jurgiel walczy 
o dopłaty dla polskich rol-
ników, a unijny komisarz Ja-
nusz Wojciechowski (z Polski, 
dawniej członek PSL, teraz 
PiS)  odpowiada europosłowi, 
że   rolnik nad Wisłą nie jest 
dyskryminowany 

• „Polska Wódka”  już nie bę-
dzie podrabiana w Chinach 

Najnowszy news na święta 
jest taki: kwestia tzw. praworząd-
ności w Polsce i na Węgrzech zo-
stała ujęta dodatkowymi zapisami 
do rozporządzenia Komisji Europej-
skiej, dotyczącego unijnego budże-
tu i Funduszu Odbudowy; to dzięki 
działaniom m. in. europosłów PiS, 
którzy należą do Grupy Europej-
skich Konserwatystów i Reforma-
torów w Parlamencie Europejskim. 
I tu się pojawiają różnice zdań, 
zarówno w Brukseli jak i w kraju, 
na ile poszerzone w treści Rozpo-
rządzenie jest korzystne dla Polski, 
do której popłynie 770 mld zł przez 
najbliższe siedem lat. 

 Jeszcze we wrześniu tego 
roku na sesji w Brukseli, szef 
Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrz-
nych – Lopez Aguilar zaprezento-
wał posłom raport o tym, w jaki 
sposób praworządność, demokra-
cja i prawa podstawowe zostały 
podważone i naruszone w Polsce 
od 2015 r. Przejęty swoją misją 
piętnował z błyskiem w oku rze-
komo istniejące „strefy wolne od 
LGBT”, eskalację przemocy i „mowy 
nienawiści” wobec osób homosek-
sualnych. W tym katalogu bezpod-
stawnych oskarżeń umieścił także 
ataki rządu na wolność mediów 
oraz niezawisłość sędziów. Pogroził 
też Polsce za próbę wycofania się 
z Konwencji Stambulskiej.

W tym miejscu warto zadać 
pytanie: kim jest Lopez Aguilar, 
hiszpański „ekspert od praworząd-

Z Notatnika europosła Krzysztofa Jurgiela
PROSTO Z BRUKSELI

ności” w Polsce, działający wspól-
nie i w porozumieniu z europosłami 
Platformy Obywatelskiej, PSL i Le-
wicy? Otóż w swojej ojczyźnie po-
siada reputację jednego z najgor-
szych ministrów sprawiedliwości 
jacy byli w Hiszpanii. Po powołaniu 
go do lewicowego rządu premiera

Jose Zapatero w 2004 r., z za-
palczywością ideologiczną socjali-
sty zapowiedział, że nie przychodzi 
ulepszać prawa lecz przeprowadzić 
rewolucję społeczną. T tak zaczęły 
się niebywałe reformy: wprowadził 
tzw. małżeństwa homoseksualne, 

„ekspresowe” rozwody, a w zakresie 
równości płci, posunął się tak dale-
ko, ze mężczyźni czują się obecnie 
dyskryminowani. Warto zaznaczyć 
z jaką niechęcią odnosi się do Ko-
ścioła, co nie powinno dziwić, po-
nieważ należy do masońskiej Loży 
Wielkiego Wschodu.

***
Roberta Metsola, pierwsza 

wiceprzewodnicząca Parlamentu 
Europejskiego, jest także znana 
z  krytycznego stosunku do Polski. 
To maltańska eurodeputowana 
Europejskiej Partii Ludowej, która 
z przesadną ekspresją i zjadliwie 
kilka razy atakowała nasz kraj za 
rzekome łamanie tzw. praworząd-
ności i wartości obywatelskich, 
w szczególności, jeśli chodzi o nie-
zawisłość sądów. Tymczasem na 
Malcie sędziów mianują partie 
polityczne. Sama zdobywała gło-
sy w wyborach, twierdząc, że jest 
przeciwko aborcji. W Brukseli jed-
nak aktywnie popierała tzw. prawa 
reprodukcyjne.

Afery finansowe, Panama 
Papers, korupcja, powiązania po-
lityków z nieuczciwym biznesem, 
tworzenie spółek krzaków to na 
Malcie zjawiska powszechne, któ-
re nijak mają się do praworządno-
ści. To w tym kraju dziennikarka 
śledcza Daphne Caruana Galizia, 
ujawniająca korupcję w kręgach 
rządowych, została właśnie za-
mordowana w 2017 r. Jednak Ro-
berta Metsola woli bezpodstawnie 
strofować Polskę w Parlamencie, 
zamiast zajmować się łamaniem 
praworządności w swojej ojczyźnie.

***
Podczas obrad na jednej 

z sesji plenarnych PE  Krzysztof 
Jurgiel domagał się usunięcia 
różnic w wysokości dopłat bez-
pośrednich dla rolników, otrzy-

mywanych w ramach I filara WPR  
(wspólnej polityki rolnej).

„Niestety, proponowany od lat 
podział środków prowadzi do utrzy-
mania rażąco niesprawiedliwych

różnic w wysokości dopłat dla 
rolników w poszczególnych krajach 
członkowskich, w tym Polski”, pod-
kreślał. I dodał, że narusza on sze-
reg zapisów traktatowych. A swo-
je zastrzeżenia zawarł i prawnie 
uzasadnił w pytaniu do Komisji 
Europejskiej:

„Parlament Europejski jest 
w trakcie finalizowania reformy 
wspólnej polityki rolnej po 2020 r.

Jest to kolejna zmiana WPR, 
która nie czyni zadość postulatom 
wyrównania (…) podziału środków 
przewidzianych na dopłaty bezpo-
średnie dla rolników.

Proponowany system środ-
ków (…) narusza zasadę niedys-
kryminacji obywateli UE (rolników) 
ze względu na przynależność pań-
stwową (art. 18 TFUE), a ponad-
to narusza zakaz dyskryminacji 
między producentami wewnątrz 
Unii (art. 40 ust. 2 TFUE). Zgodnie 
z prawem unijnym przy ustalaniu 
wspólnej polityki rolnej mogą być 
brane pod uwagę różnice między 
regionami rolniczymi, nie zaś róż-
nice między państwami członkow-
skimi.

Na nie sprawiedliwość tego 
systemu kilkakrotnie zwracał uwa-
gę Parlament Europejski w swoich 
rezolucjach (…). Wszyscy rolnicy UE 
muszą spełniać te same standardy 

i stoją wobec podobnych wyzwań, 
jednak nie dostają na to takich sa-
mych środków”.

10 grudnia 2020 r. europosło-
wi Krzysztofowi Jurgielowi w imie-
niu Komisji Europejskiej  odpowie-
dział komisarz Janusz Wojciechow-
ski (cytujemy zgodnie z oryginałem, 
bo to unikatowy dokument):

„Komisja, stojąc na straży 
Traktatów, ściśle monitoruje reali-
zację celów wspólnej polityki rolnej 
(WPR), a w szczególności celu, ja-

kim jest zapewnienie odpowiednie-
go poziomu życia ludności wiejskiej, 
przy jednoczesnym zagwarantowa-
niu przestrzegania przez cały czas 
ogólnej zasady równości i niedys-
kryminacji.

Ogólna kwota dostępna na 
wsparcie w ramach WPR, w tym 
między innymi wstępne przydziały 
krajowe na płatności bezpośrednie, 
zależy od zasad i kwot określonych 
w wieloletnich ramach  finanso-
wych (WRF) oraz w przepisach sek-
torowych. Wsparcie przydziela się 
rolnikom zgodnie  z przepisami re-
gulującymi poszczególne systemy 
wsparcia, które mają na celu re-
alizację celów polityki. W związku 
z tym kwota, jaką może otrzymać 
rolnik indywidualny, zależy od sze-

regu czynników związanych z jego 
gospodarstwem oraz sposobu, 
w jaki dane państwo członkowskie 
wdraża unijną politykę. Sytuacja ta 
nie oznacza dyskryminacji. Sytu-
acja ta nie oznacza dyskryminacji.

W przypadku płatności bez-
pośrednich Komisja zapropono-
wała kontynuowanie tzw. „konwe-
rgencji zewnętrznej” w kolejnych 
WRF, co oznacza stopniową kon-
wergencję poziomów wsparcia 
między państwami członkowskimi. 
W praktyce oznacza to, ze pomi-
mo ogólnego trudnego kontekstu 
budżetowego rolnicy w kilku pań-
stwach, w tym w Polsce, będą na 
przestrzeni lat otrzymywać coraz 
wyższe średnie płatności za hektar.

W konkluzjach Rady Europej-
skiej z 21 lipca 2020 r. zatwier-
dzono proponowane zasady kon-
wergencji zewnętrznej. Konkluzje 
te wymagają obecnie zgody Par-
lamentu Europejskiego”.

Znawcy tematu uważają, że 
jest to odpowiedź wymijająca (!?) 
i nie wiele wnosi do meritum spra-
wy, a na pewno nie uspokoi ona 
polskiego  rolnika. Mój chłopski 
rozum, też nie wiele zrozumiał.

 ***
Parlament wyraził zgodę 

na umowę między UE a Chinami 
w celu ochrony nazw 200 euro-
pejskich i chińskich specjałów 
spożywczych przed fałszowaniem 
i niewłaściwym użyciem nazwy 
własnej.

Chodzi o produkty z oznacze-
niami geograficznymi, takie jak np. 
Feta, Muenchen Bier czy Queso 
Manchego ( hiszpański ser z mle-
ka owczego). W tym doborowym 
asortymencie znalazła się Polska 
Wódka;  tego by jeszcze brakowało, 
żeby nasz krajowy brand był pro-
dukowany (podrabiany)  i importo-
wany z Chin.

Tą dobrą nowiną na święta 
kończymy stałą (od tego nume-
ru) kolumnę pt. „Prosto z Brukseli. 
Z notatnika  europosła Krzysztofa 
Jurgiela” Goodbye!

Przeglądał i skomentował 
Waldemar Staszyński                    

Warto przeczytać

Zdarza się, że los nie po-
zwala zapomnieć o tym, co wy-
darzyło się przed laty. Dwoje za-
kochanych młodych ludzi może 
rozdzielić wojenna zawierucha, 
ale całe życie pamiętać będą 
o pierwszej prawdziwej miło-
ści. Ułożą sobie życie, spędzą je 
w otoczeniu bliskich, ale w sercu 
wciąż będą nosić puste miej-
sce. Tak jak Leontyna, która nie 
otwiera tajemniczych listów, bo 
nie chce pozwolić, by przeszłość 

Poczuj świąteczną magię miłości 
wywróciła jej świat do góry noga-
mi. Pewnego dnia jednak zatrza-
śnięta od lat szuflada się otwiera 
i z dumą prezentuje zawartość, 
której nie można dłużej ignorować. 
Zwłaszcza że położone wśród gór 
miasteczko Malownicze zaczyna 
otulać przedświąteczna mgła, któ-
ra niespodziewanie budzi w Leon-
tynie dawno zapomnianą tęsknotę. 
Po raz pierwszy od bardzo dawna 
postanawia wrócić do miejsc z cza-
sów młodości. Kogo tam spotka? 

