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Przy amfiteatrze w Narew-
ce zagościły z końcem września 
posągowe figury przedstawiające 
wybrane postaci Słowiańskich Bo-
gów. W gronie nowych „lokatorów” 
pojawili się: Bóg Słońca, Ognia 
i Kowalstwa – SWARÓG, bogini 
Dobrobytu i Urodzaju – MOKOSZ 
(Matka- Ziemia), Władca Piorunów 

– PERUN, Święty i Wszechwładny – 
ŚWIĘTOWIT, Patron Czarowników 
i Artystów – WELES (2 różne rzeź-
by) oraz zmysłowa LEILA – wiosen-
na bogini piękna, muzyki i miłości.

Więcej str. 5

Panteon 
Słowiańskich 

Bogów

Im trudniej mi 
w życiu, tym 

bardziej zwariowany 
mam humor

Rozmowa za autorką str. 8

Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym czasem, 
wygaszają emocje, służą pojednaniu i dają wytchnienie. 

Atmosfera przepełniona tradycją pozwala zapomnieć o pośpiechu, 
troskach i zmartwieniach dnia codziennego. 

 
Z okazji zbliżających się świąt życzymy Państwu zdrowia, 

pogody ducha i wszelkiej pomyślności.
Niech ten magiczny czas zjednoczy nas we wzajemnym szacunku,

trosce i odpowiedzialności za siebie.
 

A gwiazda betlejemska niech umocni w nadziei 
i napełni energią na cały nadchodzący Nowy Rok 2022.

 

Andrzej Roszczenko
Przewodniczący Rady 

Bielsk Podlaski

Jarosław Borowski
Burmistrz Miasta 

Bielsk Podlaski
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XIX Krajowy Zjazd Delegatów 
Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych wybrał (27 listopada) 
podlaskiego posła Mieczysława 
Baszko  na przewodniczącego Rady 
Głównej tej organizacji. Pokonał 
w rywalizacji Marka Mazura, szefa 
łódzkich struktur. 

 Po ogłoszeniu wyników gło-

Poseł Baszko  
szefem krajowego Zrzeszenia LZS

sowania, nowy szef  zwrócił się do 
delegatów: „Serdecznie dziękuję za 
obdarzenie mnie przez Państwa za-
ufaniem i wybór. (…) Bez tego było-
by mi na pewno trudniej działać na 
rzecz Polski. Ale wiem, że jesteście 
Państwo ze mną i to wsparcie daje 
mi siły do dalszej pracy” - podkre-
ślił przewodniczący. Cd. str. 9
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Nr 45

Hala sportowa przy II Liceum – 
przygotowania do pokrycia dachu
Postępują prace przy budo-

wie hali sportowej przy II Liceum 
Ogólnokształcącym z BJN im. Bro-
nisława Taraszkiewicza w Bielsku 
Podlaskim. Już wkrótce rozpocznie 
się montaż pokrycia dachowego 
i wykonanie podbudowy z chudego 
betonu pod posadzkę.

Aktualnie zakończono prace 
związane z budową ścian nadzie-
mia budynku głównego hali spor-

Nabór do komisji przy rozpatrywaniu 
ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Bielskiego 2022

Zarząd Powiatu w Bielsku 
Podlaskim, zaprasza przedstawicie-
li organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów prowadzących działal-
ność pożytku publicznego, działają-
cych na terenie Powiatu Bielskiego 
do udziału w pracach komisji kon-
kursowej przy rozpatrywaniu ofert 
na realizację zadań publicznych 
Powiatu Bielskiego na 2022 rok.

Kandydatów na członków ko-
misji konkursowej mogą zgłaszać 
organizacje pozarządowe lub pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057 z późn. zm.).

Przy rozpatrywaniu ofert nie 
mogą brać udziału przedstawicie-
le organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów prowadzących działal-
ność pożytku publicznego, które 
biorą udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udzia-

łem w pracach komisji prosimy 
o wypełnienie stosownego formu-
larza zgłoszeniowego na członka 
komisji konkursowej do opiniowa-
nia ofert w otwartym konkursie 
ofert w 2022 r. i przesłanie go 
podpisanego przez osoby upoważ-
nione do reprezentowania organi-
zacji pozarządowej lub podmiotów 
prowadzących działalność pożytku 
publicznego z ramienia których 
występuje kandydat w terminie do 
dnia 31 grudnia 2021 r.

Zgłoszenia prosimy kierować 
na adres ok@starostwo.pl lub bez-
pośrednio do Wydziału Oświaty, 
Kultury i Ochrony Zdrowia Staro-
stwa Powiatowego w Bielsku Pod-
laskim przy ul. 3 Maja 17, pok. 110.

W przypadku zgłoszenia się 
większej liczby kandydatów niż 
dwóch, wyboru przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych lub pod-
miotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego, dokona Za-
rząd Powiatu w Bielsku Podlaskim 
w oparciu o posiadane przez kan-
dydata kwalifikacje i umiejętności 
przydatne podczas pracy w charak-
terze członka komisji konkursowej.

towej. Wykonano montaż rygli da-
chowych w formie belek stalowych 
(widocznych na fotografii), który 
stanowi wstęp do pełnego przykry-
cia powstającego budynku. Trwają 
także prace przygotowawcze zwią-
zane z wykonaniem podłoży beto-
nowych pod posadzkę. O dalszych 
postępach robót budowlanych bę-
dziemy informować.

pd, al

Odnowienie certyfikatu ISO Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
Na kolejne trzy lata 

przedłużono ważność cer-
tyfikatu zgodności systemu 
zarządzania jakością z nor-
mą ISO 9001: 2015 dla 
Starostwa Powiatowego 
w Bielsku Podlaskim.

W wyniku audytu cer-
tyfikacyjnego Polska Izba 
Handlu Zagranicznego Certyfikacja 
sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 18 paź-
dziernika 2006 r. nadała Starostwu 
Powiatowemu w Bielsku Podlaskim 
certyfikat na dowód, że opracowa-
ny i wdrożony w Starostwie system 
zarządzania jakością spełnia wyma-
gania normy PN-EN ISO 9001: 2001 
w zakresie realizacji przez Starostwo 
Powiatowe w Bielsku Podlaskim za-
dań powiatowej administracji samo-
rządowej poprzez świadczenie usług 
publicznych na rzecz społeczności 
lokalnej.

W dniach 13-15 października 
2021 r. w Starostwie przeprowa-
dzono audyt ponownej certyfikacji 
systemu (audyt odnowieniowy). 
Przedmiotem badania audytowego 
było sprawdzenie zgodności funk-
cjonowania systemu zarządzania 
jakością z wymaganiami normy ISO 
9001: 2015 oraz wymaganiami wła-
snymi. Audyt dostarczył dowodów, 
iż wymagania określone w doku-
mentacji systemowej Starostwa są 
skutecznie wdrożone i utrzymywa-
ne. Zarekomendowano tym samym 
przedłużenie ważności certyfikatu 
zgodności systemu zarządzania 
jakością z normą ISO 9001: 2015  

w starostwie na kolejne trzy lata.
Czym jest ISO 9001?
ISO to jednostka zajmująca 

się opracowywaniem międzynarodo-
wych norm/zasad usprawniających 
prawie każdą dziedzinę życia. Normy 
ISO pozwalają organizacji podnosić 
poziom swojej działalności i spełniać 
oczekiwania rynku, a także klientów. 
Co do produktów i usług standardy 
ISO posiadają formę zasad, wytycz-
nych, definicji lub wymagań. Jest to 
certyfikat świadczący o jakości da-
nej jednostki w zakresie zarządza-
nia jakością, bezpieczeństwem czy 
środowiskiem. Certyfikat świadczą-
cy o posiadaniu tego typu standar-
dów zapewnia klientów organizacji 

o jej wysokim poziomie 
działalności. Wdrożenie 
standardów może rów-
nież usprawnić działal-
ność danego podmiotu.

Norma ISO 9001: 
2015 dotyczy systemu 
zarządzania jakością. 
Jednostka ubiegająca 

się o certyfikat ISO dąży do poprawy 
jakości produkowanych wyrobów lub 
świadczonych usług, a także popra-
wy obsługi swoich klientów. Norma 
ta poprawia obieg informacji i do-
kumentów w organizacji. Ponadto 
wprowadza do instytucji dokładny 
podział pracy i odpowiedzialności dla 
wszystkich pracowników. Pozwala 
to na usprawnienie efektów pracy 
oraz poprawę zadowolenia wśród 
klientów.

Starostwo Powiatowe w Biel-
sku Podlaskim posiada certyfikat 
nieprzerwanie od 2007 roku, co 
potwierdza, że jakość świadczonych 
przez nas usług jest na jak najwyż-
szym poziomie.                    ms, dk, js

30 listopada br. zakończono pra-
ce przy modernizacji prawie 2-kilo-
metrowego odcinka drogi powiatowej 
1681B Orla - Koszele do skrzyżowa-
nia z drogą w kierunku miejscowości 
Szernie. W wyniku przeprowadzonych 
prac droga otrzymała bitumiczną 
jezdnię szerokości od 5,5 do 6 m, po-
wstał wygodny chodnik o długości po-
nad 600 m, do nieruchomości ułożono 

Przebudowa drogi Orla - Koszele
zjazdy z kostki betonowej. Ponadto 
przebudowano skrzyżowanie z ulicą 
w miejscowości Koszele. Powstała 
również kanalizacja deszczowa.

Inwestycja kosztowała ponad 
2,5 mln zł. W części została sfinanso-
wana z budżetu państwa w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Pozostałe środki zapewnił powiat 
i gmina Orla.                                pzd
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Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy
Dobiega końca czteroletnia 

działalność ośrodka koordynacyj-
no-rehabilitacyjno-opiekuńczego 
przy bielskiej poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej. Placówka ta 
w 2017 roku została wyznaczona 
przez starostę bielskiego do reali-
zacji zadań wiodącego ośrodka na 
obszarze powiatu. Zgodnie z po-
rozumieniem zawartym pomiędzy 
Ministerstwem Edukacji Narodowej 
a Powiatem Bielskim na ten cel po-
zyskano dotację celową w wysoko-
ści ponad 400 tys. zł. 

Istotą działalności ośrodka 
jest realizacja zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej wynikających 
z programu kompleksowego wspar-
cia dla rodzin „Za życiem”. Koncen-
trowały się one w następujących 
obszarach: udzielaniu informacji 
o formach wsparcia dla rodzin 

i dzieci niepełnosprawnych oraz 
zagrożonych niepełnosprawnością, 
pomocy skierowanej do małych 
dzieci o zaburzonym rozwoju i ich 
rodziców oraz opiece i koordynacji. 
Poradnia w tym celu zatrudnia 9 
specjalistów: dwóch terapeutów 
integracji sensorycznej, neurologo-
pedę, czterech fizjoterapeutów, pe-
dagoga-terapeutę oraz terapeutkę 
prowadzącą trening słuchowy me-
todą Tomatisa (program naturalnej 
stymulacji układu nerwowego mu-
zyką i głosem).

Do zadań ośrodka należy:
• udzielenie rodzicom, w oparciu 

o diagnozę wielospecjalistyczną, 
specjalistycznej informacji doty-
czącej problemów rozwojowych 
dziecka,

• wskazywanie form kompleksowej, 
specjalistycznej, odpowiedniej dla 

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim

Powiatowy rzecznik konsumentów zaprasza

Do zadań powiatowego rzecz-
nika konsumentów należy organizo-
wanie i prowadzenie poradnictwa 
konsumenckiego poprzez udziela-
nie porad prawnych oraz prowadze-
nie mediacji w załatwianiu spraw 
konsumenckich. Zakres działania 
powiatowego rzecznika konsumen-
tów określa ustawa z dnia 16 lute-

go 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów.

Powiatowy rzecznik kon-
sumentów w Bielsku Podlaskim 
działa w strukturze Starostwa Po-
wiatowego przy ul. Mickiewicza 46, 
gdzie przyjmuje klientów w pokoju  
nr 317 (III piętro), tel. 85 833 26 35,  
e-mail: rzecznik@starostwo.pl.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie bielskim w 2021 r.

Ocena stanu rynku pracy 
w powiecie bielskim w bieżącym 
roku była przedmiotem analizy 
rady powiatu. Stan ten, wbrew oba-
wom o negatywne skutki pandemii, 
w 2021 roku nie uległ pogorszeniu. 

W porównaniu do roku ubie-
głego zmniejszyła się liczba zareje-
strowanych bezrobotnych, a stopa 
bezrobocia wyniosła w sierpniu 
4,0%, co plasuje powiat bielski 
wśród powiatów z najniższym 

bezrobociem w województwie  
(średnia 7,4%). 

Powiatowy urząd pracy w dal-
szym ciągu udzielał wsparcia w ra-
mach tarczy antykryzysowej praco-
dawcom, którzy ucierpieli z powodu 
pandemii. Większość działań urzędu 
w bieżącym roku polegała jednak na 
wspieraniu zatrudnienia oraz szkole-
niu pracodawców i ich pracowników. 