Z kim spędzi wigilijny wieczór? 

„Bo nadal Cię kocham” jest 
jak światło rozjaśniające zimowe 
noce – to opowieść, która ogrze-
wa zmarznięte serce i niesie wia-
rę w siłę prawdziwych uczuć. Nikt 
tak jak Magdalena Kordel nie po-
trafi przypomnieć o tym, co jest 
w życiu najważniejsze, nie tylko 
w święta.

Magdalena Kordel 
Bo nadal Cię kocham

Parafia Prawosławna 
pod wezwaniem Św. Mi-
kołaja Cudotwórcy w Mi-
chałowie otrzyma 150 tys. 
zł z funduszy UE na wykona-
nie robót budowlano – mon-
tażowych.   Obejmą one wy-
mianę posadzki przedsionka 
i nawy oraz montaż instala-
cji ogrzewania podłogowego. 
Dzięki tej inwestycji poprawi 
się znacznie komfort korzy-
stania z obiektu przez wier-
nych parafii.               (pum)

Michałowo
Remont cerkwi

zabytek.pl
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GMINA NAREWKA

Droga Nurzec - Śnieżki
Zakończono prace przy prze-

budowie odcinka drogi powiato-
wej Nr 1740B Nurzec – Śnieżki. 
W wyniku przebudowy został zli-
kwidowany ostatni fragment drogi 
pomiędzy tymi miejscowościami 
o nawierzchni żwirowej i cała droga 
do m. Śnieżki uzyskała nawierzch-
nię bitumiczną. Zadanie to Powiat 
Bielski realizował w ramach pocho-
dzących z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych środków o łącznej wartości 
ponad 400 tys. zł. Dofinansowanie 
z budżetu państwa wyniosło ponad 
212 tys. zł, inwestycję wsparła też 

gmina Boćki. Wykonawcą robót 
było PDM MAKSBUD Sp. z o.o.  pzd

Urząd Gminy 
Narewka w ramach „Akcji CHRY-
ZANTEMY” pozyskał nieodpłatnie 
od ARiMR łącznie ok. 600 sztuk 
chryzantem, których część rozda-
no mieszkańcom na użytek własny, 
a część przeznaczono na dekora-
cję ważnych miejsc martyrologii 
w gminie Narewka. 

Na dzień przed Narodowym 
Świętem 11 Listopada odwiedzo-
ne i ukwiecone zostały następujące 
punkty:

* miejsce upamiętniające pole-

Miejsca pamięci
głych z ręki Niemców mieszkańców 
wsi Tarnopol;

* miejsce upamiętniające żoł-
nierza rosyjskiego z okresu I wojny 
światowej (między Bernadzkim Mo-
stem a Podlewkowiem);

* miejsce pamięci 11 żołnie-
rzy rosyjskich (jeńcow wojennych 
w obozie niemieckim) z okresu 
I wojny światowej w Świnorojach;

* symboliczny grób upamięt-
niający poległych Żołnierzy Armii 
Czerwonej - Wyzwoleńców Ziemi 
Narewkowskiej z okresu II wojny 

światowej (na cmentarzu prawo-
sławnym w Narewce);

* pomniki w Narewce, tj. spa-
cyfikowanych przez Niemców wsi 
z Gminy Narewka w czasie II wojny 
światowej i ofiar hitlerowskiego fa-
szyzmu (przy amfiteatrze oraz na 
skrzyżowaniu ulic Hajnowskiej oraz 
Mickiewicza);

* pomniki upamiętniające Da-
nutę Siedzikównę „Inkę” (przy ko-
ściele w Narewce oraz przy Nadle-
śnictwie Browsk w Gruszkach);

Nie zapomniano również 
o zbiorowej mogile narewkowskich 
Żydów (okolice wsi Zabłotczyzna), 
zamordowanych przez wojsko 
niemieckie w sierpniu 1941 roku. 
W przyszłym roku wypada 80-ta 
rocznica ich zagłady, w związku 
z czym Gmina Narewka stosownie 
do okoliczności uczci to wydarzenie.

Warto jednak przy tym wie-
dzieć, iż Żydzi nie przynoszą na 
groby kwiatów, lecz kładą kamie-
nie, uznając je za symbol wiecznej 
pamięci.

...a zatem pamiętajmy i od-
wiedzajmy... 

Dzięki dofinansowaniu z fun-
duszy unijnych, które Zarząd Wo-
jewództwa podzielił 5 listopada 
przybędzie atrakcji turystycznych 
w powiecie hajnowskim.

Na obszarze działania LGD 
Puszcza Białowieska zostaną zre-
alizowane dwa projekty. Pierwszy 
zgłoszony przez Powiat Hajnowski 
dotyczy utworzenia na bazie ist-
niejących szlaków tematycznego 
szlaku rowerowego dotyczącego 
bioróżnorodności Puszczy Białowie-
skiej i Doliny Górnej Narwi. Projekt 
obejmuje ustawienie tablic infor-
macyjno-edukacyjnych o tematyce 
bioróżnorodności, tablic z mapami 
szlaku oraz zbudowanie infrastruk-

tury: wiat oraz stojaków na rowery. 
Projekt został przez województwo 
wsparty kwotą 50 tys. złotych.

W ramach drugiego projek-
tu w Masiewie Starym w gminie 
Narewka powstanie nowe miejsce 
turystyczne dla mieszkańców i tu-
rystów.  Będzie to wieża widokowa. 
Tej inwestycji towarzyszyć będą 
tablice informacyjne, budowa za-
daszonego miejsca do wypoczyn-
ku i utworzenie ścieżki edukacyjnej 
o długości prawie 20 km. Ten pro-
jekt, zgłoszony przez LGD Puszcza 
Białowieska Zarząd Województwa 
dofinansował kwotą ponad 250 
tys. zł.

(cz)

Stare Masiewo

Atrakcje na szlaku

W drugiej połowie grudnia 
rozpocznie działalność Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Krynic-
kich w gminie Zabłudów. Będzie to 
placówka dziennego pobytu dla 30 
dorosłych osób niepełnosprawnych 
intelektualnie  z 8 miejscami poby-
tu całodobowego z terenu gminy. 
Pracownicy ŚDS będą świadczy 
usługi w zakresie indywidualnych 
lub zespołowych treningów samo-
obsługi, i umiejętności społecznych 
polegających na nauce, rozwijaniu 

lub podtrzymywaniu umiejętności 
w zakresie czynności dnia codzien-
nego i funkcjonowania w życiu spo-
łecznym.

Realizacji tych zadań bęą słu-
żyły zajęcia plastyczne, sportowe, 
teatralne, komputerowe, stolarskie, 
krawieckie, kulinarne, muzykotera-
pia, rehabilitacja ruchowa, bibliote-
rapia i inne.

Osoby skierowane na pobyt 
dzienny będą mogły również  spo-
żyć gorący posiłek.                        (s)

Krynickie

Środowisko Dom Samopomocy

Placówka Wsparcia Dzienne-
go w Zabłudowie poszerzy ofertę 
zajęć do dodatkowe, specjalistycz-
ne zajęcia skierowane do korzysta-
jących z niej dzieci. Łącznie projek-
tem zostanie objętych 30 dzieci 
oraz 10 rodziców (będą to m.in. 
osoby bezrobotne, korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej, oso-
by z niepełnosprawnością i rodziny 
z dzieckiem z niepełnosprawnością). 

Zabłudów
Równe szanse dla dzieci

Uczestnicy projektu skorzystają 
m.in. z zajęć rozwijających umie-
jętności, warsztatów dla rodziców, 
spotkań integracyjnych rodziców 
i dzieci oraz ciekawych wycieczek. 
Przedsięwzięcie zrealizuje Stowa-
rzyszenie Społeczno-Edukacyjne 
PANORAMA, które otrzymało na 
ten cel prawie 150 tys. zł. Dotacji 
unijnej.

(pum)

5,5 m ma nawierzchnię gruntową 
ulepszoną żwirem w złym stanie 
technicznym. Tylko na krótkim od-
cinku Pasynk – Zagruszany (340 m) 
występuje nawierzchnia asfaltowa.

Po remoncie jezdnia nadal 
będzie mieć szerokość 5,5 m z po-
boczami z kruszywa naturalnego 
o szerokości 1,25 m, a w rejonie 
przepustów 1,5 m. Nawierzchnia 
i zjazdy będą wykonane z betonu 
asfaltowego. Zostaną też pogłębione 
rowy odwadniające.

Planowana inwestycja ma też 
duże znaczenia dla usprawnienia 
ruchu w przypadku zdarzeń drogo-
wych na DK 19 na odcinku Zagru-
szany – Zabłudów; może  stanowi 
trasę objazdową.

Wartość  inwestycji, która ma 
zakończyć się do 22 października 
2021 roku wynosi 1 160 621,28 zł

(ws)

Gmina Zabłudów

Przebudowa dróg
Cd. ze str. 5

W październiku br. w gminie 
Brańsk rozpoczęto realizację dłu-
go wyczekiwanej inwestycji. Dzięki 
staraniom Wójta Gminy Brańsk, fi-
nansowego wsparcia mieszkańców 
Gminy oraz rzeczowego zaangażo-
wania pracowników Urzędu Gminy 
przebudowany został odcinek drogi 
gminnej nr 108246B łączący miej-
scowości Chojewo – Pace. Pierwsza 
część przebudowy ww. odcinka na 
długości ponad 800 m, polegała 
na utwardzeniu nawierzchni drogi 
masą betonową przygotowaną przy 
użyciu węzła do produkcji betonu 
oraz usypaniu poboczy kruszywem 
łamanym. Nawierzchnia drogi beto-

nowej ma szerokość 3,5 m, łącznie 
szerokość przebudowanego odcin-
ka wynosi ponad 5 m.

Przebudowa ww. odcinka jest 
nagrodą w konkursie profrekwen-
cyjnym „Frekwencyjna bitwa o dro-
gę” zorganizowanym przez Wójta 
Gminy Brańsk jako akcja zachęca-
jąca do czynnego udziału w Wybo-
rach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w lipcu br.

Przebudowa dróg gminnych 
na terenie Gminy Brańsk ma na 
celu poprawę bezpieczeństwa ru-
chu drogowego oraz komfortu po-
dróży mieszkańców Gminy Brańsk.