Niski poziom bezrobocia 
w powiecie powoduje, że wielu 

pracodawców ma duże problemy 
w znalezieniu pracowników, zarów-
no tych wykwalifikowanych, jak i do 
prac prostych. Z tego powodu nie-
przerwanie rośnie zainteresowanie 
zatrudnieniem cudzoziemców. 

Powiatowy urząd pracy sta-
ra się nadążyć za zmieniającym 
się zapotrzebowaniem rynku pracy 
aplikując o dodatkowe środki i reali-
zując programy, często mające cha-
rakter pilotażowy czy innowacyjny, 
o czym wielokrotnie pisaliśmy w cią-
gu ostatnich miesięcy. Mimo stanu 
epidemii bielski urząd pracy zajmuje 
się aktywnym wspieraniem praco-
dawców i osób poszukujących pracy, 
realizując nieprzerwanie wszystkie  
dostępne usługi i instrumenty rynku 
pracy. 

Mając na uwadze potrzebę za-
pewnienia bezpiecznych warunków 
kontaktu z urzędem pracy, klientom 
umożliwione zostało załatwianie 
spraw w sposób zdalny.        ap, pup

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Nowe kosze w hali sportowej  
I Liceum Ogólnokształcącego

W hali sportowej I Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Kościusz-
ki w Bielsku Podlaskim zamontowa-
no nowe, podwieszane kosze do gry 
w koszykówkę. W ten sposób znacz-
nie poprawiono funkcjonalność całej 
hali, umożliwiając jej sprawne i wy-
godne dostosowywanie do bieżąco 
rozgrywanych dyscyplin sportowych.

Każdy z koszy ma formę pod-
wieszanej konstrukcji z napędem 
elektrycznym, z możliwością skła-
dania tablicy w tył, sterowanej bez-
przewodowo. Po opuszczeniu tablica 

samoczynnie układa się w pozycji 
pionowej. Aby zapewnić funkcjo-
nowanie tych urządzeń, niezbędne 
było również wykonanie instalacji 
elektrycznej zasilającej mechanizm 
opuszczania i podnoszenia koszy.

Ponadto nad każdą z tablic za-
montowano zegar odliczający czas 
gry z dokładnością do dziesiętnych 
części sekundy. 

Całość zakupu i montażu tych 
urządzeń zamknęła się kosztem  
32 tys. zł.

pd, al

Zgodnie z art. 39 oraz art. 42 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumen-
tów do zadań rzecznika konsumen-
tów należy m.in.:

- zapewnienie bezpłatnego po-
radnictwa konsumenckiego i infor-
macji prawnej w zakresie ochrony 
interesów konsumentów;

- występowanie do przedsię-
biorców w sprawach ochrony praw 
i interesów konsumentów;

- współdziałanie z właściwy-
mi miejscowo delegaturami Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, organami Inspekcji Handlowej 
oraz organizacjami konsumenckimi;

- podejmowanie działań o cha-
rakterze edukacyjno-informacyj-

nym, mających na celu poszerzenie 
wiedzy konsumenckiej, szczególnie 
prowadzenie edukacji młodzieży 
szkolnej.

Rzecznik konsumentów jest 
instytucją samorządową o charak-
terze doradczym dla indywidualne-
go konsumenta. Nie ma uprawnień 
do kontroli, wydawania nakazów, 
zakazów, nakładania kar i grzywien, 
rzecznik może służyć konsumen-
towi przede wszystkim bezpłatną 
poradą prawną, a w celu wyegze-
kwowania należnych konsumentowi 
świadczeń wykorzystywać upraw-
nienia procesowe.

Jeśli mamy problem z zała-
twieniem reklamacji, wyegzekwo-
waniem roszczeń z tytułu wadliwie 

wykonanego dzieła, różnego rodza-
ju usług, odstąpieniem od umowy 
zawartej na odległość, poza loka-
lem przedsiębiorstwa bądź o kre-
dyt konsumencki, przygotowaniem 
pozwu do sądu w sprawach konsu-
menckich to możemy zgłosić się po 
poradę do rzecznika konsumentów. 
Poradę można uzyskać bezpośred-
nio w biurze powiatowego rzecznika 
konsumentów, drogą telefoniczną 
lub mailową.

UOKiK udostępnia również 
w Internecie poradnik, gdzie są  
opisane tryby załatwiania rekla-
macji oraz odstąpienia od umowy 
(zakupu) zawartej poza siedzibą 
przedsiębiorcy.

ms, wch

dziecka i jego rodziny pomocy 
oraz jednostek tej pomocy udzie-
lających,

• prowadzenie zajęć z zakresu 
wczesnego wspomagania rozwo-
ju dziecka stosownie do potrzeb 
psychofizycznych i rozwojowych 
dziecka oraz, w zależności  od po-
trzeb dziecka, dodatkowych usług 
specjalistów,

• udzielanie dzieciom i ich rodzinom 
kompleksowej pomocy od chwili 
wykrycia zagrożenia niepełno-
sprawnością, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci do 3. roku 
życia.

Tylko w 2021 r. specjali-
styczne wsparcie otrzymało tu 86 
dzieci, z czego 15 korzystało ze 
wsparcia dwóch lub trzech specja-
listów. Ogółem w ciągu czterech 
lat ośrodek udzielił pomocy niemal  

300 dzieciom i ich rodzicom.
Wznowienie działalności 

ośrodka koordynacyjno-rehabilita-
cyjno-opiekuńczego w przyszłości 
zależeć będzie od zakończenia prac 
legislacyjnych w rządzie i parla-

mencie, których celem byłoby dal-
sze wsparcie dla rodzin i dzieci nie-
pełnosprawnych oraz zagrożonych 
niepełnosprawnością.

bsz, pd, fot. MD

W ubiegłym tygodniu do-
biegły końca prace przy budowie 
ogólnodostępnego parkingu przy 
ul. Widowskiej w Bielsku Podla-
skim. Mieszkańcy tej części miasta, 
jak też klienci pobliskich instytucji: 
wydziału komunikacji starostwa 

Nowy parking przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim
powiatowego, poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej, wojewódz-
kiego ośrodka ruchu drogowego, 
zakładu ubezpieczeń społecznych 
czy państwowej szkoły muzycznej 
będą mieli możliwość bezpiecznego 
zaparkowania swoich pojazdów. 

W wyniku budowy parkin-
gu powstało 16 dodatkowych 
miejsc postojowych. Powiat na 
tę inwestycję wydatkował ok.  
55 tys. zł. Prace zostały wykona-
ne siłami własnymi powiatowego  
zarządu dróg.                                  pzd
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Panteon Słowiańskich Bogów

GMINA NAREWKA

24 września 2021 r. miało 
miejsce oficjalne przekazanie dzieł 
powstałych w ramach „I Między-
narodowego Pleneru Rzeźbiar-
skiego – NAREWKA 2021”. Ar-
tyści , którzy przez niemal dwa 
tygodnie pracowali w różnych wa-
runkach pogodowych, zakończyli 
ostatecznie swoje artystyczne zma-
gania i zaprezentowali ich efekty 
w czasie wernisażu, przekazując 

„na ręce” Wójta Gminy Narewka – 
JAROSŁAWA GOŁUBOWSKIEGO oraz 
jego zastępcy –  ŁUKASZA ZASI-
MA, imponujące rzeźby z drewna, 
które odtąd będą zdobić przestrzeń 
publiczną w Narewce.

W ramach przedsięwzięcia 
wykonane zostały posągowe figury 
przedstawiające wybrane postaci 
Słowiańskich Bogów. W gronie no-
wych „lokatorów” nie zabraknie: 
Boga Słońca, Ognia i Kowalstwa 

– SWAROGA, Bogini Dobrobytu 

i Urodzaju – MOKOSZ (Matka-Zie-
mia), Władcy Piorunów – PERUNA, 
Świętego i Wszechwładnego ŚWIĘ-
TOWITA, Patrona Czarowników i Ar-
tystów – WELESA (2 różne rzeźby!) 
oraz zmysłowej LEILI – wiosennej 
boginki piękna, muzyki i miłości.

Panteon Bogów Słowiań-

skich uzupełnią również nietypowe 
drewniane siedziska, które idealnie 
wpisują się w wizerunek centrum 
Narewki, dołączając do innych 
obecnych tu obiektów wykonanych 
z tego naturalnego surowca, m.in. 
rzeźb „Ducha Puszczy”, szczupaka 
czy głowy żubra, a także tutejszego 
statku pirackiego oraz ławek i sto-
lików na pobliskiej plaży nad rzeką.

Powstałe „leśne ławy i sofy 
wypoczynkowe” prezentują się wy-
jątkowo, bowiem obok swojej pod-
stawowej funkcji związanej z od-
poczynkiem, zdobione są również 
ciekawymi rzeźbami zwierzęcy mi, 
m.in. bobrami czy dzikami, co do-
datkowo podnosi ich atrakcyjność 
i wzmacnia ogólny efekt wizualny.

Za cały trud oraz ogrom pa-
sji włożonej w misterną pracę nad 
rzeźbami gospodarze gminy osobi-
ście podziękowali rzeźbiarzom oraz 
sprawującemu pieczę nad wydarze-
niem lokalnemu artyście - Marko 
Sapiołko, przekazując im wszystkim 
- obok wyrazów wdzięczności - pa-
miątkowe upominki z serii „Narew-
ka Naturalnie!”  .

Niewykluczone, iż w przyszło-
ści zrealizowane zostaną kolejne 
przedsięwzięcia tego typu, a nietu-
zinkowych rzeźb w gminie Narewka 
będzie przybywać.  A zatem… do 
kolejnego spotkania ze sztuką!  

A na razie gorąco zaprasza-
my do narewkowskiego amfiteatru 
aby osobiście zobaczyć powstałe 

„cudeńka” na żywo!       UG Narewka 

Zakończyła się modernizacja 
kolejowego przejścia granicznego 
w Siemianówce. W ramach prac 
na przejściu kolejowym w Siemia-
nówce wybudowano budynek ad-
ministracyjny, budynek usługowy, 
lądowisko dla helikopterów, kładkę 
obserwacyjną, wiatę nad rampą 
rozładunkową. Zamontowano rów-
nież wagę kolejową, urządzenia do 
kontroli cystern i wagonów, insta-
lację monitoringu torów i terenu 
przejścia granicznego. Wykonano 
również piesze ciągi komunikacyjne 
oraz drogę dojazdową do rampy.

Infrastruktura kolejowego 
przejścia granicznego w Siemia-
nówce została w pełni przysto-
sowana do dokonywania odpraw 
w terenie kolejowym. Nowo wy-

budowana infrastruktura umożliwi 
rozpoczęcie dokonywania odpraw 
weterynaryjnych oraz sanitarnych. 
Realizacja projektu trwała 3 lata.

Projekt „Budowa infrastruk-
tury kolejowego przejścia granicz-
nego w Siemianówce” został sfi-
nansowany ze środków Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-

-Białoruś-Ukraina 2014-2020”. Po-
chodziło z niego 25 mln zł, ponad 
2,7 mln zł to wkład państwa.

Program Współpracy Trans- 
granicznej PL-BY-UA od 17 lat 
wspiera zrównoważony rozwój 
wzdłuż zewnętrznych granic Unii 
Europejskiej, pomaga zmniejszać 
różnice w standardach życia i roz-
wiązywać wspólne transgraniczne 
wyzwania.                               (ka)

Modernizacja przejścia

Dnia 17 października tego 
roku osiemnastoosobowa grupa 
niewidomych, słabowidzących 
i przewodników wyjeżdża spod 
Urzędu Miasta na wycieczkę do 
Białegostoku. W programie jest 
zwiedzanie Muzeum Pamięci Sybi-
ru i spektakl teatralny. Bez proble-
mów dojeżdżamy na ulicę Węglo-
wą, gdzie mieści się nowe Muzeum 
Pamięci Sybiru. Jesteśmy pierwszą 
grupą osób z dysfunkcją wzroku od-
wiedzającą muzeum od chwili jego 
otwarcia, czyli od miesiąca.

Kiedy idzie się do wejścia bu-
dynku muzeum, po jednej stronie są 

tory kolejowe, po drugiej metalowe 
wysokie kolumny – już zapowiada 
to zgrozę i czekającą nas namiastkę 
przeżywania tragicznego losu wielu 
tysięcy rodzin i osób różnych naro-
dowości. Aby zwiedzać ekspozycje 
rozmieszczone na dwóch kondygna-
cjach – parterowej ciemnej i jasnej 
na piętrze – trzeba przejść obok 
wagonu towarowego. Takimi wa-
gonami (w tłoku, w zamknięciu, bez 
podstawowych możliwości sanitar-
nych, z piecykiem kozą na środku) 
przewożono ofiary reżimu radziec-
kiego. Po około ośmiu tygodniach 
transporty docierały na Syberię lub 

do Kazachstanu. Na obu ekspozy-
cyjnych poziomach zobaczyć można 
jak żyli, pracowali, mieszkali lub co 
jedli i jak się ubierali zesłani. Jaki 
los spotykał ich dzieci. Jak wyglądał 

„transport” jeńców caratu, których 
pędzono pieszo na Syberię, co trwa-
ło 12 miesięcy, w jaki sposób wra-
cali do kraju z armią Andersa czy 
Berlinga, jak zostawali na uchodźc-
twie… Uwieczniono osoby, które 
mimo życia na zesłaniu, zaistniały 
w historii „nieludzkiej ziemi”. Są to 
m. in. Bronisław Piłsudski, Benedykt 
Dybowski, Aleksander Czekanowski, 
znany cukiernik Bronisław Borowicz, 
którego cukiernia funkcjonuje do 
dziś pod zmienioną nazwą Krasnaja 
Zwiezda. Prawie każde tematyczne 
miejsce jest udźwiękowione. Sły-
szy się: gwar miejski, głosy osób, 
które przeżyły Sybir, okropne wy-
cie wichury, odgłosy ciężkiej pra-
cy, a w wagonie oprócz odgłosów 
widać przesuwający się krajobraz 
za okienkiem. Są także eksponaty, 
które można oglądać dotykając ich 
np. rolka fonograficzna i manierka 
żołnierska. W podziemiach mu-
zeum udostępniane są ekspozycje 
zmienne. Aktualnie jest to memo-
riał pamięci pomordowanych żoł-
nierzy w Katyniu pod Smoleńskiem. 

Wstrząsające wrażenie robi 18 
tysięcy imion i nazwisk wyciętych 
laserem na zardzewiałych tabli-
cach, które są podświetlone od tyłu. 
Na terenie muzeum jest kawiarnia, 
gdzie mieliśmy okazję spróbować 
buzy – napoju zza Uralu i posłuchać 
muzyki z okresu międzywojennego.

Spektakl teatralny, który 
kończy naszą wycieczkę to „Bło-
to” – sztuka reżyserii Martyny Łyko 
według książki Jana Jastrzębskiego. 
Odbył się on w Kampusie Uniwer-
syteckim przy ul. Ciołkowskiego, 
ponieważ budynek Teatru Drama-
tycznego im. Aleksandra Węgierki 

WYJAZD CZŁONKÓW HAJNOWSKIEGO KOŁA NIEWIDOMYCH  
DO PLACÓWEK KULTURY W BIAŁYMSTOKU

jest remontowany. Około godziny 
22.00 wróciliśmy do Hajnówki.

Wyjazd do placówek kultury 
został zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Starostwa Powiatowe-
go w Hajnówce oraz dzięki środkom 
pozyskanym z tytułu zbiórki 1 % 
podatku przekazanego na rzecz 
Koła Terenowego Polskiego Związku 
Niewidomych w Hajnówce. Wszyst-
kim ofiarodawcom serdecznie dzię-
kujemy.

Tekst: Małgorzata Sokołowska
Zdjęcia: Ewa Borysowiec,  

Dorota Królikowska-Łapińska, 
Elżbieta Tomaszuk
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W przeddzień Narodowego Święta Nie-
podległości, marszałek Artur Kosicki wręczył 
pięć Honorowych Odznak Województwa Pod-
laskiego, które przyznawane są za całokształt 
działalności publicznej, społecznej i zawodo-

wej, osobom, które wybitnie zasłużyły się dla 
regionu. Odznaki zostały wręczone podczas 
koncertu „W lustrze patriotyzmu” zorganizo-
wanym przez Podlaski Instytut Kultury. Wśród 
wyróżnionych znalazł się Mikołaj Buszko – dy-

rektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Cerkiewnej „Hajnówka” –  za wzorową pracę 
na rzecz kultury Województwa Podlaskiego 
o randze międzynarodowej.

 (seb)

Honorowa Odznaka dla Mikołaja Buszko

W Bielskim Domu Kultury odbył się sie-
demnasty już Konkurs Piosenki Ukraińskiej 

- Z Podlaskiej Krynicy. Podczas przesłuchań 
konkursowych na scenie zaprezentowało się 
ponad 60 zespołów i solistów. Z Bielska Pod-
laskiego, Orli, okolicznych, ale także i dalszych 
miejscowości.

Wśród występujących były zespoły, które 
istnieją już od dziesiątek lat (nawet 70), a tak-
że młodzi artyści wykonujący stare i nowe 
ukraińskie pieśni. Gminę Czyże wspaniale 
reprezentował zespół Czyżowianie. Występy 
oceniało jury, które z pewnością miało twardy 
orzech do zgryzienia, przy ocenie laureatów. 
Występy podziwiała także liczna publiczność.

A nagrodzone zespoły i solistów po raz 
kolejny usłyszymy podczas koncertu galowe-
go 24 października, który również odbędzie 
się w Bielskim Domu Kultury. (tekst UG Czyże) 

Z Podlaskiej Krynicy

1 stycznia wchodzi w życie Ustawa 
o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym.  Rodzi-
ce otrzymają wsparcie finansowe w wyso-
kości 12 tys zł na drugie i trzecie dziecko w  
w wieku od ukończenia 12 do 36 miesiąca 
życia. Świadczenie jest niezależne od docho-
dów. Będzie ono wypłacane w kwocie 500 zł 
miesięcznie przez dwa lata lub 1000 zł mie-
sięcznie przez rok. Wybór należy do rodziców, 
którzy sami zadecydują o ich przeznaczeniu. 
Ustawa zakłada także  dofinansowanie funk-
cjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobję-
tych Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. To 
np. pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. 
Dofinansowanie będzie wynosi 400 zł mie-
sięcznie na dziecko w żłobku, klubie dzie-
cięcym lub u dziennego opiekuna i będzie 
przekazywane bezpośrednio instytucji.     (w)

Rodzinny  
Kapitał Opiekuńczy

Parafia rzymskokatolicka pw. Bożego 
Ciała w Surażu otrzymała 119 tys. zł na 
remont zabytkowej kaplicy cmentarnej pw. 
Imienia Maryi w Zawykach. Wartość prac wy-
niesie 140 tys. zł.

Przyznana przez Zarząd Województwa 
dotacja pochodzi z funduszy europejskich. (s)

Zawyki

Remont zabytkowej kaplicy
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Czeremcha składamy serdeczne życzenia, 

wszelkiej pomyślności, ciepła oraz zdrowia w tym trudnym 
czasie. 

 

Niech Nowy 2022 Rok przyniesie tylko szczęśliwe chwile oraz 
spełnienie planów i marzeń. 

 

Wszystkim służbom mundurowym wypełniającym powinność 
wobec Ojczyzny broniąc granic, życzymy wytrwałości oraz 

satysfakcji  
z podejmowanych wyzwań, a także pomyślności w Nowym 

Roku, który  mamy nadzieję będzie lepszy od obecnego. 
 

Życzą 
 

       Przewodniczący Rady                            Wójt Gminy Czeremcha 
         Gminy Czeremcha                                         Jerzy Wasiluk 
           Mikołaj Wasiluk                             
 
 

Krzysztof Moczydlowski
wraz z Rodzicami
ma zaszczyt zaprosic

.........................................................................Sz.P

na uroczystosc przyjecia Sakramentu

Pierwszej Komunii Swietej
w dniu.........................o godz...........................

w kosciele p..w.Trojcy Przenajswietszej wCiechanowcu 

Po uroczystosci zapraszamy na przyjecie komunijne.

Zyczę Ci wiary, ze wszystko ma sens.
Zycze Ci nadziei, która obudzi
Twoje serce i znowym zapalem 
pozwoli spojrzec na to,
co juz gdzies przygaslo.
Zycze Ci milosci tak ogromnej,
ze nie mozna jej zatrzymac
dla siebie.
A przedewszystkim, zycze Ci ,
aby kazdy kolejny dzien

był piekniejszy
...od poprzedniego...

siostra Alina

Świąt wypełnionych

radością i miłością

niosących spokój i odpoczynek,

Nowego Roku spełniającego

wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu,

szczęścia i powodzenia.

WICEPREZES ZARZĄDU ds..EKONOMICZNYCH 

Elżbieta Bober

PREZES ZARZĄDU

Jan Kondratiuk

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr.inż...Cezary Szerszenowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Świąt wypełnionych

radością i miłością

niosących spokój i odpoczynek,

Nowego Roku spełniającego

wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu,

szczęścia i powodzenia.

WICEPREZES ZARZĄDU ds..EKONOMICZNYCH 

Elżbieta Bober

PREZES ZARZĄDU

Jan Kondratiuk

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr.inż...Cezary Szerszenowicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Świąt wypełnionych

radością i miłością

niosących spokój i odpoczynek,

Nowego Roku spełniającego

wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu,

szczęścia i powodzenia.

 Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bielsku Podlaskim

życzy

Boże Narodzenie 2021r.

11 listopada w Narodowe Święto Nie-
podległości w miasteczku Fredrikstad w Nor-
wegii odbyła się norweska premiera spek-
taklu Tańcz/Dance. Premiera polska miała 
miejsce Warszawie pod koniec października. 
Jako pierwsi obejrzeli jednak „Tańcz” (na po-
czątku października) w Hajnówce mieszkańcy 
naszego powiatu.

Tańcz to przejmująca sztuka bez słów 
o nas-ludziach pełnych emocji, szukających 
ciepła, bezpieczeństwa, bliskości. O uwikłaniu 

w różnorodne relacje, także te rodzące ból 
i przemoc. To także spektakl o magicznej sile 
tanga milonga. Widzowie od pierwszej sceny 
stają się świadkami akcji rozgrywających się 
równocześnie na kilku planach, ale także do-
świadczają „otoczenia” niesamowitą muzyką 
(graną na żywo) skomponowaną m.in. z utwo-
rów Chopina. Siła przekazu i emocji jest tak 
wielka, że widzowie wszystkich zagranych do 
tej pory spektakli nagradzali artystów owacją 
na stojąco. Zarówno Ambasador RP – Iwona 

Woicka- Żuławska jak i przedstawiciele władz 
norweskich wyrazili słowa uznania i podzię-
kowania dla twórców.

W spektaklu wyreżyserowanym przez 
Dariusza Skibińskiego i wyprodukowanego 
przez Agatę Rychcik -Skibińską grają aktorzy 
polscy i norwescy. Pandemia przez blisko rok 
wymuszała przeprowadzanie wspólnych prób 
przez internet. 

Spektakl Tańcz stanowi jeden z elemen-
tów polsko-norweskiego projektu „Następna 
stacja: Sztuka blisko Ludzi” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztów-
ka” i A3 Teatr oraz Studium Actoris z Fre-
drikstad. Dzięki wsparciu funduszy norwe-
skich do Hajnówki przyjeżdżają wolontariusze 
z całego świata, została także opracowana 
profesjonalna strategia rozwoju Stacji Kultu-
ry Hajnówka Centralna. Zaplanowano w niej 
długofalową współpracę ze społecznością 
lokalną. Artystyczne idee, ciekawe projekty, 
fantastyczne spektakle mogą się odbywać 
nie tylko w dużych miastach, ale także w Haj-
nówce. Z niecierpliwością czekamy na kolejne 
wydarzenia!                     Joanna Troszczyńska

Norwedzy i polska ambasador oklaskują naszych artystów

Zakończyła się inwestycja dotycząca budo-
wy wodociągu na odcinku Rogawka – Czartajew.

Powstało 3,389 km sieci wodociągowej, 
która objęła gospodarstwa domowe w Rogawce 
i Czartajewie. Dodatkowo inwestycja obejmo-
wała budowę 0,146 sieci kanalizacyjnej w Czar-
tajewie.

Całkowity koszt inwestycji – 656.426,40 zł. 
Dofinansowanie – 272.082,00 zł. Był to projekt 
pod nazwą „Budowa systemu wodociągowego 
na odcinku Rogawka - Czartajew wraz z rozbu-
dową sieci wodociągowej i sanitarnej w miejsco-
wości Czartajew”, w ramach Gospodarki wodno 

- ściekowej, działanie: podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie: 
wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Wykonawcą inwestycji był Rejonowy Zwią-
zek Spółek Wodnych w Siemiatyczach.

(materiał ug siemiatycze)

Czartajew – Rogawka

Zakończyła się budowa wodociągu
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GMINA BIELSK PODLASKI

Klub Se-
nior+ w Łubinie Rudołty w gminie 
Bielsk Podlaski powstał w ramach 
rządowego Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2015 – 2020. Klub 
mieści się w budynku byłej świetli-
cy wiejskiej. Koszt realizacji zada-
nia wyniósł 347 222,14 zł, w tym  
150 tys zł stanowiło dofinansowa-
nie, a pozostałe środki pochodziły 
z budżetu gminy.