(mfal)

Chojewo - Pace

DROGA WYKONANA  
W TECHNOLOGII BETONOWEJ

Konkurs jest organizowany przez 
Związek Ukraińców Podlasia wspólnie 
z Bielskim Domem Kultury i Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Orli.  W tym roku 
odbyła się jego 16 edycja.  Wykonaw-
ców  oceniano w trzech kategoriach:

- folklor autentyczny,
- folklor opracowany,
- piosenka współczesna. 
Każda z kategorii podzielona 

była na trzy grupy wiekowe: dzieci, 
młodzież i dorośli.

Tegoroczna edycja, ze względu 
na pandemię, została przeprowadzo-
na online.  8 listopada br. podano 
jego wyniki, które prezentujemy na  
www.wiescipodlskie.eu.                        (cz)

Konkurs Piosenki  
Ukraińskiej
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Od ponad 10 lat Towarzystwo 
Przyjaciół Sokola skrupulatnie zbie-
ra, zapisuje i gromadzi strzepy hi-
storii swojej wsi i okolic. Zajmują 
się tym miejscowi pasjonaci historii 
regionalnej, którzy doceniają wagę 
starych fotografii i dokumentów le-
żących w większości w domowych 
zbiorach, rzadko upowszechnianych 
osobom postronnym. Tak powstały 
pierwsze publikacje o barwnej hi-
storii Sokola,  mieszkańcach tej wsi 
i podejmowanych przez nich inicja-
tywach. Oto one.
• Okruchy historii wsi Sokole i oko-

lic, autorki: Barbara Pacholska, 
Ewa Kupraszewicz

• Pomiędzy prawdą a legendą, 
autorki: Barbara Pacholska, Ewa 
Kupraszewicz

• Śladami Hasbachów, praca zbio-
rowa pod red. Barbary Pachol-
skiej

• Wojenne losy Sokolan, autorzy: 
Barbara Pacholska, Andrzej Ka-
sperowicz

• Historia małej wsi. 470 lat So-
kola, autorzy: Barbara Pacholska, 

Grzegorz Multan
• Dawne potrawy z Sokole, poplon 

konkursu kulinarnego ze wstę-
pem Barbary Pacholskiej

• Jednodniowa gazeta sokolska 
z okazji 470 lecia Sokola

• Śpiewnik pieśni karczemnych 
„W karczmie pod sokołem”

W 2020r wydano nową  
książkę z zakresu historii regionu 
dotyczącą krzyży, kapliczek, za-
pomnianych mogił i miejsc tra-
gicznych wypadków pod tytułem 

„Klisze pamięci” autorstwa Barbary 
Pacholskiej.

Zawiera ona ponad 150 fo-
tografii wykonanych telefonem ko-
mórkowym z funkcją aparatu foto-
graficznego z ok 30 miejscowości: 
z gm Michałowo(75% fotografii), 
gm.Gródek(20% fotografii) i gm. 
Zabłudów(5%fotografii).Książka 
ta nie zamyka się w jakiejkolwiek 
przestrzeni administracyjnej, stąd 
są tu zdjęcia z miejsc, które łączą 
wszystkie 3 gminy kulturowo, histo-
rycznie a często familijnie. Zdjęcia 
do książki wykonało 20 autorów 

z których pięcioro z nich to leśnicy 
Nadleśnictwa Żednia, nowoosie-
dleni mieszkańcy Sokola, którzy 
poznają swoją nową ojczyznę po-
dróżując rowerami po Puszczy Kny-
szyńskiej, mieszkańcy innych wsi, 
którzy wsparli projekt udostępnia-
jąc nieodpłatnie  swoje fotografie.

Fotografie z krótkimi opisa-
mi ich historii zawarte w książce 
przedstawiają przydrożne krzyże 

i kapliczki, kapliczki przydomowe, 
pomniki i krzyże nagrobne. Wśród 
odnalezionych pomników są sym-
boliczne znaki po zamordowanych 
w Majdanku, Katyniu czy obozie 
niemieckim w Gdańsku tutejszych 
mieszkańcach. Odnaleziono także 
mogiły żołnierzy radzieckich oraz 
mogiły wspólne , gdzie pochowano 
żołnierzy radzieckich i niemieckich. 
W książce zamieszczono również 

fotografie krzyży w  miejscach wy-
padków drogowych zlokalizowa-
nych w przestrzeni publicznej jako 
swoiste memento.

Większość jednak zdjęć  to 
krzyże przydrożne i pożegnalne 
ukazujące przywiązanie ludności 
tych stron do wiary i tradycji wy-
znania katolickiego i prawosław-
nego, stojących obok siebie dając 
świadectwo prawdziwego ekume-
nizmu.

A co ważniejsze, członkowie 
TPS wspólnie z leśnikami Nadle-
śnictwa Żednia uprzątnęli 16 obiek-
tów czyli  mogił, krzyży i pomników 
umieszczonych w ww wydawnic-
twie.

Książkę można wypożyczyć 
w bibliotekach Michałowa, Gródka 
i Zabłudowa oraz w Książnicy Pod-
laskiej w Białymstoku.

Projekt współfinansowany 
przez Województwo Podlaskie.

Pomysłodawczyni projektu  
i autorka książki Barbara Pacholska, 
członek TPS

Klisze pamięci, nowe wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Sokola

Często piszemy na naszych 
łamach o kilometrach remontowa-
nych dróg. O tej pisze z pewnym 
sentymentem bo sam, przynaj-
mniej raz w roku, z niej korzy-
stałem. Wprawdzie ostatnio stan 
nawierzchni był lepszy, ale pamię-
tam czasy, gdy w błotnistej mazi 

Dołubowo

Wygodny dojazd na cmentarz

po opadach trudno było się na tej 
wąskiej drodze minąć. Teraz droga 
została wyprofilowana i poszerzona. 
Podniesiono jej poziom i pokryto 
asfaltem. Środki na remont tego 
niewielkiego odcinka, bo zaledwie 
0,6 km, pochodziły z Funduszu 
Dróg Samorządowych.             (s)

foto: UG Dziadkowice

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zabłudowie to jedna z najstar-
szych w województwie. Została 
założona w 1906 r,. Zabłudowscy 
strażacy niosą ludziom pomoc już 
od 114 lat., ale ich bolączką był 
stary samochód. Pisaliśmy nie 
tak dawno o zaangażowaniu za-
błudowskich strażaków w zbieranie 
funduszy na zakup nowego samo-
chodu. Akcja ta zaowocowało kwotą 
nieomal 80 tys zł (79 990 zł), na 
którą złożyły się datki mieszkań-
ców, firm i diety strażaków). Ale 
ta ofiarność to nie była kwota, 
za którą można by nabyć nowy – 
pierwszy w dziejach zabłudowskiej 

Zabłudów
Nowy pojazd strażacki 

OSP – samochód, który kosztował  
999 990 zł. Zaangażowanie miesz-
kańców zostało jednak docenione 
i OSP otrzymała wsparcie z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w kwocie 
367 500 zł, Wojewódzkiego Fun-
duszu OŚiGW (12 500 zł), Powiatu 
Białostockiego (40 000 zł) i KG PSP  
(80 000 zł). Jednak najwięcej  doło-
żyły władze gminy bo aż 400 000 zł. 

I stało się. W październiku 
w jednostce pojawił się nowy samo-
chód, którym ofiarni zabłudowscy 
ochotnicy, a jest ich 46, będą mogli 
śpieszyć na ratunek potrzebującym.

                                     (cz)

Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego Oddział Regional-
ny w Białymstoku informuje, że 
zgłoszenie zaistnienia wypadku 
przy pracy w gospodarstwie rol-
nym jest obligatoryjnym warun-
kiem ubiegania się o prawo do 
jednorazowego odszkodowania. 
Po przyjęciu zgłoszenia wypadku 
właściwa jednostka organizacyjna 
Kasy niezwłocznie wszczyna po-
stępowanie dowodowe w celu wy-
jaśnienia okoliczności i  przyczyn 
wypadku.     W przypadku uznania 
zdarzenia za wypadek przy pracy 
rolniczej ubezpieczonemu rolnikowi, 
domownikowi i pomocnikowi rolni-
ka, który w wyniku tego wypadku 
doznał stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu, lub człon-
kom rodziny ubezpieczonego zmar-
łego wskutek wypadku przy pracy 
rolniczej, przysługuje jednorazowe 
odszkodowanie. Oznacza to, że przy 
spełnieniu wszystkich wymaganych 
prawem warunków, następuje wy-
płata świadczenia.

Oddział co roku prowadzi zin-
tensyfikowane działania informa-
cyjne kierowane do rolników, które 

przypominają im o obowiązku nie-
zwłocznego zgłaszania wypadków 
do KRUS. Pomimo to, w ostatnich 
latach nastąpił znaczny spadek 
procentowego udziału wypadków 
zgłaszanych w terminie do 14 dnia, 
a także wzrost udziału procento-
wego wypadków zgłaszanych po 
upływie 60 dni od zdarzenia. Uwi-
dacznia się w tym przypadku rze-
czywiste postępowanie rolników, 
którzy często zgłaszają zdarzenia 
wypadkowe ze znacznym opóź-
nieniem. Zwłoka w zawiadomieniu 
Kasy o zdarzeniu może skutko-
wać znacznym utrudnieniem przy  
przeprowadzaniu postępowania 
dowodowego. Zgodnie bowiem 
z postanowieniami ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników, nie-
dopełnienie obowiązku zgłoszenia 
wypadku bez zbędnej zwłoki będzie 
oceniane przy ustaleniu okoliczno-
ści  i przyczyn wypadku oraz prawa 
do jednorazowego odszkodowania. 
Niejednokrotnie późne zgłoszenie 
zdarzenia może skutkować wydłu-
żeniem całego postępowania po-
wypadkowego, jeśli natomiast nie 
można ustalić jego okoliczności 

Wypadki  przy pracy w gospodarstwie rolnym
i przebiegu, Kasa może odmówić 
prawa do jednorazowego odszko-
dowania.

Wypadek przy pracy w go-
spodarstwie rolnym można zgłosić 
na wiele sposobów,   nawet bez 
konieczności bezpośredniej wizy-
ty w siedzibie Placówki Terenowej, 
czy Oddziału Regionalnego: za po-
średnictwem poczty, telefonu lub 
poczty elektronicznej. Osobista, tra-
dycyjna forma zgłoszenia wypadku 
jest w dalszym ciągu aktualna. Do 
przyjęcia zgłoszenia upoważnione 
są  wszystkie oddziały regionalne i  
placówki terenowe KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego Oddział Regio-
nalny w Białymstoku przypomina 
więc wszystkim ubezpieczonym rol-
nikom o bezzwłocznym zgłaszaniu 
zdarzeń wypadkowych przy pracy 
w gospodarstwie rolnym, nie na-
leży czekać ze zgłoszeniem do za-
kończenia leczenia czy rehabilitacji, 
przyśpieszy to postępowanie powy-
padkowe w KRUS a tym samym wy-
płatę ewentualnego odszkodowania

Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

Warto przeczytać
Nawet po skończonej 

grze dalej ryzykujesz życiem 
Wcielał się w rolę płatnych za-
bójców, handlarzy narkotyków 
i gangsterów. Przenikał do naj-
groźniejszych mafii w Polsce. 
Każdego dnia ryzykował życie 
i przebywał wśród niebezpiecz-
nych bandytów, psychopatów 
i zwyrodnialców. Mieszkał z nimi, 
pił, przyjaźnił się, robił interesy, 
a na końcu posyłał ich za kratki. 

„Zwierzak”, najsłynniejszy pol-
ski policjant pracujący pod 
przykryciem, po raz pierw-
szy tak szczerze opowiada 
o kulisach swojej pracy i cenie, 
jaką musiał za nią zapłacić. 

„Ile warte jest ludzkie życie?  
1 zł 30 gr. W promocji 85 gro-
szy. Tyle mniej więcej kosztuje 
nabój. Reszta to propaganda, 
która głosi, że życie jest czymś 
niezwykle cennym. Tak nie jest. 
Życie ludzkie kosztuje tyle, ile 
kosztuje nabój. Reszta to usłu-
ga” - mówi autorom „Zwierzak”.  
Ta książka to spowiedź człowie-
ka, który przez wiele lat żył z po-
dwójną tożsamością i widział 
rzeczy, o których inni baliby się 
nawet pomyśleć.

Zwierzak. Spowiedź policyjnego 
przykrywkowca

Mateusz Baczyński   
cena kat. 42,99, 400 stron

PRZECZYTANE
Kiedy słucham, że „Mój 

brzuch, moja sprawa”, to jest 
to dla mnie jakieś fundamen-
talne niezrozumienie jednostki 
ludzkiej. Wolność kobiety jednak 

kończy się, kiedy zachodzi w cią-
żę, bo jest ograniczona wolnością 
dziecka.

Jadwiga Emilewicz,- 
była wicepremier, PiS
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Burmistrz Miasta Bielsk Pod-
laski przyznał 45 nagród sportow-
com oraz 8 trenerom i osobom 
wyróżniającym się osiągnięciami 
w dziedzinie sportu za rok 2020.

Kandydatów do nagród i wy-
różnień zgłaszały kluby sportowe, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji i dyrektor Pływalni 
Miejskiej Wodnik w Bielsku Podla-
skim. Wśród nagrodzonych znaleźli 
się: pływacy, koszykarze i siatkarki. 
Na podkreślenie zasługują wysokie 
wyniki bielskich pływaków z Miej-
skiego Klubu Pływackiego Wodnik 
osiągnięte podczas Mistrzostw Pol-
ski Juniorów do lat 16 w Lublinie, 
w Zimowych Mistrzostwach Polski 
oraz Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych do lat 14 w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. W sumie burmistrz 
przyznał nagrody szesnastu za-
wodnikom tego klubu.

Z Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji zostały docenione ze-
społy: piłki koszykowej w kategorii 
junior (U-18) i piłki siatkowej w ka-
tegorii trójek. Burmistrz nagrodził 
siedemnastu zawodników.

Doceniono również drużynę 

koszykówki Koszykarskiego Klubu 
Sportowego Tur Basket Bielsk Pod-
laski, która zajęła trzecie miejsce 
sezonu zasadniczego w grupie B II 
ligi. Burmistrz nagrodził dwunastu 
zawodników i trenera drugoligowe-
go zespołu.

W związku z wprowadzeniem 
stanu pandemii Zarząd Podlaskie-
go Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego postanowił 
zakończyć współzawodnictwo 
sportowe szkół województwa 
podlaskiego 14 marca 2020 roku. 
Klasyfikację końcową szkół za rok 
szkolny 2019/2020 postanowił po-
zostawić nierozstrzygniętą, co spo-
wodowało, że wśród nagrodzonych 
nie znaleźli się uczniowie zgłaszani 
rokrocznie przez dyrektorów biel-
skich szkół.

Ze względu na stan epide-
miczny, nie była organizowana 
uroczysta gala. Dyplomy przeka-
zano przez instytucje zgłaszające 
wnioski, a kwoty nagród przekaza-
no nagrodzonym 3 grudnia 2020 
roku na konta bankowe. Łączna 
wartość nagród wyniosła 24 650 zł. 

(materiał um bielsk podlaski)

Bielsk Podlaski

Sportowcy nagrodzeni

23. miejsce w Polsce zajął 
Bielsk Podlaski w dorocznym „Ran-
kingu Samorządów Rzeczpospo-
litej” w kategorii gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich. W porównaniu 
z ubiegłym rokiem jest to awans aż 
o 63 pozycje. Nasze miasto uplaso-
wało się też na pierwszym miejscu 
w tej kategorii gmin w wojewódz-
twie podlaskim.

Ranking Samorządów 
„Rzeczpospolitej” jest uznawany 
za jeden z najbardziej prestiżo-
wych i wiarygodnych. Od 16 lat 
redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia 
dokonania lokalnych władz w Pol-
sce, pozwala wyłonić i pokazać te 
samorządy, które najlepiej dbają  

o swój zrównoważony rozwój.
Zasady rankingu ustala nieza-

leżna Kapituła, której przewodniczy 
były premier profesor Jerzy Buzek. 
Zgodnie z przyjętą przez nią meto-
dologią, ranking weryfikuje – poprzez 
około 50 wskaźników – skuteczność 
działań władz samorządowych 
w kształtowaniu zrównoważonego 
rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowa-
nego w strategicznych kategoriach: 
trwałości ekonomicznej, trwałości 
środowiskowej, trwałości społecznej 
oraz w zakresie jakości zarządza-
nia. Źródłem danych są publicznie 
dostępne bazy danych Głównego 
Urzędu Statystycznego i Minister-
stwa Finansów oraz informacje  

podane w specjalnej e-ankiecie.
Tegoroczny ranking objął trzy 

kategorie samorządów: 65 miast 
na prawach powiatu, 874 gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich oraz 
1537 gmin wiejskich. Miasto Bielsk 
Podlaski zajęło 23. miejsce w Polsce 
wśród gmin miejskich i miejsko-wiej-
skich. Jednocześnie znalazło się naj-
wyżej w tym samym rankingu spo-
śród samorządów z województwa 
podlaskiego.

Wszystkie klasyfikacje oraz 
więcej informacji o tegorocznym 
rankingu można znaleźć na stronie 
internetowej organizatora: Ranking 
Samorządów Rzeczpospolitej 2020

(materiał um bielsk podlaski)

Wysokie miejsce Bielska  
w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej

Po wielu miesiącach inten-
sywnych prac, mieszkańcy Domu 
Pomocy Społecznej w Czerewkach 
mogą w pełni cieszyć się z lepszych 
warunków. W podległej Powiatowi 
Białostockiemu placówce m.in. wy-
remontowano korytarze, wymienio-
no posadzki, drzwi, okna dachowe, 
balustrady i oświetlenie, posze-
rzono wejścia do pokoi i łazienek, 
wstawiono moskitiery.

Czerewki
DPS po remoncie

 Ponadto zbudowano szyb 
windowy i zainstalowano tzw. 
szpitalną windę, co bardzo ułatwi 
poruszanie się mieszkańcom na 
wózkach inwalidzkich i transport 
osób leżących. - Wcześniej osoby 
przywożone do DPS karetką, trzeba 
było wnosić na piętra po schodach 

– wyjaśnia dyrektor placówki Józef 
Domaszuk. - Cieszę się, że wyma-
gający opieki mieszkańcy powiatu 

białostockiego mają teraz dobre 
warunki - mówi starosta Jan Per-
kowski.

W DPS w Czerewkach jest 
obecnie 92 pensjonariuszy. Wartość 
prowadzonych prac to ponad 1,6 
mln zł. Pieniądze pochodziły z bu-
dżetu Powiatu Białostockiego.

(materiał spbiałystok)

Komisja składająca się z czy-
telników Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Zabłudowie wyłoniła zwycięz-
ców konkursu jesiennego „Martwa 
natura”. 

Zabłudów
Konkurs jesienny

Uznano, że autorami najlep-
szych prac są:

1. Aleksandra G. z kl. III
2. Natalia Z. z kl. III
3. Tomasz T. z kl. II

Trwają prace przy rewitaliza-
cji zabytkowego dworskiego parku 
w Zabłudowie.  Zakres prac obej-
muje oczyszczenie i uporządkowa-
nie terenu parku, budowę alejek 
z ławkami i oświetleniem, budowę 
amfiteatru wraz ze sceną oraz za-

Zabłudów
Rewitalizacja parku

gospodarowanie stawów. Wszystkie 
te działania objęte są nadzorem 
konserwatorskim. Wartość całej 
inwestycji to kwota ok. 4,7 mln zł. 
Z czego 3,8 mln złotych pochodzi ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 
2014 – 2020. 

Zakończenie prac spowoduje, 
że zaniedbany park stanie się wi-
zytówką Zabłudowa.

(seb)

foto: Archiwum Cyfrowe Zabłudów

PRZECZYTANE
„Nie mam złudzeń; PiS i Platforma to jedna rodzina.
Platforma robi delikatniej i kulturalniej, to co PiS robi brutalnie i po 

chamsku. Platforma starała się zachowywać pozory, PiS nawet się nie 
stara. Platforma była umiarkowanie populistyczna, umiarkowanie antyko-
munistyczna (cokolwiek by to miało znaczyć), umiarkowanie antyrosyjska, 
umiarkowanie dewocyjna. Obie partie przyznają się też do dziedzictwa 
pierwszej Solidarności, spierają się tylko o to, kto stoi tam, gdzie kiedyś 
stało ZOMO, co z perspektywy lat nie ma większego znaczenia.

Zasadnicza różnica między Platformą a PiS jest taka, że Platforma 
jest proeuropejska, PiS jawnie antyeuropejski. Oczywiście, że to dużo. 
Nawet bardzo dużo. Ale mimo wszystko stanowczo za mało. Podobieństw 
między tymi partiami jest tyle,  że przepływy kadr nie wydają się niczym 
nadzwyczajnym.”

Jan Widacki, prawnik
*   *   *

„Jak bezradny okazał się ten nasz przetransformowany z PRL stwór, 
zwany Polską demokratyczną! Po niecałych pięciu latach nie wiemy, jaki 
mamy ustrój polityczny, nie istnieje Trybunał Konstytucyjny, właśnie zni-
ka ostatni bastion niezależności sądowniczej – Sąd Najwyższy, pogania-
ny jeszcze na koniec bezprecedensowymi zachowaniami wiceprokuratora 
generalnego, tempo umorzeń postępowań prokuratorskich pojedynczych 
prokuratorów (prokuratorki) bije na głowy rekordy Ginnessa, a syneku-
rowe pieniądze płyną niepowstrzymanym nurtem do zasłużonych choć 
przez chwilę dla „dobrej zmiany”.