Oficjalne otwarcie klubu na-
stąpiło 12 października. W uroczy-
stości udział wzięły władze samo-
rządowe na czele z Rajsą Rajecką, 

Wójtem Gminy, proboszcz parafii 
w Łubinie Kościelnym ks. Adam Pa-
rzonka, przedstawiciele policji oraz 
licznie zgromadzeni seniorzy.

Utworzenie Klub Senior+ dla 
osób nieaktywnych zawodowo 
w wieku 60+ w Gminie Bielsk Pod-
laski jest odpowiedzią na zwięk-
szającą się liczbę osób starszych 
w ogóle społeczeństwa oraz prowa-
dzonej polityki senioralnej, która ma 
za zadanie kształtowanie warunków 
godnego i zdrowego starzenia się. 
Placówka ma na celu stworzenie 
osobom starszym miejsca i warun-

ków do spotkań, w trakcie których 
będą mogli ciekawie spędzać wolny 
czas, zaspokoić potrzeby psychofi-
zyczne i edukacyjne; w tym promo-
wanie i upowszechnianie zdrowego 
trybu życia, aktywności fizycznej, 
stanowiącej fundament dobrego 
zdrowia i umożliwiającej zacho-
wanie sprawności i samodzielności 
w zakresie samoobsługi w dłuższej 
perspektywie, rozwijanie zaintere-
sowań i potrzeb kulturowych, propa-
gowanie różnych form działalności 
twórczej seniorów. Finalnym celem 
projektu jest budowanie i utrzy-
mywanie relacji społecznych oraz 
pobudzanie aktywności seniorów 
i dążenie do ich aktywności na 

Łubin Rudołty Powstał Klub Senior+

rzecz społeczności lokalnej. W tym 
celu, podejmowane będą działania 
z zakresu m.in. integracji międzypo-
koleniowej, służące wzajemnej wy-
mianie doświadczeń i inspirowaniu 
do aktywności, zawieranie nowych 
znajomości i utrzymywanie więzi 
wśród seniorów.

Klub stwarza seniorom możli-
wość rozwijania swoich pasji i zain-
teresowań, a także spędzenia czasu 
w miłym towarzystwie.

Z  nowego obiektu korzystają 
seniorzy nie tylko z Łubina. Organi-
zowane są spotkania i różnorakie 
zajęcia. Zbliżające się święta były 
okazją do wspólnego wykonywania 
przez seniorów świątecznych ozdób. 

Uczestnicy w ramach zajęć deco-
upage wykonywali je z wykorzysta-
niem bombek styropianowych, farb, 
lakieru, wstążek i świeczek. Miło bę-
dzie siąść przy bożonarodzeniowej 
choince przystrojonej wykonanymi 
własnoręcznie ozdobami. 

Seniorki miały też okazję spró-
bować swych sił w warsztatach 
rękodzieła prowadzonych przez 
Teresę Zarzecką, która szydełkiem 
wykonuje nie tylko przepiękne ser-
wetki ale także bombki na choinkę, 
bieżniki itp.

Jak więc widać Klub pozwala 
nie tylko miło spędzi czas ale i roz-
wija swoje pasje i zainteresowania.

Źródło: UG Bielsk Podlaski.

„Panna z Bajki”, twoja naj-
nowsza, długo oczekiwana przez 
czytelniczki powieść ukazała się 
29 września. To historia o przy-
jaźni i miłości. Te tematy są dla 
ciebie nieustającym źródłem 
inspiracji?

I przyjaźń, i miłość są mi nie-
zbędne do życia. Cieszę się z każde-
go spotkania czy to z przyjaciółmi, 
czy z rodziną. Pielęgnuję związki 
z najbliższymi. Czasy zarazy po-
kazują nam dobitnie, co naprawdę 
liczy się w życiu. Właśnie przyjaźń 
i miłość. I jeszcze spełnianie marzeń, 
rzecz jasna.

W powieści poznamy trzy 
kobiety, trzy przyjaciółki...

Mam słabość do trzech przy-
jaciółek. Niemal w każdej trylogii 
(do trylogii też mam słabość) wy-
stępują właśnie trzy przyjaciółki. 
I oczywiście ich życiowe i miłosne 
perypetie.

Jedna z bohaterek marzy 
o pisaniu scenariuszy, a w tym 
postanawiają pomóc jej przy-
jaciółki. Z jednej strony rodzi 
to wiele zabawnych sytuacji, 

a z drugiej nie zawsze jest lekko 
i beztrosko. Jak w życiu?

Im trudniej mi w życiu, tym 
bardziej zwariowany mam humor. 
Serio! Gdy staję przed poważnym 
problemem, ratuje mnie właśnie 
poczucie humoru. Ludzie zaczynają 
wtedy na mnie podejrzliwie patrzeć, 
bo zamiast załamać się, popłakać, 
usiąść w kątku i nie wychodzić, rzu-
cić wszystkim i wyjść czyli reagować 
tak, jak reaguje normalny człowiek, 
ja staję się spokojna, opanowana, 
wręcz beztroska i zaczynam pro-
blem obracać w żart. I przyznam, 
że naprawdę jest mi z tym dobrze.

To znaczy, że humor jest 
kołem ratunkowym? Bez niego 
byłoby ciężko dźwigać trudy co-
dzienności.

Poczucie humoru to jedna 
z najcenniejszych zalet, moim zda-
niem. Jeśli mamy zdrowy dystans 
do życia i do siebie, łatwiej nam 
znosić trudy losu i podłości ludzi. 
Uśmiecham się do świata, często 
się śmieję i żartuję, staram się być 
pogodna...

Dlatego ta książka miała 

wzbudzać dobre emocje? Dać 
nadzieję?

Pisałam ją dla siebie przede 
wszystkim. Z radością, że znów 
mogę pisać. Że nie straciłam 
ogromnej pasji, jaką jest dla mnie 
tworzenie wielowątkowych powieści, 
kreowanie bohaterów... I tę radość 
znajdą w książce Czytelniczki. Chcia-
łam się nią podzielić właśnie z nimi.

„Panna z Bajki” to uroczy, 
zaskakujący i romantyczny 
powrót. Czy to znaczy, że czy-
telniczki mogą się spodziewać 
książki w stylu Poczekajki czy 
Sklepiku z niespodzianką? Czy 
bardziej Leśna Trylogii?

Zdecydowanie jest to powrót 
do początków. Myślę, że Panna bę-
dzie porównywana właśnie z Po-
czekajką, bo w obu książkach jest 
ten sam zwariowany humor. Dia-
logi Hani, Lenki i Magdy przenio-
słam wprost z życia. Mojego życia. 
(śmiech)

Wiem, jak ważna jest dla 
ciebie oprawa graficzna książek. 
Tę wybrałaś sama? Jest cudow-
na!

Każdą wybierałam sama, czy 
raczej każde zdjęcie na okładkę 
upolowałam sama. Z okładką Pan-
ny łączy się ciekawa historia. Otóż 
mam prywatny bank zdjęć liczą-
cy kilkaset fotek na potencjalne 
okładki. Żeby znaleźć te kilkaset 
przejrzałam co najmniej dziesięć 
tysięcy zdjęć na kilku największych 
portalach. Każde jest podpisane, że-
bym mogła je odnaleźć, gdy będzie 
potrzebne. I to zdjęcie - absolutnie 
wybitne - było podpisane jedynie 
nickiem autora. Podałam Wydawcy 
ten nick i otrzymałam odpowiedź, 
że autor jest nie do namierzenia 
i muszę „wyczarować” inną okład-
kę. Cóż... jak zaczęłam czarować, 
tak zrobiłam piętnaście nowych 
projektów, ale żaden nie miał tego 
czegoś. Wtedy sama zaczęłam 
szukać autora tamtego zdjęcia i po 
wielu, wielu godzinach poszukiwań 
znalazłam! Znalazłam Jeremiego 
z dalekiej Australii, napisałam do 
niech (bardzo się bojąc, że odmówi 
i stracę wybitną okładkę), ale okazał 
się przemiłym człowiekiem, artystą 
fotografem wysokiej klasy i oto 

„Panna z Bajki” otrzyma wymarzo-
ną oprawę.

„Panna z Bajki” zabiera czy-
telników do świata filmu. To rzą-
dzący się swoimi prawami świat, 
czy jest ci bliski?

Jest to bardzo dziwny świat. 
I może na tym skończę.

A marzenia o ekranizacji?
Są, mają się dobrze. Już jedna 

powieść była na biurku producenta, 
jednak nie mogliśmy się dogadać, 
co do obsady, a jest ona dla mnie 
podstawą dobrego filmu. Gdy zapro-
ponowano mi parę nazwisk zupełnie 
niepasujących do mojego wyobraże-
nia bohatera czy bohaterki, po pro-
stu nie mogłam się na nie zgodzić. 
Myślę, że w końcu sama zostanę 
producentką i wtedy będę miała 
wpływ na wszystko: od scenariu-
sza, poprzez aktorów, na reżyserze 
skończywszy. Ale to pieśń dalszej 
przyszłości. Na razie wypuszczam 
w świat moją najmłodszą, „Pannę 
z Bajki”. Mam nadzieję, że zostanie 
tak pięknie przyjęta przez Czytel-
niczki, jak pięknie mi się ją pisało!

Źródło: SIW Znak

„Im trudniej mi w życiu, tym bardziej zwariowany mam humor. Serio!” 
- z Katarzyną Michalak o najnowszej powieści „Panna z Bajki”
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GMINA CZEREMCHA

Pięknie to sobie wymyślili or-
ganizatorzy zawodów sportowych  

-Jesienny Turniej Tenisa Stołowego 
Czeremcha 2021. Jesteśmy w bar-
dzo trudnym okresie życia. Z jednej 
strony pandemia - z drugiej stan 
wyjątkowy... Jak tu żyć normalnie? 
Po prostu trzeba rozmawiać i nie 
bać się trudnych tematów. Przy-
chylność Wójta Gminy Czeremcha 
oraz Pani Anny Smyk - nowej Pani 
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego, i nie możliwe  stało się 
realne. Impreza sportowa została 
przeprowadzona we wspaniałej at-
mosferze. Od lat przecież wiadomo, 
że Czeremcha jest kolebką tenisa 
stołowego.

Miejscem rozgrywek była sala 
gimnastyczna w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym dzięki uprzejmości 
Pani Dyrektor Annie Smyk. Przed 
rozpoczęciem rozgrywek, organi-
zator i prowadzący Lipiński Janusz 
serdecznie powitał przybyłych za-
wodników oraz gości zaproszonych, 
których uhonorował  pamiątkowy-
mi statuetkami. Bardzo serdecz-
nie został powitany Wójt Gminy 
Czeremcha Pan Jerzy  Wasiluk, 
który pomimo dnia wolnego od 
pracy, jakim jest niedziela, przybył 
i zaszczycił swoją obecnością oraz 
dokonał oficjalnego otwarcia tur-
nieju. Jako organizator szczególnie 
ciepło pragnę podziękować Pani 
Annie Smyk, Dyrektorce Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego, nie tyl-
ko za salę, ale za wszelką pomoc, 
jaką otrzymałem w trakcie trwania 

Turniej Tenisa Stołowego w Czeremsze
turnieju. Statuetki otrzymali rów-
nież ludzie, którzy przyczyniają się 
do popularyzacji tenisa stołowego 
w naszym regionie: i tak najstarszy 
zawodnik Edward Poniecki w tenisa 
stołowego gra już od ponad 70-ciu 
lat, Janusz Ludwiczak - człowiek or-
kiestra do spraw sportu. Na turniej 
zgłosili się zawodnicy z całej nie-
mal okolicy tj. Łosice, Siemiatycze, 
Hajnówka, Warszawa, Biała Podla-
ska, Kleszczele, Białystok, Krynki 
(po raz pierwszy) oraz gospodarze. 
Wszyscy zostali poczęstowani, jak 
mówili, pysznym bigosem przygo-
towanym przez wspaniałe kucharki 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 
w Czeremsze. Był stół szwedzki, na 
którym znalazły się wypieki pie-
karni Podolszyńscy i ciasto Anety  

Niczyporuk. Sponsorem głównym 
była Gmina Czeremcha, za co 
składam gorące podziękowania, że 
pomimo różnych trudności można 
zorganizować taki turniej, który 
przyczyni się do popularyzacji te-
nisa stołowego w naszym regionie 
i umożliwi pasjonatom porównanie 
swoich umiejętności w warunkach 
rywalizacji sportowej. Swoją cegieł-
kę dorzuciło Starostwo Hajnówka 
oraz Urząd Marszałkowski, za co 
serdecznie dziękujemy. Zwycięzca-
mi są wszyscy uczestnicy turnieju, 
dając piękny przykład. Wyniki:

Seniorzy :
1. Langer Marszałek
2. Pietruszewski Jarosław
3. Szot Andrzej.
4. Marciniuk Mariusz

Oldboy:
1. Ratyński Wojciech
2. Burdzicki Zbigniew
3. Ludwiczak Janusz
4. Mieczyński Jerzy

Debel:
1. Marciniuk - Pietruszewki
2. Szot - Burdzicki
3. Ziniewicz - Paczuska
4. Langer - Krysztopowicz

Poziom rozgrywek stał na 
bardzo wysokim  poziomie, a po-
wodem tego była różnorodność sty-
lów gry. Ogólnie w turnieju wzięło 
udział dwudziestu sześciu zawodni-
ków. Nad przebiegiem turnieju czu-
wali: Janusz Ludwiczak i Pani Alina 
Sośniuk, za co składam serdeczne 
podziękowania.               

 Janusz Lipiński

23 listopada w Urzędzie Mar-
szałkowskim podsumowano siódmą 
edycję Olimpiady Aktywności Wiej-
skiej. Uczestniczyły w niej Koła Go-
spodyń Wiejskich, jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych,  sołectwa 
i grupy nieformalne. Łącznie wpły-
nęło 17 zgłoszeń. Olimpiada była 
prowadzona w trzech kategoriach. 
Kapituła pod przewodnictwem An-
drzeja Pleszuka, dyrektora Depar-
tamentu Rolnictwa i Obszarów Ry-
backich, przyznała po trzy nagrody 
w każdej z kategorii.

W kategorii „działania skiero-
wane do społeczności jednej bądź 
dwóch wsi w obrębie jednej gmi-
ny” 1 miejsce przyznano Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Złotnikach 
(gmina Juchnowiec Kośc.) za ak-
cję „Lubię naturę – nie śmiecę”. 
Wyróżnienia (600 zł) zdobyły 
Kola Gospodyń Wiejskich „Aktyw-
na Wieś” w Niewinie Borowym  

(gmina Wyszki) i Dąbrówkach.
W kategorii „działania skie-

rowane do minimum trzech miej-
scowości, ale nie wychodzące poza 
obszar jednej gminy” drugie miejsce 
zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich 
w Borysówce (gm. Hajnówka) za 
projekt „Dieta Borysa – familijne 
warsztaty zdrowego żywienia”

W przedsięwzięciu zorganizo-
wanym przez strażaków ze Złotnik 
uczestniczyły całe rodziny. Zbierano 
śmieci z terenów publicznych (po-
nad 3 tys. litrów), segregowano je. 
Te ostatnie działania były połączo-
ne z nauką prawidłowej segregacji 
i warsztatami z zakresu wpływu 
śmieci na ekosystem oraz poka-
zaniem możliwości ich wtórnego 
wykorzystania. Otrzymana nagro-
da pieniężna w wysokości 4 500 
zł zostanie – jak mówi prezes złot-
nickich strażaków, Józef Jaroszuk 

– zostanie przeznaczona na eduka-

cję dzieci i wsparcie młodzieżowej 
drużyny pożarniczej.

KGW w Niewinie Borowym 
zrealizowało projekt „Dużo pracy 
włożymy! Naszą Wiatę upiększy-
my!”. W ramach działania zagospo-
darowano teren wokół wiaty na pla-
cu zabaw. Ułożono kostkę brukową, 
zasadzono drzewa, odrestaurowano 
ławki i stoły, założono ogródek zio-
łowy. W prace włączyli się wszyscy 
mieszkańcy, w tym OSP i młodzież.

Realizowany przez KGW w Bo-
rysówce projekt był skierowany do 
mieszkańców Borysówki i okolicz-
nych wsi. Zakładał on przekazanie 
przez starsze pokolenie młodsze-
mu wiedzy i umiejętności z zakre-
su samodzielnego przygotowania 
i wytwarzania wędlin. Dodatkowo 
wiedza uczestników została posze-
rzona o właściwości ziół i ich zasto-
sowanie w kuchni. Nagroda dla Koła 
to 3 500 zł.                              (wss)

Czyste Złotniki

Gmina Wyszki otrzy-
mała 8 078 469,00 zł, z cze-
go 5 482 851,00 zł zostanie 
przeznaczone na przebudowę 
dróg na terenie Gminy Wyszki 
tj.: przebudowę drogi wraz 
z budową miejsc parkingowych 
i zatoki autobusowej przy Szko-
le Podstawowej w Topczewie, 
przebudowę drogi w Zakrzewie, 
w Ignatkach oraz w miejsco-
wości Łapcie. Realizacja zadań 
znacząco poprawi dostępność ko-
munikacyjną, oświatową, społecz-
ną i kulturalną mieszkańców gminy 
oraz pozytywnie wpłynie na popra-
wę stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

Kwota 3 232 851,00 zł zosta-
nie przeznaczona na przebudowę 
i rozbudowę oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy Wyszki. Celem 
projektu jest zwiększenie efektyw-
ności energetycznej na obszarze 
Gminy Wyszki. Nowa technologia 
LED daje możliwości w zakresie 
sterowania oświetleniem (załącza-
nie i wyłączanie lamp o właściwej 
porze, regulacja natężenia oświe-
tlenia w sposób adekwatny do po-
trzeb, sygnalizowanie nieprawidło-

wości w oświetleniu) co powala na 
oszczędności energii elektrycznej 
sięgające nawet 70% oraz wpływa 
na znaczną poprawę bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym.

Kwota 2 595 618 zł zostanie 
przeznaczona na inwestycje wodno- 
kanalizacyjne

Rząd przeznaczył dodatko-
we środki na uzupełnienie sub-
wencji ogólnej, z przeznaczeniem 
na wsparcie finansowe inwestycji 
w zakresie wodociągów i zaopa-
trzenia w wodę oraz kanalizację 
gmin , które trafią do samorzą-
dów jeszcze w tym roku. Będzie je 
można przeznaczyć zgodnie z po-
trzebami gmin i wydać w latach 
2021-2024.

Polski Ład
Jednostki samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego otrzy-

mają ponad 1,2 mld złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych. 15 listopada w Bielsku Podlaskim wicewojewoda 
Tomasz Madras wręczał samorządowcom z powiatu bielskiego i hajnowskie-
go symboliczne czeki na dofinansowania z programu. Między innymi odebrali 
je wójtowie gminy Orla – Leon Pawluczuk i Wyszki – Mariusz Korzeniewski.

Gmina Orla otrzyma-
ła 4 810 000,00 zł. Kwota 
3 910 000,00 zł zostanie spożyt-
kowana  na termomodernizację bu-

dynku Szkoły Podstawowej w Orli 
a kwota 900 000,00 zł na inwesty-
cje wodno-kanalizacyjne.

(ka)

Poseł Baszko szefem krajowego Zrzeszenia LZS

Mieczysław Baszko od ponad 
pół wieku aktywnie działa na rzecz 
rozwoju sportu w środowisku wiej-
skim i małomiasteczkowym. Jest 
z-cą przewodniczącego sejmowej 
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki, społecznie pełni funkcję 
szefa podlaskiego Zrzeszenia LZS. 
Wcześniej przez wiele lat był na-
uczycielem wychowania fizycznego, 
trenerem oraz dyrektorem Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Jak sam podkreśla, przyczynił 

Cd. ze str. 2 się do powstania ok. 20 Uczniow-
skich Klubów Sportowych na terenie 
powiatu sokólskiego, jest jednym 
z założycieli Międzynarodowego 
Motocyklowego Rajdu Katyńskiego 
i aktywnie działa w Stowarzyszeniu 
Pomocy „Rubież”, zajmującego się 
pomocą Polakom na Wschodzie.

Prywatnie jest żonaty, ojcem 
trojga dzieci i pięcioro wnucząt. 

PS  Filia biura posła Mieczy-
sława Baszko mieści się w  Bielsku 
Podlaskim, ul. A. Mickiewicza 65.

Waldemar Staszyński

Program bezpłatnych badań 
diagnostycznych, które komplekso-
wo sprawdzają stan zdrowia,  skie-
rowany jest do kobiet i mężczyzn 
w wieku 40 i więcej lat. Skorzysta-
nie z programu nie wymaga zgło-
szenia się do lekarza. Należy tylko 
w Internetowym Koncie Pacjenta lub 
z pomocą konsultanta infolinii wy-
pełnić ankietę, na podstawie której  

generowane jest e-skierowanie.
Badania są bezpłatne i moż-

na je wykonać niezależnie od innych 
badań, które pacjent wykonywał 
w ostatnim czasie.

Pakiet badań diagnostycznych 
dla kobiet zawiera następujące ba-
dania:
1. morfologia krwi obwodowej z wzo-

rem odsetkowym i płytkami krwi

2. stężenie cholesterolu całkowitego 
albo kontrolny profil lipidowy

3. stężenie glukozy we krwi
4. próby wątrobowe
5. poziom kreatyniny we krwi
6. badanie ogólne moczu
7. poziom kwasu moczowego we 

krwi
8. krew utajona w kale

Zbadaj się, wyprzedź chorobę

Cd. str. 11
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Krzysztof Jurgiel

Wschodniej – będzie kontynu-
owana w nowej, trzeciej już edy-
cji na lata 2021 – 2027. A nie 
było łatwo na początku uzyskać 
fundusze, zwłaszcza, że prze-
ciwnicy chcieli unicestwić ten 
program. Przekonywałem pre-
miera, ministrów, a szczególnie 
panią komisarz ds. spójności 
Elisę Ferreira oraz członków 
Komisji Rozwoju Regionalnego 
PE. Z dobrym skutkiem: otrzy-
mamy 2,5 mld euro do podziału 
na 5 regionów oraz tereny wo-
kół Warszawy. Potrzeb jest dużo. 
Obok licznych inwestycji drogo-
wych, pieniądze zostaną skie-
rowane na ochronę środowiska 
oraz innowacyjne wdrożenia 
w przedsiębiorczość i rolnictwie.

W tym kontekście wracam 
do czasów, kiedy byłem prezy-
dentem Białegostoku (w latach 
1995- 1998). Budżet miasta był 
nastawiony na inwestycje, a po-
lityka proinwestycyjna dawała 
efekty liczące się w skali kraju; 
rozwój budownictwa mieszka-
niowego, także komunalnego 
i TBS, budowa dróg osiedlowych 
oraz zakup nowych autobusów 
komunikacji miejskiej.

Przypomnę tylko, że trudno 
porównywać budżetów miasta 
z tamtych czasów i obecnie, bo 
pieniędzy mieliśmy znacznie 
mniej, a wcale środków z UE. 
Dlatego zastanawiam się, jak 
mocno wówczas rozwinęła-
by się stolica Podlasia, ma-
jąc choćby część tego, co ma 
i może mieć dzisiejszy prezy-
dent miasta.

Z nadzieją na dobre wieści 
z Brukseli życzę Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia.

Krzysztof Jurgiel
www.jurgiel.pl

www.ecrgroup.eu

Drodzy Czytelnicy! Do 
najserdeczniejszych ży-
czeń z okazji świąt Bożego 
Narodzenia dołączę kilka 
refleksji, bez politycznego 
pudru. Bo jako poseł PiS/
EKR do Parlamentu Euro-
pejskiego bronię polskich 
spraw w Brukseli i pracuję 
przede wszystkim z myślą 
o Was.

Tak, jestem posłem 
zwykłych ludzi, i wiem, ja-
kim problemem jest infla-
cyjny wzrost cen, nieszczę-
ścia niesione przez różne 
odmiany COVID – 19 oraz 
kryzys na granicy polsko-

-białoruskiej. Źle to wpły-
wa nie tylko na grubość 
Państwa portfeli, ale i na 
bezpieczeństwo – w domu 
i pracy.

Polska suwerenna
Tymczasem przez mijają-

cy rok mieliśmy nasilający się 
konflikt pomiędzy instytucjami 
unijnymi: Komisją Europejską, 
Parlamentem Europejskim, 
a Polską. Nasz kraj, obok Wę-
gier, znalazł się na celowniku 
UE. Wytacza się największy, 
rzekomo, grzech prawicowego 
rządu RP w postaci uogólnienia, 
iż zapoczątkowana reforma 
wymiaru sprawiedliwości do-
prowadziła do systematyczne-
go niszczenia tzw. praworząd-
ności, ponieważ niezawisłość 
sędziów została podważona. 
Praworządność, nigdzie w trak-
tatach unijnych nie zdefiniowa-
na, może się odnosić także do 
ograniczenia aborcji w Polsce, 
kłamstw o istnieniu stref wol-
nych od LGBT, czy zagrożonej, 
podobno, wolności mediów.

Posłowie PiS/EKR ciągle 
zmagają się z falą oszczerstw 
i kłamstw o tym, że Polska 
jest krajem niepraworządnym, 
że jeśli państwo polskie wy-
rzeknie się Konstytucji, swojej 
suwerenności prawnej i uzna 

Świąteczne rozważania o Unii Europejskiej 
wyższość europejskiego sys-
temu prawnego i każdego 
orzeczenia TSUE, to problem 
zostanie rozwiązany. Na to się 
zgodzić nie możemy!