Roman Kurkiewicz – publicysta
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Nadchodzący, 2021 rok będzie rokiem ju-
bileuszowym, związanym z siedemdziesięcio-
leciem praw miejskich Hajnówki, które nasze 
miasto uzyskano z dniem 1 stycznia 1951 roku. 
Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców, 
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, któ-
rym bliska jest Hajnówka, do upamiętnienia tego 
święta. Każdy może to zrobić na swój sposób. 

Z okazji jubileuszu powstało nowe logo. 
Ukazał się również miejski kalendarz, które-
go tegoroczna edycja stanowi rozwinięcie idei 
logotypu. Oba projekty zostały opracowane 
przez hajnowiankę – Agatę Łukszę z Pracow-

Przed nami Jubileusz 70-lecia  
nadania praw miejskich Hajnówki

4 484 786,87 zł pozyskał Powiat Haj-
nowski na inwestycje drogowe z Funduszu 
Dróg Samorządowych od momentu jego funk-
cjonowania. Pierwsze inwestycje w ramach 
programu ruszyły w 2019 r.

Dzięki rządowemu wsparciu na drogach 
powiatowych zrealizowano następujące za-
dania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1602B - kontynuacja przebudowy ulicy 
w miejscowości Czyże

Czas realizacji: 2018/2019
Całkowita wartość projektu to  

1 251 827,49 zł, w tym:
• dofinansowanie na poziomie 50% z Fundu-

szu - 615 458,74 zł
• wkład własny Powiatu Hajnowskiego to  

321 155,56 zł
• środki z budżetu gminy Czyże to  

315 213,19 zł.
Remont drogi powiatowej nr 1628B 

w miejscowości Kutowa, gmina Narew
Czas realizacji: 2019
Całkowita wartość inwestycji to 

704 624,86 zł, z czego:
• dofinansowanie na poziomie 50% z Fundu-

szu - 331 510,76 zł
• wkład własny Powiatu Hajnowskiego to  

186 557,05 zł
• środki z budżetu gminy Narew to  

186 557,05 zł
Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej 

ul. Olgi Gabiec) w Białowieży – droga po-
wiatowa nr 1649B

Inwestycje w Powiecie  
z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych

Czas realizacji: 2019/2020
Całkowita wartość przebudowy to  

6 365 838,29 zł, z czego:
• dofinansowanie na poziomie 50% z Fundu-

szu Dróg Samorządowych: 3 119 006,37 zł
• wkład z budżetu Powiatu Hajnowskiego: 

1 495 590,41 zł
• środki z budżetu gminy Białowieża: 

1 623 415,96 zł
Rozbudowa odcinka drogi powiato-

wej nr 1774B na odcinku granica powiatu 
(Miedwieżyki) – droga krajowa

Czas realizacji: 2020
Całkowita wartość inwestycji to  

837 585, 56 zł, z czego: 
• 418 793, 00 zł – wartość dofinansowania 

pozyskana przez samorząd Powiatu Haj-
nowskiego z Funduszu Dróg Samorządo-
wych w wartości 50%,

• 118 793,00 zł – budżet Powiatu Hajnow-
skiego,

• 300 000, 00 zł – wsparcie gminy Czerem-
cha.

Inwestycje znacząco wpłyną na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego i parametrów tech-
nicznych lokalnej sieci drogowej, a także popra-
wę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności 
terenów inwestycyjnych.

Całkowita wartość wszystkich inwesty-
cji zrealizowanych z udziałem Funduszu Dróg 
Samorządowych od początku funkcjonowania 
programu to 9 159 876,20 zł. Charakterystyka 
poszczególnych przedsięwzięć dostępna na stro-
nie Powiatu Hajnowskiego.   Katarzyna Miszczuk

ni Bobra. Kalendarz jest dostępny w sprzedaży 
m.in. w Księgarni Puszczyk, LOT „Region Puszczy 
Białowieskiej” oraz w Urzędzie Miasta Hajnówka.
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Nowa Ścieżka Rozwoju Hajnówki oczami Żubra Pompika,  
autorstwa Tomasza Samojlika.

Dobiegł końca czas bardzo in-
tensywnych prac w ramach II etapu 
konkursu do Programu Rozwój Lo-
kalny. Informujemy, że Kompletna 
Propozycja Projektu miasta Hajnówka 
wraz z Planem Rozwoju Lokalnego 
(PRL) i Planem Rozwoju Instytucjo-
nalnego (PRI) w terminie dotarła 
do Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Aktualnie trwa ocena 
formalna, a aplikacje, które ją przej-
dą zostaną przekazane ekspertom, 
którzy przeprowadzą ocenę meryto-
ryczną.

15 miast z największą liczbą 
punktów otrzyma grant w wysokości 
do 40 mln złotych.

Kto znajdzie się w grupie szczę-
śliwców, którzy będą mogli na nowo 
zaprogramować rozwój swojego 
miasta? - tego dowiemy się wiosną 
2021 r. 

Hajnówka przedstawiła łącznie 
167 przedsięwzięć, z czego w ra-
mach dotacji funduszy norweskich 

chcemy pozyskać 39 997 000 zł. 
Podstawowym założeniem dla 

Nowej Ścieżki Rozwoju (NŚR) była re-
gulaminowa wytyczna, że każdy pro-
jekt – Nowa Ścieżka Rozwoju, na któ-
rą składa się PRL i PRI, obowiązkowo 
musi przyczyniać się do podnoszenia 
poziomu życia mieszkańców miasta 
oraz sprzyjać poprawie dialogu sa-
morządu miejskiego z mieszkańcami, 
w większym stopniu odpowiadając na 
ich potrzeby.

W trakcie prac nad NŚR okre-
ślono cztery kierunki rozwoju miasta:
1. Nowy Ład Przestrzenny - Nowe 

Centrum Hajnówki.
2. Zrób biznes w Hajnówce - Dywer-

syfikacja działalności gospodarczej 
w oparciu o zasoby i produkty lo-
kalne.

3. Środowisko i klimat nie tylko 
w Puszczy Białowieskiej.

4. Integracja i tożsamość dla silnej 
społeczności.          Zespół Miejski 

ds. Programu Rozwój Lokalny

Program Rozwój Lokalny – projekt 
złożony, czekamy na wyniki oceny...

Zimowe utrzymanie dróg na 
obszarze miasta Hajnówka, na po-
szczególnych kategoriach dróg pro-
wadzą:

DROGI WOJEWÓDZKIE  na 
terenie miasta: Podlaski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, 

Dyżur:  Rejon  Dróg  Woje-
wódzkich  Siemiatycze  –  tel. 
85 655 26 23

Ulice wojewódzkie: Białostoc-
ka, Sportowa, Bielska, 3 Maja, Marsz. 
J. Piłsudskiego, Warszawska (od ron-
da Strażników Leśnych do granicy 
miasta w kierunku Kleszczel)

***
DROGI POWIATOWE na te-

renie miasta: Zarząd Dróg Powia-
towych w Hajnówce, ul. Bielska 41

Dyżur: tel. 85 683 20 01 lub 
606 611 823 lub 604 618 584

Ulice powiatowe: St. Batorego, 
Lipowa, 11 Listopada, Ks. A.  Dzie-
wiatowskiego, Targowa, Prosta, Pod-
dolna, Dolna, Górna (od ul. Bielskiej 
do skrzyżowania z ul. Wrzosową), 
Wrzosowa (od ul. Warszawskiej do 
skrzyżowania z ul. Górną), Warszaw-
ska (od ronda im. bł. Jana Pawła II 
do ul. Marszałka J. Piłsudskiego).

***
DROGI MIEJSKIE: Urząd Mia-

sta Hajnówka, Referat Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
tel. 85 682 20 14. 

Na podstawie przetargu nie-
ograniczonego Zimowe Utrzymanie 
Dróg Miejskich na terenie miasta 
prowadzi Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. ul. Łow-
cza 4, 17-200 Hajnówka

Dyżur:    Przedsiębior-
stwo  Usług  Komunalnych  - 
519 329 325, 730 103 503

Ulice miejskie: I standard: Ar-
mii Krajowej, Białostocka (dojazd do 
Pronaru), Białowieska, Boczna, Brzo-
zowa, Celna (od ul. 3 maja do lasu), 

Chopina Fryderyka, Długa, Dowgirda 
Adama, Dojazd do szpitala przy ul. 
11 Listopada, Dworcowa, Działowa, 
Elektryczna, Fabryka Chemiczna 
(od ul. Białostockiej do budynku nr 
6), Filipczuka Jana, Jagiełły Włady-
sława, Konopnickiej Marii, Kosidłów, 
Kolejowa, Kupały Janki, Kołodzieja 
Wincentego, Kołasa Jakuba, Leśna, 
Łowcza, Mała, Mazurska, Mazury/
Krzywa, Miłkowskiego Stanisława, 
Nadbrzeżna, Nowowarszawska, Od-
legła, Ogińskiego Michała, Ogrodowa, 
Orzeszkowej Elizy, Parkowa, Przyto-
rowa, Rakowieckiego Tadeusza, Reja 
Mikołaja, Rzeczna, Sołoniewicz Ta-
mary, Sosnowa, Ściegiennego Piotra, 
Warszawska (dojazd do Prokuratury 
Rejonowej), Wieniawskiego Henryka, 
Wierobieja Ignacego, Wróblewskie-
go Walerego, Zielona, Zina Aleksego, 
Żabia Górka.