Moje i przyjaciół z PE pod-
jęte działania w tej sprawie są 
coraz bardziej doceniane na 
arenie międzynarodowej. Prze-
ciwnikom suwerenności Polski 
i innych państw narodowych 
nasza grupa polityczna EKR 
przedstawia plan dla Europy 
urządzonej jako wspólnota oj-
czyzn i niepodległych państw. 
Silnie popieram tę koncepcję, 
o czym mówiłem na jednej 
z sesji PE.

Bezprawna blokada  
Funduszu Odbudowy

Na ubiegłorocznym, gru-
dniowym szczycie liderów 
państw UE, przyjęty został tzw. 
mechanizm warunkowości słu-
żący do oceny wydatkowania 
funduszy unijnych przez pań-
stwa członkowskie, z możliwo-
ścią zastosowani sankcji, jeśli 
zarządzanie nimi jest niepra-
widłowe, dochodzi do korupcji 
i defraudacji. Polska, jak wia-
domo, zrezygnowała z prawa 
weta, gdyż najważniejsi poli-
tycy unijni zapewnili o tym, że 
jakiekolwiek oskarżenia o brak 
praworządności albo respek-
towania wartości europejskich 
nie staną się pretekstem do 
wstrzymania wypłat funduszy 
unijnych, w tym szczególnie 
z Funduszu Odbudowy i Odpor-
ności. Jego celem jest wsparcie 
odbudowy gospodarek państw 
członkowskich Unii po pande-
mii koronawirusa. Polsce obie-
cano 23,9 mld euro w formie 
grantów oraz 43,2 mld euro 
w formie pożyczek.

Rząd polski już na po-
czątku maja 2021 r. złożył 
w Brukseli projekt Krajowego 
Planu Odbudowy (KPO) do oce-
ny przez Komisję Europejską. 
A pieniędzy dalej nie ma.

Unia na zielonym kursie
A teraz o rolnictwie, bar-

dzo mi bliskim, z którym je-
stem związany od początku 
swojej drogi politycznej. Od 1 
stycznia 2021 r. obowiązuje 
nowa Wspólna Polityka Rolna. 
Uzyskaliśmy z nowego budżetu 
Unii ponad 21,7 mld euro na 
dopłaty bezpośrednie dla rolni-
ków (I filar) oraz 9,5 mld euro 
na rozwój obszarów wiejskich 

(II filar WPR). Nie mogę powie-
dzieć, że jestem zadowolony, 
bo w porównaniu do budżetu 
UE z ubiegłych lat, otrzymamy 
prawie 1 mld euro mniej na 
WPR.

Ale chcę podkreślić, że cią-
gle pojawiały się złe pomysły, 
aby jeszcze bardziej zmniej-
szyć fundusze na WPR, szko-
dliwe dla polskiego rolnictwa 
i rozwoju wsi. Stanowczo się 
przeciwstawiałem temu na po-
siedzeniach Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi PE.

Istotna zmiana dotyczy 
mocnego wsparcia małych 
i średnich gospodarstw, gdzie 
zużywa się znacznie mniej 
środków ochrony roślin i na-
wozów mineralnych. Nasi rol-
nicy mogą na tym konkretnie 
skorzystać, bo jak wiemy takie 

właśnie gospodarstwa dominu-
ją w Polsce.

Z tym zagadnieniem wią-
że się kontrowersyjny program 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
z dwoma zasadniczymi strate-
giami „Od pola do stołu” oraz 
w zakresie bioróżnorodności. 
Koncepcja radykalnej przebu-
dowy gospodarki unijnej, aby 
Europa w 2050 r. osiągnę-
ła neutralność klimatyczną, 

moim zdaniem, jest niereali-
styczna. Szlachetne cele walki 
ze zmianami klimatycznymi 
utoną w wyobrażalnym dla 
mnie kryzysie energetycznym 
i żywnościowym, co podetnie 
konkurencyjność europejskiej 
gospodarki oraz zwiększy skalę 
ubóstwa ludności. Domagałem 
się zawieszenia na jakiś czas 
realizacji Zielonego Ładu lub 
złagodzenia niektórych restryk-
cji i obciążeń dla rolników. Co 
tu dużo mówić: była to raczej 
walka z wiatrakami. Nie z tymi, 
które będą masowo budowane 
na lądzie i morzu...

Unijne miliardy  
dla Polski Wschodniej

Na koniec dodam, że 
moja inicjatywa sformułowa-
na w 2006 r. - Program Polski 

www.facebook.com/krzysztof.jurgiel    

Podczas specjalnej gali, która 
odbyła się 4 listopada w Filharmo-
nii Rzeszowskiej wręczono  Nagro-
dy Gospodarcze Prezydenta RP. Są 
one przyznawane  przyznawane dla 
przedsiębiorstw, które przyczyniają 
się do rozwoju gospodarki, prze-
strzegają zasad odpowiedzialnego 
biznesu, promują pozytywny wize-
runek Polski oraz stanowią wzór 
funkcjonowania dla innych firm.

Nagrody są przyznawane 

w pięciu kategoriach głównych oraz 
dwóch specjalnych.

Nagrodą indywidualna Pre-
zydenta RP został wyróżniony Ser-
giusz Martyniuk- twórca  potęgi 
33-letniego Pronaru Narew, lidera 
branży ciągników i maszyn rolni-
czych w Polsce, Europie i na świecie.

Panu prezesowi gratulujemy 
i życzymy satysfakcji z realizacji 
kolejnych ambitnych zamierzeń.

(seb)

Nagroda Prezydenta RP  
dla prezesa Pronaru

25 listopada w Urzędzie Mar-
szałkowski odbyła się II Olimpiada 
Wiedzy z Zakresu Uprawy Roślin 
Bobkowatych. Wzięło w niej udzial 
30 uczniów z 11 podlaskich szkół 
średnich o profilu rolniczym. Celem 
olimpiady jest upowszechnianie 
wzorców racjonalnego gospodaro-
wania gruntami rolnymi oraz zwięk-

Michał Andrzejuk 
w gronie 

laureatów

Cd. str. 11

Europoseł Krzysztof Jurgiel
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Przysłowia  ludowe  na  grudzień

Gdy  na  początku  grudnia  pogoda  stała,  zima  będzie  długo  biała.
Gdy  w  Barbarę  (4  XII)  pada  - zima  ostra  się  zapowiada.
Barbara  po  wodzie  święta  po  lodzie.
Święty  Ambrożej  (7  XII)  zimy  przysporzy.
Grudzień  to  miesiąc  zawiły,  czasem  srogi,  czasem  miły.
Mroźny  grudzień,  wiele  śniegu - żyzny  roczek  będzie  w  biegu.
Suchy  grudzień  stoi  za  to,  że  sucha  będzie  wiosna  i  suche  lato.
Co  zima  przychłodzi,  lato  wynagrodzi.
Gdy  na  Gody  leży  śnieg  srogi,  to  na  Wielkanoc  zielone  odłogi.
Dzień  Sylwestrowy  (31  XII)  pokaże  dzień  lipcowy.

 Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

O rysiu - tajemniczym miesz-
kańcu Puszczy Białowieskiej, nie-
zwykle ciekawie opowiadała dr 
Hanna Schmidt z Białowieskie-
go Parku Narodowego, w trakcie 
warsztatów zorganizowanych w na-
szej bibliotece.

Uczniowie hajnowskich szkół 
podstawowych poznali najważ-
niejsze ssaki drapieżne żyjące 
w lasach, wśród których nie mogło 
zabraknąć tego majestatycznego 
kota o charakterystycznym krótkim 
ogonie i pędzelkowatych uszach. 
Ryś objęty jest całkowitą ochroną, 

w Puszczy Białowieskiej żyje je-
dynie trzydzieści osobników tego 
gatunku. Niska liczebność i nocna 
aktywność tych zwierząt sprawia-
ją, że niezwykle trudno spotkać 
rysia w trakcie spaceru po lesie. 
Dr Hanna Schmidt podzieliła się 

z dziećmi najważniejszymi infor-
macjami dotyczącymi tych dzikich 
kotów, a następnie zaproponowała 
zespołową zabawę sprawdzającą 
zdobytą wiedzę. Dzieci musiały m. 
in. narysować rysia posługując się 
jedynie figurami geometrycznymi, 
ułożyć łańcuch pokarmowy, dopa-

sować charakterystyczne dla tego 
drapieżnika cechy. Na koniec dr 
Schmidt odtworzyła krótki materiał 
filmowy nagrany przez fotopułap-
ki rejestrujące puszczańskie rysie 
w naturalnym środowisku.

Mamy nadzieję, że po warsz-

tatach uczniowie wezmą udział 
w konkursie plastycznym ph. „Świę-
ta z Rysiem” ogłoszonym przez Bia-
łowieski Park Narodowy, szczegóło-
we informacje o konkursie zamiesz-
czone są na stronie internetowej 
i fanpage’u BPN.                     

 (JP)

Poznajcie rysia – warsztaty dla dzieci w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Dr. T. Rakowieckiego

Zbadaj się, wyprzedź chorobę

Pakiet badań diagnostycznych 
dla mężczyzn zawiera wyżej wy-
mienione badania poszerzone o PSA 
(w kierunku raka prostaty).

Pakiet badań diagnostycznych 
wspólny:
1. pomiar ciśnienia tętniczego
2. pomiar masy ciała, wzrostu, ob-

wodu w pasie oraz określenie BMI
3. ocena miarowości rytmu serca
Jak skorzystać z pakietu badań?
Wystarczy wykonać dwa kroki: 
Krok 1. Wypełnić ankietę, która za-
wiera pytania związane z przebyty-
mi chorobami, stylem życia, aktyw-
nością fizyczną, dietą i używkami. 
A wszystko po to, by wygenerować 
listę badań laboratoryjnych, które 
są zalecane.

Cd. ze str. 9 Warto podkreślić, że ankieta 
dla osób mających 65 lat i więcej 
jest krótsza i skonstruowana z od-
powiedzi „tak” lub nie”.

Ankietę można wypełnić na 
dwa sposoby:
• telefonicznie, pod numerem info-

linii 22 735 39 53 (w godz. 8:00-
18:00, koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora) 

• online za pośrednictwem Interne-
towego Konta Pacjenta

Krok 2. Po upływie 2 dni ro-
boczych pacjent zgłasza się 
do wybranej placówki me-
dycznej z dowodem osobistym. 
Więcej o programie w portalu pa-
cjent.gov.pl

„Opowieści Starego Kredensu” 
to spektakl w którym Profesor Hi-
lary Szczebrzeszyński wraz z roz-
targnioną asystentką panią Anią 
i lalkami mieszkającymi w starym 
kredensie, stworzonymi z kuchen-
nych przedmiotów, opowiedzieli 
legendę o Złotej Kaczce oraz bajkę 
o Grzecznym Rycerzu, który do-
brocią pokonał smoka. W trakcie 
spektaklu widzowie złożyli rycer-

Narew

Opowieści starego kredensu

skie ślubowanie przez co powięk-
szył się Zakon Rycerzy Grzeczności. 
Po spektaklu dzieci uczestniczyły 
w grach, konkursach, zabawach 
i innych atrakcjach przygotowanych 
przez aktorów „Teatru pod Orzeł-
kiem”, który odwiedził Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Narwi w dniu 
22.10.2021r.

Ania Andrzejuk-Sawicka

szenie świadomości dotyczącej 
uprawy roślin bobkowatych, a także 
pzrybliżenie młodziezy czym jest 
rekomendacja odmian.

Zwycięzcą Olimpiady zo-
stał Mateusz Chludzinski z ZSCKR 
w Marianowie, drugie meijsce zajął 
Józef Lisowski z ZSCKR w Suwał-
kach, a trzeci był Michał Andrzejuk 
uczeń Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi 
Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Uczestnicy konkursu otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy, a laureaci 
upominki i nagrody pieniężne.  (pat)

Michał Andrzejuk w gronie laureatów
Cd. ze str. 10
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Grudzień

W 2021 roku Miasto Hajnówka pozyska-
ło kolejne środki w wysokości  963.056,61 zł 
w ramach programów rządowych na funk-
cjonowanie żłobka samorządowego  i na 
dodatkowe zajęcia oraz doposażenie szkół 
podstawowych. Mamy nadzieję, że pozyskane 
dofinansowanie przyczyni się do uatrakcyj-
nienia pobytu dzieci/młodzieży w hajnowskich 
placówkach oświatowych.
1. „MALUCH+” 2021

Miasto Hajnówka otrzymało w 2021 roku 
dofinansowanie w wysokości 150.960,00 zł 
w ramach Resortowego programie rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH +” 2021 z przeznaczeniem na za-
pewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udzia-
łem programu „MALUCH+” 2018 w Żłobku Sa-
morządowym w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 
24. 
2. „UMIEM PŁYWAĆ”

Miasto Hajnówka pozyskało w 2021 roku 
kwotę 44.400,00 zł z programu powszechnej 
nauki pływania „Umiem pływać” na zajęcia 
sportowe organizowane dla uczniów miejskich 
szkół podstawowych w Parku Wodnym w Haj-
nówce. W 2021 roku w zajęciach udział wzięło 
222 uczniów tych szkół. 
3. „Wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały ćwi-
czeniowe”

W ramach realizacji Rządowego progra-
mu dotyczącego wyposażenia szkół w pod-
ręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe miasto Hajnówka otrzymało 

w 2021 roku kwotę 193.796,61 zł z przezna-
czeniem na zakup podręczników i materiałów 
ćwiczeniowych dla uczniów hajnowskich szkół 
podstawowych.
4. Środki na zajęcia wspomagające dla 
uczniów z MEN-u.