Ulice miejskie: II standard: 
Akacjowa, Aksamitna, Agatowa, 
Bagienna, Bajeczna, Bartników, Ba-
żantowa, Bednarska, Bielska do nr 
10a, b, c, d, Bliska, Bociania, Boha-
terów Warszawy, Bohaterów We-
sterplatte, Botaniczna, Brylantowa, 
Bursztynowa, Celna osiedle, Ciasna, 
Cicha, Ciesielska, Cisowa, Cypryso-
wa, Czajki, Czeska, Daleka, Daniela, 
Dębowa, Diamentowa, Dojazd do 
Centrum Przedsiębiorczości i Firmy 
Żubr od ul. Górnej, Duboisa Stanisła-
wa, Fabryczna, Fabryka Chemiczna 
(osiedle), Gajowa, Gęsia, Gołębia, 
Górna (od ul. Wrzosowej do końca 
zabudowań), Grabowa, Graniczna, 
Granitowa, Gruntowa, Grunwaldzka, 
Handlowa, Iglasta, Jałowcowa, Jarzę-
binowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jaśmi-
nowa, Jaworowa, Jelenia, Jesionowa, 
Jodłowa, Judzianka Stara, Jutrzenki, 
Kacza, Kamienna, Kasztanowa, Kli-
mek, Klonowa, Kłosowa, Krucza, Ko-
chanowskiego Jana, Kolejki Leśne, 
Kołłątaja Huga, Kołowa, Konwalio-

wa, Kościuszki Tadeusza, Krańcowa, 
Kraszewskiego Józefa, Krótka, Krysz-
tałowa, Księżycowa, Kukułki, Kwiato-
wa, Lawendowa, Lema Stanisława, 
Leszczynowa, Letnia, Łabędzia, Ła-
godna, Łąkowa, Łosia, Magazynowa, 
Magnoliowa, Makowa, Malinowa, 
Małomiejska, Marmurowa, Metalowa, 
Mickiewicza Adama, Miedziana, Mię-
dzytory, Miła, Miodowa, Modrzewio-
wa, Moniuszki Stanisława, Mostowa, 
Myśliwska, Nałkowskiej Zofii, Nekta-
rowa, Niecała, Niedźwiedzia, Nowa, 
Obwodowa, Oceaniczna, Okopowa, 
Orzechowa, Owocowa, Partyzancka, 
Pawia, Piaski, Platynowa, Podlasie, 
Podmiejska, Pogodna, Polna, Połu-
dniowa, Ponieckiej Pelagii, Poprzecz-
na, Poranek, Poryjewo (dojazd do 
składowiska), Poryjewo Kolonia, Pory-
jewo do posesji 2, Poziomkowa, Pro-
polisowa, Prusa Bolesława, Pszczela, 
Pszeniczna, Ptaszyńskiego Tadeusza, 
Pyłkowa, Różana, Rumiankowa, Rysia, 
Sadowa, Sarnia, Sienkiewicza Henry-
ka, Siewna, Sikorki, Skarpowa, Skło-
dowskiej Curie Marii, Skośna Skow-
ronka, Słodka, Słomiana, Słoneczna, 
Słonecznikowa, Słowackiego Juliusza, 
Słowicza, Sokola, Sowia, Spadowa, 
Spiralna, Spiżowa, Spokojna, Stalo-
wa, Staszica Stanisława, Stolarska, 
Storczykowa, Strzelecka, Studzienna, 
Szmaragdowa, Szymanowskiego Ka-
rola, Ślusarska, Świerkowa, Targowa 
(od ul. Górnej do ul. Bielskiej), Tę-
czowa, Topolowa, Torowa, Tulipano-
wa, Tuwima Juliusza, Truskawkowa, 
Urodzajna, Warszawska I, Warzywna, 
Wąska, Werpachowskiego Jana, We-
soła, Wiatrakowa, Wiejska, Wiewiór-
cza, Wilcza, Wilgi, Wiosenna, Wojska 
Polskiego, Woskowa, Wrzosowa (od 
ul. Górnej do końca zabudowań), Wy-
dmuchowo, Zajęcza, Zaułek Targowy, 
Zbożowa, Złota, Zwierzyniecka, Żabia, 
Żeromskiego Stefana, Żurawia, Żyt-
nia, Żwirowa.

„Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych  
na terenie miasta Hajnówka” w sezonie zimowym 2020/2021

Od września do 20 listopada 
2020r. w ramach projektu Hajnówka 
Dostępna odbywał się kurs języka 
migowego. Udział w nim wzięło 15 
osób reprezentujących: urząd mia-
sta, hajnowskie instytucje kultury, 
organizacje pozarządowe. 
Celem szkolenia było zdo-
bycie podstawowych umie-
jętności porozumiewania 
się z osobami Głuchymi, 
niesłyszącymi, z który-
mi mogą mieć styczność 
w swojej pracy zawodo-
wej i w życiu codziennym. 
W trakcie 50 godz. (spotka-
nia stacjonarne oraz online) 
poznali szereg zagadnień 
z zakresu Polskiego Języka 
Migowego, pod okiem spe-
cjalistów z Polskiego Związku Głu-
chych, Centrum Edukacyjnego Migaj 
Naturalnie - Agnieszki Kukulskiej, 
Michała Garncarka. Jedno ze spo-
tkań było prowadzone przez osobę 

Głuchą. Było to bardzo interesujące 
doświadczenie dla uczestników.

Uczestnicy potrafią zamigać 
m.in.: przedstawienie się w PJM (po-
dać imię, zamigać czy jesteś osobą 
głuchą, słyszącą, słabosłyszącą, 

podać wiek za pomocą poznanych 
liczebników, zamigać gdzie mieszka 
uwzględniając miasto, nazwę ulicy 
i jej nr oraz miejsce pochodzenia), 
przedstawiać swoją najbliższa ro-

Język migowy nie jest nam obcy
dzinę w PJM uwzględniając pod-
stawowe informacje na ich temat 
oraz rozumie komunikaty skierowa-
ne w jego stronę pokrywające się 
z zakresem tematycznym, opisać 
wygląd zewnętrzny, przedstawiać 

w PJM sposoby spę-
dzania wolnego czasu 
i obowiązki domowe, 
zamigać kontynenty 
i kraje itp.

Ważnym aspek-
tem jest, aby utrwa-
lać zdobytą wiedzę 
poprzez powtarzanie 
i rozwijanie mate-
riału, bezpośredni 
kontakt z osobami 
z dysfunkcjami słu-
chu. Zachęcamy do 

nauki języka migowego - to ciekawe 
i przydatne doświadczenie.

 Emilia Korolczuk 
Główny specjalista  

ds. wdrożenia w projekcie

Gmina Miejska Hajnówka wspiera 
działalność miejskich szkół podstawo-
wych, przedszkoli i żłobka między inny-
mi poprzez doposażenie bazy lokalowej 
oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej 
i opiekuńczej przy wykorzystaniu środ-
ków finansowych pozyskanych z funduszy 
unijnych oraz programów rządowych. 

W 2020 roku realizowane są na-
stępujące projekty:
1.  „Moja  szkoła”  o  wartości 
1.658.855,28  zł,  w  tym  kwota 
1.574.945,28 zł stanowi dofinansowa-
nie ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Realizacja projektów oświatowych  
w hajnowskich szkołach podstawowych, 

przedszkolach i żłobku w 2020 roku
Podlaskiego na lata 2014-2020. 

W ramach realizacji projektu 
w trzech hajnowskich szkołach (Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusociń-
skiego w Hajnówce, Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce 
i Szkole Podstawowej Nr 3 im. dr. Kazi-
mierza Ptaszyńskiego w Hajnówce) od-
bywają się dodatkowe zajęcia dla 239 
uczniów, w tym:
1. zajęcia rozwijające uzdolnienia i dy-

daktyczno – wyrównawczych z języka 
angielskiego,

2. zajęcia rozwijające kompetencje w za-
kresie przedmiotów przyrodniczych 
i matematycznych, Cd. str. 4
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Możliwość zmiany na  lep-
sze, praca nad sobą, zdobycie no-
wych umiejętności zawodowych 
przy  jednoczesnym  wsparciu 
finansowym -  to wszystko ofe-
ruje Centrum Integracji Społecz-
nej w Hajnówce.  Właśnie rusza 
trzeci nabór do projektu. 

Centrum Integracji Społecznej 
to  forma reintegracji społecznej 
i pracy socjalnej powiązana z do-
radztwem zawodowym mająca na 
celu skuteczne zorganizowanie dzia-
łań o charakterze terapeutycznym, 
zatrudnieniowym i samopomoco-
wym – tyle z definicji, bo dla 40 
uczestników CIS i ich rodzin to prostu 
szansa na lepsze życie.

„Uczestnictwo w CIS ma na 
celu rehabilitację społeczną i zawo-
dową – praca wykonana z uczest-
nikiem w ramach zajęć w CIS ma 
wesprzeć go w dążeniu do poprawy 
warunków życiowych a także umożli-
wić powrót na rynek pracy” – tłuma-
czy Wicestarosta Joanna Kojło, od 
początku zaangażowana w rozwój 
CIS w regionie.

CIS w Powiecie Hajnowskim 
to jedna z wielu tego typu pla-
cówek w Województwie, powoła-
na  w 2019 r. w ramach projektu 
„Regionalne Innowacje Społeczne 
- Centra Integracji Społecznej wo-
jewództwa podlaskiego”. Liderem 
przedsięwzięcia jest miasto Łomża, 
partnerami w naszym regionie - Sta-
rostwo Powiatowe w Hajnówce, Fun-
dacja Forum Inicjatyw Rozwojowych 
oraz Powiatowy Urząd Pracy w Haj-
nówce (na poziomie województwa 
w projekt zaangażowane są powiaty 
łomżyński, siemiatycki, zambrowski, 
wysokomazowiecki, koleński i gmina 
Boćki). Z pomocy CIS mogą skorzy-
stać osoby zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, pozosta-
jące bez zatrudnienia w tym m.in. 
osoby długotrwale bezrobotne, nie-
pełnosprawne, kwalifikujące się do 
objęcia wsparciem pomocy społecz-
nej. Kluczowymi celami, dla których 
powołano Centra Integracji Społecz-
nej w Województwie Podlaskim jest 
podniesienie kompetencji w obszarze 
społecznym i zawodowym.

Po pierwsze  
– rehabilitacja społeczna

Praca w CIS przebiega dwueta-
powo - uczestnicy CIS zaczynają od 
zajęć aktywizacji społecznej; biorą 
udział w indywidualnych i grupowych 
warsztatach umiejętności społecz-
nych oraz treningach rozwoju osobi-
stego pod opieką psychoterapeutów, 
socjoterapeutów i doradców zawo-
dowych. Uczestnicy uczą się umie-
jętności negocjacyjnych, skutecz-
nej komunikacji, radzenia sobie ze 
stresem, rozwiązywania konfliktów 
– w sytuacjach osobistych i zawo-
dowych. Dla osób borykających się 
z uzależnieniem lub/i z problemami 
wynikającymi z aktualnej sytuacji 
życiowej, przewidziano wsparcie 
psychologiczne i pomoc – wystarczy 
odważyć się i postawić ten pierwszy 
krok – zgłosić się do CIS. Sekret sku-
teczności CIS kryje się w indywidu-
alnym podejściu do uczestnika – bo-
wiem dla każdego z nich opracowany 
jest indywidualny program wsparcia 
w oparciu o diagnozę sytuacji ży-
ciowej danej osoby, jej potencjału 
i potrzeb. Przy wsparciu terapeutów 
pokonują swoje słabości, nabywają 
umiejętności, przydatne w życiu spo-
łecznym i zawodowym.  