Pozyskano 46.200,00 zł ze środków 
MEN-u na zajęcia dla uczniów prowadzone 
w celu utrwalenia wiadomości i umiejętności 
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych z zakresu kształcenia ogólnego. Środki 
są przeznaczone na zajęcia dla uczniów klas 
IV-VIII szkół podstawowych. 
5. Doposażenie sal przedmiotowych 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Hajnówce

Z rezerwy oświatowej pozyskano dodat-
kowe środki w wysokości 75.000,00 zł na  wy-
posażenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. dr. Ka-
zimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych 
(biologia, geografia, chemia i fizyka). 
6. „Laboratoria przyszłości”

Pozyskano kwotę 452.700,00 zł z Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup 
wyposażenia do hajnowskich szkół podsta-
wowych, które będzie służyć uczniom do roz-
wijania kompetencji, takich jak współpraca, 
kreatywność, umiejętność rozwiązywania 
problemów czy znajomość nowych technolo-
gii. Wsparcie jest udzielane bez konieczności 
wniesienia wkładu własnego. Obecnie w szko-
łach prowadzone są postępowania mające na 
celu zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

Miasto Hajnówka pozyskało w 2021 roku 
kolejne środki w ramach programów rządowych 

(poza środkami unijnymi) na funkcjonowanie 
żłobka samorządowego i na dodatkowe zajęcia 

oraz doposażenie szkół podstawowych
Staraniem samorządu do budżetu powia-

tu trafią kolejne środki z przeznaczeniem na 
rozwój edukacji.

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Haj-
nówce, funkcjonującej w ramach powiatowego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego trafi grant 
w wysokości 3200,00. W ramach „Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 
lata 2021-2025” Powiat Hajnowski pozyskał 
dofinansowanie w wysokości 2500,00. Wkład 
własny to 700,00. Środki mogą zostać wyko-
rzystane za zakup książek, elementów wy-
posażenia bibliotek szkolnych ( w tym kupno 
sprzętu komputerowego, oprogramowania) 
oraz promocję czytelnictwa. Ponadto, placówka 
otrzymała 30 000 tys. zł na realizację projektu 
„Laboratoria przyszłości”. W ramach tego szko-
ła zakupi drukarkę 3D i sprzęt AGD. 

Otrzymane dofinansowanie to niejedy-
ne rządowe środki, jakie trafiły do samorządu 
w ostatnim czasie - Powiat Hajnowski w roku 
szkolnym 2021/2022 pozyskał także dodat-
kowe fundusze w ramach subwencji oświa-
towej  z przeznaczeniem na przeprowadzenie 
zajęć wyrównawczych w związku z przeciw-
działaniem skutkom COVID-19. Tym samym 
uczniom ze szkół ponadpodstawowych, dla 
których Powiat Hajnowski jest organem pro-
wadzącym, stworzono możliwość wyrównania 
edukacyjnych szans, a które powstały w wyniku 
zamknięcia szkół w trakcie pandemii. Zajęcia 
edukacyjne trwają w miesiącach IX – XII, war-
tość środków przyznanych samorządowi Po-
wiatu Hajnowskiego to 42 700,00 zł.

Ponadto samorząd powiatu został benefi-
cjentem rządowego programu Aktywna Tablica. 

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

Zadania z zakresu oświaty i edukacyj-
nej opieki wychowawczej to największa część 
ogółu wydatków przewidzianych w budżecie 
samorządu powiatu - na dzień 31.10. to kwota 
ponad 13,8 mln zł.  Środki są przeznaczone 
przede wszystkim na pokrycie kosztów bie-
żącej działalności edukacyjnej oraz projekty 
dla uczniów i nauczycieli. A tych hajnowskie 
szkoły średnie oraz Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna w Hajnówce realizują sporo. 
Uczniowie już na etapie nauki mają możliwość 
zarobienia pierwszych pieniędzy, poznawania 
świata i kultur w ramach wymiany młodzieży: 
to umożliwiają projekty realizowane m.in. w ra-
mach Programu ERASMUS+ - w I LO im. Marii 
Skłodowskiej – Curie, jak też w Zespole Szkół 
Zawodowych. Ponadto wspólnie z Białowieskim 
Parkiem Narodowym i II LO z DNJB zaangażo-
waliśmy się w realizację transgranicznego pro-
jektu edukacyjnego z białoruskimi partnerami, 
zaś na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego w Hajnówce zaadoptowany 
zostanie budynek z przeznaczeniem na miesz-
kania treningowe – tym samym oferta eduka-
cyjna placówki zostanie poszerzona w przy-
szłości o nowe formy terapii. To tylko niewielki 
fragment codzienności naszych szkół, które 
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W piątek 26 listopada mło-
dzież hajnowskiego białorusa 
gościła w swojej szkole przed-
stawicieli Urzędu Miasta Hajnów-
ka. W spotkaniu z maturzystami 
II LO uczestniczyli on-line także 
ich koledzy z I LO oraz szkoły za-
wodowej, dyrektorzy oraz kółko 
dziennikarskie II LO. Na spotkaniu 
zostały poruszone takie tematy 
jak: współpraca z młodymi hajno-
wianami, potencjalne zmiany Haj-
nówki na lepsze oraz sposoby na 
zachęcenie młodych ludzi do po-
zostania w naszym mieście. Można 
było również zobaczyć po wynikach 
ankiet, jaki stosunek mają młodzi 
ludzie do Hajnówki — czy chcieliby 
w niej pozostać, czy widzą w niej 
możliwość rozwoju, oraz jak daleko 
zamierzają wyjechać. Prowadzący 
pokazali prawdopodobne skutki tak 
wielkiej emigracji młodych ludzi 

Młodzi hajnowianie wchodzą z miastem na Nową Ścieżkę Rozwoju Hajnówki

z naszego powiatu. Poinformowa-
no, że miasto ma plan na rozwój 
Hajnówki, chce być atrakcyjne dla 
młodych i dawać szanse, oraz za-
leży mu na włączeniu młodzieży 
w planowanie nowych rozwiązań. 
Doradcy miasta – eksperci rozwoju 
gospodarczego ze Związku Miast 

Polskich – Agnieszka Dawydzik 
i Janusz Szewczuk wskazywali, 
że Hajnówka ma wiele potencja-
łów, których nie widzimy albo nie 
doceniamy, co dało do myślenia. 
Zaprezentowano kierunki rozwoju 
Hajnówki. Młodzież będzie zapra-
szana do pracy w zespołach projek-

towych, będzie konsultować projek-
towane rozwiązania w przestrzeni 
miasta, środowisku i zieleni oraz 
przedsiębiorczości i edukacji czy 
kulturze. Projekt, który przewiduje 
te działania, ma tytuł „Hajnówka 
OdNowa – Zielona Transformacja”, 
właśnie ruszył i potrwa do kwiet-

nia 2024 r. Dzięki temu spotkaniu 
kółko dziennikarskie podjęło współ-
pracę z zespołem projektu oraz  
@Hajnówkawita, czego skutki moż-
na będzie zobaczyć już niedługo.

Kółko dziennikarskie II LO 
w Hajnówce

#NowaŚcieżkaRozwojuHajnówki

Edukacja nie jest tylko wyzwa-
niem dla rządu, dla samorządu, dla 
polityków. Edukacja jest wyzwaniem 
dla całej społeczności – polem zaan-
gażowania lokalnego biznesu, lokal-
nych NGO, rodziców. Sposób działa-

nia szkoły powinien być ze wszech 
miar sprawą wszystkich mieszkań-
ców, a nie tylko nauczycieli i najbar-
dziej aktywnych rodziców, albowiem 
im więcej kapitału społecznego zain-
westujemy w edukację, tym większy 
będzie jego zwrot w przyszłości.

W trosce o ciągłe doskonale-
nie jakości nauczania w hajnowskich 

szkołach podstawowych, Gmina 
Miejska Hajnówka – jako organ pro-
wadzący – oraz hajnowskie placówki 
oświatowe, biorą udział w różnego 
rodzaju programach mających na 
celu między innymi stworzenie szko-

ły przyjaznej uczniowi, podwyższenie 
kwalifikacji nauczycieli oraz dosko-
nalenie nauczania i wychowania 
w placówkach. 

W dniu 18 listopada 2021 
roku w Sali Kolumnowej Hajnow-
skiego Domu Kultury odbyła się lo-
kalna debata oświatowa w ramach 
programu „Razem dla Edukacji”. Or-

Debata oświatowa w ramach programu „Razem dla Edukacji”
ganizatorem debaty była Sieć Or-
ganizacji Społecznych dla Edukacji 
z siedzibą w Warszawie oraz Urząd 
Miasta Hajnówka przy wsparciu 
technicznym Hajnowskiego Domu 
Kultury. 

Udział w debacie wzięli przed-
stawiciele uczniów, rodziców oraz 
nauczycieli, a także dyrektorzy szkół 
podstawowych i przedstawiciele sa-
morządu miasta Hajnówka, w tym 
Pani Walentyna Pietroczuk – Prze-
wodnicząca Rady Miasta Hajnów-
ka. 

Spotkanie rozpoczął Jerzy 

Sirak – Burmistrz Miasta Hajnów-
ka, który przywitał zebranych gości 
i podkreślił ważną rolę dobrej edu-
kacji w życiu młodego pokolenia 
mieszkańców naszego miasta. 

Następnie głos zabrała Pani 
Agnieszka Olszewska – przedsta-
wiciel Sieci Organizacji Społecznych 
dla Edukacji, która podziękowała 
Pani Jolancie Stefaniuk – Kierownik 
Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Hajnówka za organi-
zację debaty oraz przedstawiła plan 
spotkania. Pani Agnieszka Olszew-
ska pełniła rolę moderatora debaty 
(prowadziła spotkanie).

Debata miała formę warsz-
tatów, podczas których uczestnicy 
w czterech grupach: rodzice, na-

uczyciele, uczniowie oraz dyrekto-
rzy szkół i samorządowcy, udzielali 
odpowiedzi na pytania dotyczące 
funkcjonowania hajnowskich szkół: 
jak  jest obecnie?; jak być powinno? 
oraz jak to zrobić?

W ramach owocnej dyskusji 
wybrano działania, których reali-
zacja jest niezbędna, aby sprostać 
wyzwaniom stawianym nowocze-
snej szkole. 

Wszyscy uczestnicy debaty 
wyrazili chęć dalszych spotkań i roz-
mów w obszarze edukacji. Kolejne 
spotkania odbędą się w terminach 
ustalonych przez Sieć Organizacji 
Społecznych dla Edukacji.

Dorota Birycka,  
Urząd Miasta Hajnówka

PSZOK przeznaczony jest wyłącznie 
dla mieszkańców miasta Hajnówka.
Od 21października 2021r. obo-
wiązują nowe zasady przyjmo-
wania odpadów od mieszkańców. 
Wprowadzone zostały ogranicze-
nia ilości przyjmowanych odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych 
i opon. 

Punkt przyjmuje:
1. meble i inne odpady wielkoga-

barytowe, np. łóżka, tapczany, 
materace, dywany, plandeki, 
chodniki, gumoleum, itp. o łącz-
nej masie nie przekraczającej 
400 kg w ciągu roku kalenda-
rzowego z jednego gospodar-
stwa domowego, 

2. zużyte opony pochodzące 

z pojazdów użytkowanych 
w gospodarstwie domowym: 
a) z samochodów osobowych 
- do 4 sztuk w ciągu roku 
kalendarzowego z jednego 
gospodarstwa domowego, 
b) z motocykli, motorowerów, 
rowerów, wózków- bez ogra-
niczeń

3. odpady budowlane i rozbiórko-
we, stanowiące odpady komu-
nalne, pochodzące z przebudo-
wy, demontażu lub remontów 
budynków mieszkalnych – np. 
gruz ceglany, betonowy, mate-
riały ceramiczne, drewno o łącz-
nej masie nie przekraczającej 
400 kg w ciągu roku kalenda-
rzowego z jednego gospodar-
stwa domowego. 