Po drugie  
– rehabilitacja zawodowa

Kolejnym krokiem jest reha-
bilitacja zawodowa obejmująca na-
ukę praktycznych umiejętności jak 
nauka pisana CV, kurs przedsiębior-
czości oraz kursy zawodowe, które 
zakończą się egzaminem w Cechu 
Rzemiosł Rożnych w Hajnówce, 
a kursanci otrzymają certyfikaty po-
twierdzające zdobyte kwalifikacje. 
Uczestnicy w stawianiu pierwszych 
kroków w nowych realiach już nie są 
sami, bo otrzymają i wsparcie, i re-
alną pomoc 

Praca w CIS się opłaca
Zajęcia w CIS odbywają się co-

dziennie 5 dni w tygodniu, wyłącz-
nie dla uczestników CIS w powie-
cie hajnowskim przewidziano do-
datkowe formy wspracia: świad-
czenie integracyjne w wysokości 
zasiłku dla bezrobotnych, ubez-
pieczenie NNW, jeden ciepły posiłek 

dziennie przez okres pobytu w CIS, 
dojazd do CIS, materiały szkolenio-
we, badania lekarskie, szkolenie BHP, 
ubrania ochronne.

Pomocą objęci są również 
członkowie rodziny uczestnika – dla 
dzieci i osób dorosłych przewidziano 
zajęcia z animatorami i streetwor-
kerami, w tym warsztaty artystycz-
ne czy organizacja wycieczek – np. 
w sierpniu uczestnicy CIS i ich rodzi-
ny byli w Warszawie.

O skuteczności CIS świadczą 
postępy uczestników: grupa z pierw-
szego naboru zakończyła kursy  
zawodowe: technolog robót wykoń-
czeniowych w budownictwie oraz 
kucharz małej gastronomii, przed 
uczestnikami egzamin potwierdza-
jący kwalifikacje. Grupa z drugiego 
naboru realizuje program pracy ze 
specjalistami. 

Całkowita wartość projek-
tu, w rakach którego funkcjonuje 
hajnowski CIS to ponad 25 mln zł, 
z czego dofinansowanie w ramach 
RPO wynosi blisko 20 mln zł. Środki 
zostaną rozdysponowane na po-
trzeby tworzenia i funkcjonowania 
CIS w regionach partnerskich: w ra-
mach realizacji projektu do Powiatu 
Hajnowskiego trafi ponad 2,5 mln 
zł. Projekt będzie realizowany do 
31.03.2022 r.

Zdecyduj się na pierwszy krok 
ku zmianie i aplikuj do CIS! 

Katarzyna Miszczuk

Rekrutacja do CIS
Starostwo Powiato -

we w Hajnówce ogłasza nabór 
uczestników do projektu pn. „Re-
gionalne Innowacje Społecz-
ne - Centra Integracji Społecznej 
województwa podlaskiego”.
• Lider projektu: Miasto Łomża 
• Partner: Starostwo Powiatowe 

w Hajnówce 
• Partner: Fundacja Forum Inicjatyw 

Rozwojowych
• Partner: Powiatowy Urząd Pracy 

w Hajnówce 
• Okres realizacji projektu: 

01.04.2019 - 31.03.2022
Uczestnikiem  projektu 

może być: osoba zagrożona ubó-

Nabór do Centrum Integracji Społecznej

stwem lub wykluczeniem społecz-
nym (art. l ust.2 ustawy z dnia 
13.06.2003 o zatrudnieniu socjal-
nym) pozostająca bez zatrudnienia 
w tym m.in. osoby długotrwale bez-
robotne, niepełnosprawne, kwali-
fikujące się do objęcia wsparciem 
pomocy społecznej.

Rozpoczęcie III naboru w ra-
mach rekrutacji uczestników do pro-
jektu. Formularze rekrutacyjne moż-
na składać od 01.12.2020r.

Uczestnikom projektu ofe-
rujemy:
• spotkania z psychologiem, tera-

peutą, socjoterapeutą,
• warsztaty rozwoju osobistego,
• szkolenie zawodowe zakończone 

egzaminem zewnętrznym,
• kurs przedsiębiorczości,
• spotkania z doradcą zawodowym 

oraz pośrednikiem pracy,
• wyjazdy/wizyty w ramach dzia-

łań środowiskowych np. wyjścia 
do kina/teatru/galerii, warsztaty.

Dodatkowe formy wsparcia 

(wyłącznie dla uczestników CIS 
w powiecie hajnowskim): świad-
czenie integracyjne w wysokości 
zasiłku dla bezrobotnych, ubez-
pieczenie NNW, jeden ciepły posiłek 
dziennie przez okres pobytu w CIS, 
dojazd do CIS, materiały szkolenio-
we, badania lekarskie, szkolenie BHP, 
ubrania ochronne.

Dokumenty rekrutacyjne do 
pobrania: w siedzibie MOPS Haj-
nówka, Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Hajnówce, Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Hajnówce, Cen-
trum Integracji Społecznej w Haj-
nówce, ul. 3maja 42, 17-200 Haj-
nówka oraz na stronie: www.fir.org.nl.

Dokumenty należy złożyć oso-
biście w siedzibie: MOPS w Hajnów-
ce, PUP w Hajnówce. PCPR w Haj-
nówce, CIS w Hajnówce

 
Kontakt: CIS HAJNÓWKA, ul. 3 Ma-
-ja 42 (budynek Muzeum i Ośrodek 
Kultury Białoruskiej) 17-200 Haj-
nówka, 729 888 753

Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 
ze zm.), § 3 ust. 1 uchwały nr XXIII/219/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Powiatu Hajnowskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1838), podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych 
do sprzedaży.

WYKAZ
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na stronie internetowej urzędu. 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (cyt. na wstępie) i złożą stosowne wnioski w tut. Starostwie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.

L.p.
Nr geod. 

działki

Nr

KW

Powierzchnia

(m ²)

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie w

planie

zagospodarowania

przestrzennego

Położenie
Cena 

zbycia

Tryb i forma

zbycia

1.
1502/123 brak 55

Nieruchomość z

nakładami

dotychczasowego

dzierżawcy

3.52 U – obszar

zainwestowany

pod zabudowę

handlowo-

usługową

Miasto Hajnówka, Teren

przy ul. Piłsudskiego

pomiędzy Przychodnia

lekarską a Wydziałem

Politechniki

Białostockiej

10 700,00 zł

+ 23% VAT

Przetarg ustny

nieograniczony

OBWIESZCZENIE

WICESTAROSTA
Joanna Kojło

Decyzją Zarządu Powiatu Haj-
nowskiego adepci pielęgniarstwa 
mogli ubiegać się o wsparcie – Po-
wiat Hajnowski w tym roku akade-
mickim również przyznał stypendia. 

W roku akademickim 2020/2021 
studenci z Powiatu Hajnowskiego, któ-
rzy zdecydowali się na studia na kie-
runkach pielęgniarskim i położniczym 
również mogą liczyć na wsparcie.

Program stypendialny funkcjo-
nuje od ubiegłego roku, to pierwsza 
taka inicjatywa w Województwie Pod-
laskim. Wychodząc naprzeciw potrze-
bom hajnowskiego szpitala,  a jedno-
cześnie kierując się dobrem wspólnoty 
lokalnej oraz chęcią pomocy przyszłym 
adeptom studiów medycznych, zade-
cydowaliśmy się wystąpić z ofertą do 

Powiat Hajnowski 
przyznał kolejne 

stypendium

Cd. str. 4
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Jeśli chciałbyś zasięgnąć informa-
cji o nieruchomościach lub szukasz danych 
przestrzennych albo dokładnych map topo-
graficznych – skorzystaj z Geoportalu. W celu 
podniesienia jakości świadczonych usług, 
w 2019r. w Starostwie Powiatowym urucho-
miono GEOPORTAL POWIATU HAJNOWSKIE-
GO. Jest to serwis internetowy udostępnia-
jący usługi, których wdrożenie nałożyła na 
Starostów ustawa z dnia 4 marca 2010r.  
o infrastrukturze informacji przestrzennej 
(Dz.U. z 2020, poz. 177), będąca implemen-
tacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
„INSPIRE” w kraju. 

Udostępnienie danych przestrzennych 
w internecie jest wypełnieniem obowiąz-
ku nakazów legislacyjnych, ale nie tylko, 
bowiem poprzez uruchomienie Geoportalu  
i udostępnienie w nim danych przestrzennych 
podnosimy świadomość otaczającej nas prze-
strzeni. W dzisiejszych czasach informatyza-
cję widzimy niemal w każdej dziedzinie życia, 
poprzez Geoportal stała się widoczna również 
w dziedzinie geodezji.

Pod pojęciem GEOPORTAL rozumie się 
aplikację mapową, w której wizualizowane są 
dane przestrzenne. To szczegółowa, aktualna 
i darmowa mapa - zapewniająca bezpłatny 
wgląd do wielu danych geodezyjnych, stworzo-
na z myślą o użytkownikach mających różne 
potrzeby. Geoportal umożliwia wyszukiwanie, 
przeglądanie, pobieranie i przekształcanie da-
nych zawartych w rejestrach publicznych, m.in. 
udostępnia dane ewidencji gruntów i budyn-
ków, tj.  informacje o granicach i numerach 
działek, klasoużytkach, budynkach i lokalach 
zlokalizowanych we wszystkich gminach z te-
renu Powiatu Hajnowskiego wraz z adresami, 
z możliwością podglądu na ortofotomapie. 
W Geoportalu Powiatu Hajnowskiego, poza 
danymi ewidencji gruntów i budynków, udo-

stępnione są również inne elementy mapy za-
sadniczej, takie jak: punkty osnowy geodezyj-
nej (BDSOG), sieć uzbrojenia terenu (GESUT), 
baza danych o terenie (BDOT500).

Dane na Geoprtalu są powszechnie 
dostępne, nieodpłatne i na bieżąco aktuali-
zowane, bowiem pobierane są bezpośrednio 
z serwerów, na których wprowadzane są zmia-
ny w Wydziale Geodezji, Katastru i Nierucho-
mości. 

Na Geoportalu Powiatu Hajnowskiego, 
na dzień dzisiejszy, udostępnione są również 
usługi dla wykonawców prac geodezyjnych, dla 
rzeczoznawców majątkowych i komorników 
sądowych, które działają w trybie chronionym. 
Dostęp do Geoportalu w trybie chronionym 
możliwy jest po podpisaniu stosownej umowy 
(wzory umów do pobrania http://bip.st.hajnow-
ka.wrotapodlasia.pl/katalog/ku_gk/ku_gk.html). 

Powiat Hajnowski planuje rozszerzenie 
GEPORTALU o inne możliwe do udostępnienia 
moduły, tj. usługę wydawania wypisów i wy-
rysów oraz map zasadniczych i ewidencyjnych 
oraz przyjmowania wniosków o skoordynowa-
nie usytuowania projektowanej sieci uzbroje-
nia terenu i przeprowadzania narad koordy-
nacyjnych.

Uwaga - zawarte w Geoportalu Powiatu 
Hajnowskiego informacje oraz generowane  
z niego wydruki mają charakter poglądowy, 
nie mogą stanowić podstawy formalnej dla 
czynności administracyjnych i urzędowych. 
Mogą być wykorzystywane w zakresie przy-
bliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej 
obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz 
obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie 
i publikowanie danych jest zabronione.

Link do Geoportalu Powiatu Hajnowskiego:  
http://hajnowka.geoportal2.pl/ 

Katarzyna Miszczuk, Marzena Ostapczuk

Skorzystaj Geoportalu

Powiat Hajnowski przyznał kolejne stypendium

studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wsparcie 
finansowe będzie wypłacane przez okres nauki. 
A po ukończeniu studiów studenci mają zapew-
nioną pracę w hajnowskim szpitalu – podjęcie 
zatrudnienia w naszej placówce zdrowotnej to 
jeden z warunków umowy - wyjaśnia Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko.

Stypendium ma na celu zachęcić studentów 
pielęgniarstwa do podejmowania pracy w zawo-
dzie a jednocześnie jest próbą rozwiązania kadro-
wych bolączek związanych z brakiem pielęgnia-
rek i położnych. To poważny problem, z którym 
zmaga się polska służba zdrowia, a kolejne dane 
statystyczne biją na alarm – młodzi absolwenci 
jeśli już pozostają w zawodzie (niestety tendencja 
jest spadkowa), często podejmują pracę poza 
granicami kraju lub w dużych ośrodkach miej-
skich, w efekcie pracująca kadra systematycznie 
się zmniejsza.

Stypendium jest wypłacane przez 9 mie-
sięcy w danym roku akademickim. Rekrutacja do 
programu stypendialnego została zakończona 
z dniem 31 października br., wszystkie wnioski 
ubiegających się o stypendium zostały pozy-
tywnie zaopiniowane przez Zarząd Powiatu. 
Studenci, którzy zdecydowali się ubiegać o sty-
pendium, a następnie podpiszą umowę, otrzyma-
ją wsparcie w kwocie 500 zł. A po ukończeniu na-
uki przyszli pielęgniarze/pielęgniarki lub położne 
zostaną zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu 
pracy w hajnowskim szpitalu – zobowiązanie do 
podjęcia zatrudnienia w hajnowskiej placówce to 
jeden z warunków umowy. Dzisiejsi studenci za 

Cd. ze str. 3 kilka lat podejmą pracę w naszym szpitalu, zatem 
inwestycja w stypendia zwróci się społeczności 
lokalnej z nawiązką. Cieszę się, że udało się nam 
wygospodarować środki na ten cel, przy jedno-
czesnym wsparciu samorządu Miasta Hajnówka, 
za które jestem bardzo wdzięczny Burmistrzowi 
Miasta Hajnówka, Panu Jerzemu Sirak. Jestem 
przekonany, że inne samorządy z regionu pójdą 
naszym śladem; każda inwestycja na rzecz lokal-
nej wspólnoty a także pomoc młodym ludziom 
są bezcenne– mówi Starosta Andrzej Skiepko.

O wsparcie na ten rok akademicki zdecydo-
wało się ubiegać 18 studentów, pieniądze będą 
wypłacane z budżetu powiatu. Ideę samorządu 
powiatowego wsparł Urząd Miasta Hajnówka – 
w wyniku dobrej współpracy, w sierpniu 2019 r. 
Starosta Andrzej Skiepko wraz z Burmistrzem 
Miasta Hajnówka Jerzym Sirak podpisali list 
intencyjny o woli podjęcia wspólnych działań 
związanych ze współfinansowaniem stypen-
dium studentom kształcącym się na kierunkach 
pielęgniarskim i położniczym. Wartość programu 
stypendialnego w roku akademickim 2020/2021 
to 81 tys. zł – dotacja Urzędu Miasta to  
40 500 tys. zł.

Stypendium  studentom pielęgniarstwa 
i położnictwa to kolejna inicjatywa samorządu 
– od 2007 r. uczniowie hajnowskich szkół ponad-
podstawowych otrzymują stypendium w ramach 
utworzonego przez Radę Powiatu Funduszu im. 
prof. Simony Kossak. Na ten cel Powiat Hajnow-
ski w roku szkolnym 2020/2021 przeznaczy  
131 tys. zł.

Katarzyna Miszczuk

Realizacja projektów oświatowych w hajnowskich szkołach 
podstawowych, przedszkolach i żłobku w 2020 roku

3. zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe oraz za-
jęcia z programowania,

4. z zakresu terapii Integracji Sensorycznej dla 
7 uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły  Podsta-
wowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce,

5. indywidualne zajęcia logopedyczne, 
6. doradztwo edukacyjno – zawodowe (zajęcia gru-

powe i indywidualne),
7. nauka gry w szachy. 

Ze środków projektowych doposażono pra-
cownie przyrodnicze i matematyczne oraz gabinety 
logopedyczne w w/w szkołach, zakupiono sprzętu 
TIK, a także wyposażono gabinet Integracji Senso-
rycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława 
Jagiełły w Hajnówce. Koszt wyżej wymienionego 
wyposażenia przekroczył 500.000,00 zł. Obecnie 
przygotowywane jest kolejne postępowanie prze-
targowe na zakup dodatkowych laptopów do nauki 
zdalnej o wartości około 200.000,00 zł.  W ramach 
realizacji projektu odbyły się również szkolenia z za-
kresu podniesienia kompetencji cyfrowych dla 54 
nauczycieli.
2.  „Zdalna szkoła– wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci  Edukacyjnej  w  systemie  kształcenia 
zdalnego” oraz „Zdalna szkoła plus” o łącznej 
wartości 165.312,00 zł, z tego 100%  stanowi 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

W ramach realizacji w/w projektów miasto 
Hajnówka, na podstawie przeprowadzonego prze-
targu nieograniczonego, zakupiło 80 sztuk laptopów 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami, 
które zostały przekazane czterem miejskim szkołom 
podstawowym, jak niżej: 
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusociń-

skiego w Hajnówce – 9 sztuk,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły 

w Hajnówce – 19 sztuk,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dr. Kazimierza Pta-

szyńskiego w Hajnówce – 7 sztuk,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewi-

cza w Hajnówce – 45 sztuk. 
Laptopy są użyczane uczniom do nauki zdal-

nej lub/i wykorzystywane w placówkach jako pomoc 
dydaktyczna.
3. „Moje przedszkole” o wartość 137.253,75 
zł, w tym kwota 116.594,75 zł stanowi dofi-
nansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020. 

Projekt obejmuje kształtowanie i rozwijanie 
u 40 dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 1 
w Hajnówce kompetencji kluczowych, w tym orga-
nizację dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrów-
nawczych dla 10 dzieci oraz trzech kółek zaintere-
sowań dla 30 dzieci (koło badawcze, informatyczne 
i j. angielskiego). 

W ramach projektu doposażono Przedszkole 
Nr 1 w Hajnówce w meble, pomoce dydaktyczne oraz 
sprzęt TIK na łączną kwotę 55.552,00 zł.
4. „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie miejskiej 
Hajnówka” o wartości 736.560,00  zł, w  tym 
kwota 616.845,00 stanowi dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. 

W ramach realizacji projektu miasto Hajnówka 
utworzyło 20 dodatkowych miejsc w Żłobku Samo-
rządowym w Hajnówce. Zostało zakupione wypo-
sażenie sali, w tym pomoce dydaktyczne i zabawki 
oraz doposażony został plac zabaw na łączną kwotę 

98.046,00 zł. W ramach projektu finansowane jest 
funkcjonowanie oddziału, w tym koszty zatrudnienia 
trzech opiekunek dziecięcych oraz woźnej oddziałowej. 
Wsparciem projektu objętych jest 20 osób (rodziców) 
pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wie-
ku do 3 lat, dzięki czemu osoby te mogły wrócić do 
pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, 
rozpocząć aktywne poszukiwanie pracy lub założyć 
własną działalność. Dzieci mają zapewnioną opiekę 
oraz wyżywienie w żłobku. Ponadto zorganizowano 
im zajęcia z bajkoterapii.
5. „Maluch+” 2020 – dofinansowanie w wysoko-
ści 119.880,00 zł na bieżące funkcjonowanie miejsc 
żłobkowych. Środki pochodzą z Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. W ramach realizacji projektu 
dofinansowano funkcjonowanie 74 miejsc żłobkowych 
utworzonych w ramach programu „Maluch+” 2018.
6.  „Animator  sportu”  o  wartości  24.000,00 
zł, w tym kwota 12.000,00 zł stanowi dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu (za pośrednictwem 
Instytutu Sportu). Projekt obejmuje organizację zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży oraz realizację in-
nych zadań przewidzianych w Regulaminie naboru 
i uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu 
w 2020 roku na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” 
w Hajnówce przy ul. 3 Maja 54.
7.  „Umiem pływać” o wartości 30.760,00 zł, 
w tym kwota 21.330,00 zł stanowi dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu (za pośrednictwem Podlaskiego 
Szkolnego Związku Sportowego). W ramach programu 
zorganizowano naukę pływania oraz doskonalenia 
umiejętności pływania dla 116 uczniów hajnowskich 
szkół.

Łączna wartość projektów oświatowych, 
realizowanych przez Gminę Miejską Hajnówka 
a w 2020 roku, wyniosła 2.872.621,03 zł, w tym 
kwota 2.626.907,03 zł stanowi dofinansowanie 
ze źródeł zewnętrznych. Realizacja w/w projektów 
unijnych (za wyjątkiem projektów pt. „Zdalna szko-
ła” i „Zdalna szkoła+”)  będzie kontynuowana w roku 
2021. 

Ponadto w miejskich placówkach oświatowych, 
w 2021 roku, rozpocznie się realizacja kolejnych pro-
jektów współfinansowanych ze środków unijnych 
(umowy na ich realizację zostały podpisane z Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego): 

1) „Przedszkole marzeń” o wartość 314.646,17 
zł, z tego dofinansowanie 298.896,17 zł na doposa-
żenie bazy i dodatkowe zajęcia dla 40 dzieci uczęsz-
czających do Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce;

2) „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród 
uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 
o wartość 204.742,39 zł, z tego dofinansowanie 
183.897,00 zł na zakup sprzętu TIK i podniesienie 
kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Haj-
nówce.

Realizacja w/w projektów, w zakresie dotyczą-
cym organizacji zajęć z uczniami/ wychowankami lub 
opieki nad dziećmi w żłobku, odbywa się bezpośrednio 
w szkołach, przedszkolach lub żłobku i jest nadzoro-
wana przez dyrektorów tych placówek. Natomiast 
koordynacją ich realizacji (przygotowanie i przepro-
wadzanie zapytań ofertowych; opracowanie opisów 
przedmiotu zamówienia - dokumentacji niezbędnej 
do ogłoszenia przetargów; wprowadzanie zmian we 
wnioskach aplikacyjnych; bieżąca korespondencja 
z Instytucją Zarządzającą – Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego lub Instytucją Pośredniczą-
cą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, itd.) 
zajmuje się Zespół Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Hajnówka.

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka
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