Punkt nie przyjmuje:
• pni, korzeni i konarów drzew
• niekompletnych sprzętów AGD 

RTV
• piasku, kamieni
• zderzaków i innych części samo-

chodowych
• azbestu
Punkt nie przyjmuje odpadów, po-
wstających na terenie nierucho-
mości niezamieszkałych, odpadów 
pochodzących z działalności go-
spodarczej oraz odpadów z innych 
miejscowości.

Warunkiem przyjęcia odpadów 
do PSZOK jest wskazanie przez 
osobę dostarczającą odpady 
-nazwy ulicy i numeru nieru-
chomości, na której odpady 

powstały oraz okazanie (do 
wglądu) dokumentu potwier-
dzającego uiszczenie opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za bieżący okres 
rozliczeniowy. 
W przypadku nieruchomości 
w zabudowie wielolokalowej 
do wglądu należy okazać do-
kument płatności oraz wydruk 
czynszu ze wskazaniem pozycji 
za gospodarowanie odpadami 
lub zaświadczenie wystawione 
przez zarządcę, potwierdzające 
wnoszenie opłaty za odpady. 

PSZOK jest czynny w dniach:
• poniedziałek - wtorek w godzi-

nach 7.00 – 11.00
• środa- czwartek- piątek w godzi-

nach 14.00 – 18.00
• sobota w godzinach 8.00 – 

12.00
Kontakt w sprawie:
• Przedsiębiorstwo Usług Komu-

nalnych, tel. 85-876-73-80 
wew.1

• Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, tel. 85-
682-64-53

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce,  
ul. Szosa Kleszczelowska w Hajnówce
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rękami dyrekcji, kadry pedagogicznej 
i rodziców wkładają wiele wysiłku 
w trud wychowania przyszłych poko-
leń. Cieszę się, że samorząd Powiatu 
Hajnowskiego ma swój wkład w pro-

cesie kształcenia – nie tylko poprzez 
nadzór nad realizacją zadań wyni-
kających z ustawowych obowiązków 
w zakresie oświaty, ale też możli-
wość sukcesywnego pozyskiwania 
funduszy oraz wspieranie uczniów 

Nie tak dawno informowa-
liśmy o sukcesie placówki, która 
nawiązała owocną współpracę 
z przedsiębiorstwem PRONAR – 
a już mamy kolejny news! ZSZ 
w Hajnówce wspiera swoich 
uczniów – najlepsi uczniowie 
technikum w szkole (wzięte pod 
uwagę wszystkie roczniki dane-
go kierunku) otrzymają dodatko-
we stypendium!

Nauka w hajnowskim techni-
kum się opłaca! Kwota stypendium 
przyznana najlepszym uczniom jest 
niebagatelna, bo to aż 500 zł mie-
sięcznie! Stypendium jest wypłacane 
przez rok szkolny, w ramach reali-
zacji projektu „Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego w Zespo-
le Szkół Zawodowych w Hajnówce 
poprzez realizację kompleksowego 
programu rozwojowego szkoły - II 
edycja”. To wielozadaniowe przed-
sięwzięcie, mające na celu pod-
niesienie kompetencji społecznych 
i zawodowych uczniów uczących 
się w technikum. Na obecny rok 
szkolny zaplanowano realizację 
zajęć wyrównawczych dla uczniów 
klas maturalnych, warsztaty  kom-

Zespół Szkół Zawodowych (ZSZ) w Hajnówce  
wspiera uczniów – stypendia dla najlepszych!

petencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych na rynku pracy wraz 
z doradztwem zawodowym. Ponad-
to uczniowie wezmą również udział 
w dodatkowych zajęciach przedmio-
towych i językowych – będą mogli 
podszlifować języki angielski i ro-
syjski, a umiejętności zostaną po-
świadczone odpowiednim certyfika-
tami (TOEIC i TELC). Przyszli technicy 
w ramach projektu przystąpią także 
do kursów kompetencji zawodowych 
pożądanych na rynku pracy:
• tachospeed i Moduł Kontrolny dla 

kierowców,
• kosztorysowania w procesie bu-

dowlanym,
• organizacja cateringu,
• carving i dekoracje potraw,
• kuchnia regionalna,
• kurs spawacza TIG i MIG,
• Corel Draw,
• Photoshop,
• programowanie CNC,

które w realiach rynkowych 
kosztują krocie – w szkole upraw-
nienia będzie można zrobić za dar-
mo! Na tym nie koniec – w ramach 
projektu zaplanowano kontynuację 
płatnych staży w okresie wakacyj-

nym, ponadto uczniowie  – w za-
leżności od kierunku, już na etapie 
nauki w szkole średniej będą mo-
gli podszkolić swoje umiejętności 
IT poprzez udział w laboratorium 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnym (ICT). Przyszli Informatycy, 
budowlańcy, ekonomiści, logistycy  
wezmą udział w warsztatach ob-
sługi specjalistycznych programów. 
Warsztaty IT oraz program płatnych 
staży były realizowane już w ubie-
głym roku szkolnym. 

Do bogatego wachlarza zadań, 
dopowiemy, że w ramach projektu 
zostanie doposażona baza dydak-
tyczna szkoły w celu stworzenia 
warunków nauki zbliżonych do rze-
czywistego środowiska pracy zawo-
dowej dla zawodów technik budow-
nictwa, technik mechanik, technik 
informatyk, technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Sale techniczne 
będą służyć kolejnym pokoleniom 
przyszłych specjalistów.

Projekt będzie realizowany 
do 31.08.2023 r., jego wartość 
to 2 113 979,22 zł. Z działań 
skorzysta 200 uczniów oraz  
9 nauczycieli.    Katarzyna Miszczuk 

Powiat Hajnowski wspiera 
mieszkańców regionu w procesie 
podnoszenia wykształcenia. Trwa 
realizacja projektu „Komplekso-
wy system rozwijania kompeten-
cji i umiejętności osób dorosłych 
zgodnie z potrzebami regionalnej 
gospodarki 3.2.1. RPO, 3.2.2 RPO 
– II edycja”. 

Podniesienie swoich kompe-
tencji oraz pozyskanie i uzupełnie-
nie dodatkowych kwalifikacji zawo-
dowych – to główne cele projektu, 
sklasyfikowane w działaniach 3.2.1 
oraz 3.2.2.  Z poddziałania 3.2.1. 
mogą skorzystać osoby zaintereso-
wane rozwijaniem kompetencji po-
przez udział w szkoleniach i kursach 
m.in. języków obcych, kompetencji 
cyfrowych, kompetencji ogólnych (np. 
przygotowujące do matury, egzami-
nów eksternistycznych), oprogramo-
wania; obsługi specjalistycznych pro-
gramów lub studiów podyplomowych. 
Z kolei w ramach poddziałania 3.2.2. 
można ubiegać się o dofinansowanie 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego, 
szkolenia i kursu zawodowego zakoń-
czonego egzaminem zewnętrznym 
lub kursu umiejętności zawodowych.

Osoby, które zostały zakwa-
lifikowane do projektu i podpiszą 
umowę, mogą liczyć na dofinanso-
wanie w wysokości aż 85% warto-
ści kształcenia (poddziałanie 3.2.1 

maksymalnie: 9.000 zł/osoba, pod-
działanie: 3.2.2.: 15 000 tys. /oso-
ba)! Pozostałe 15 % to wkład własny 
uczestnika. Realizacja projektu ma 
ważny wymiar społeczny: o dofinan-
sowanie może ubiegać się każdy peł-
noletni mieszkaniec regionu, szcze-
gólnie osoby o niskich kwalifikacjach 
i/lub osoby powyżej 50 roku życia 
(wskaźnik poddziałania 3.2.1.) oraz 
zamieszkałe na obszarach wiejskich 
(wskaźnik poddziałania 3.2.1. oraz 
3.2.2.).

Mieszkańcy regionu korzysta-
ją z bonów na szkolenia: w ramach 
działania 3.2.1. niesłabnącą popu-
larnością cieszą się kursy językowe, 
a w listopadzie siedem osób przy-
stąpiło do kursu komputerowego – 
diagnostyki komputerowej samocho-
dów osobowych, ciężarowych oraz 
maszyn budowlanych. Mieszkańcy 
korzystają również z oferty studiów 
podyplomowych – wśród kierunków, 
na które podpisane zostały umowy 
można wymienić: MBA (po ukończe-
niu studiów absolwent nabywa nie-
zbędne kwalifikacje do zajmowania 
wysokich stanowisk menedżerskich 
i nadzorczych oraz kierowników 
średniego i wysokiego szczebla róż-
nych przedsiębiorstw), finanse i ra-
chunkowość, socjoterapia, edukacja 
rewalidacja i wspomaganie osób 
z autyzmem i zespołem Aspergera. 

Samorząd powiatu wspiera rozwój zawodowy mieszkańców 
– bony na szkolenia 

Z kolei w ramach poddziałania 3.2.2. 
największą popularnością cieszą 
się kursy: prawo jazdy kat. C CE D 
i kwalifikacje wstępne wraz z dodat-
kowymi uprawnieniami, kurs kopar-
koładowarki oraz kurs „specjalista ds. 
kadr i płac”.

Projekt „Kompleksowy system 
rozwijania kompetencji i umiejętności 
osób dorosłych zgodnie z potrzebami 
regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II 
edycja” finansowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020. Jego liderem jest 
Łomżyńskie Forum Samorządowe, 
partnerami: powiaty - hajnowski, 
łomżyński, siemiatycki, wysokoma-
zowiecki, zambrowski oraz Łom-
żyńska Rada FSNT NOT w Łomży 
i Powiatowe Urzędy Pracy: w Kolnie 
i Bielsku Podlaskim. Ogólna wartość 
przedsięwzięcia to ponad 26 mln zł, 
dofinansowanie: ponad 23 mln zł 
z czego wartość dotacji dla Powiatu 
Hajnowskiego to 2,1 mln zł. Dotąd 
na realizację projektu wydatkowano 
648 708,00 zł.

Więcej informacji o projekcie na 
stronie internetowej projektu: https://
bonynaszkolenie2.pl/ (przypomnimy, 
że wniosek aplikacyjny składa się 
online, kwalifikacji uczestników do-
konuje Lider Projektu w Łomży).

Katarzyna Miszczuk

poprzez finansowanie powiatowego 
stypendium im. prof. Simony Kos-
sak. W miarę możliwości będziemy 
aplikować o kolejne granty – mówi 
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

Zarząd Powiatu Hajnowskie-
go przyznał stypendia dla stu-
dentów kierunku pielęgniarskie-
go. Program stypendialny funk-
cjonuje od 2019 r., to pierwsza 
taka inicjatywa w Województwie 
Podlaskim. 

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom hajnowskiego szpitala,  a jed-
nocześnie kierując się dobrem wspól-
noty lokalnej oraz chęcią pomocy 
przyszłym adeptom studiów medycz-
nych, zadecydowaliśmy się wystąpić 
z ofertą do studentów pielęgniarstwa 
i położnictwa. Wsparcie finansowe 
będzie wypłacane przez okres nauki. 
A po ukończeniu studiów studenci 
mają zapewnioną pracę w hajnow-
skim szpitalu – podjęcie zatrudnienia 
w naszej placówce zdrowotnej to je-
den z warunków umowy - wyjaśnia 
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Stypendium ma na celu za-
chęcić studentów pielęgniarstwa do 
podejmowania pracy w zawodzie 
a jednocześnie jest próbą rozwiąza-
nia kadrowych bolączek związanych 
z brakiem pielęgniarek i położnych. 
To poważny problem, z którym zma-
ga się polska służba zdrowia, a kolej-
ne 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 miejskich, w efekcie pra-
cująca kadra systematycznie się 
zmniejsza.

Stypendium jest wypłacane 
przez 9 miesięcy w danym roku 
akademickim. Rekrutacja do progra-
mu stypendialnego została zakoń-
czona z dniem 31 października br., 
wszystkie wnioski ubiegających się 
o stypendium zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Zarząd Powia-
tu. Studenci, którzy zdecydowali się 
ubiegać o stypendium, a następnie 
podpiszą umowę, otrzymają wsparcie 
w kwocie 600 zł/miesięcznie. A po 
ukończeniu nauki przyszli pielęgnia-
rze/pielęgniarki lub położne zostaną 
zatrudnieni w wymiarze pełnego 
etatu pracy w hajnowskim szpitalu – 
zobowiązanie do podjęcia zatrudnie-
nia w hajnowskiej placówce to jeden 
z warunków umowy.

Dzisiejsi studenci za kilka lat 

podejmą pracę w naszym szpitalu, 
zatem inwestycja w stypendia zwróci 
się społeczności lokalnej z nawiązką. 
Cieszę się, że udało się nam wygo-
spodarować środki na ten cel, przy 
jednoczesnym wsparciu samorządu 
Miasta Hajnówka, za które jestem 
bardzo wdzięczny Burmistrzowi Mia-
sta Hajnówka, Panu Jerzemu Sirak. 
Jestem przekonany, że inne samo-
rządy z regionu pójdą naszym śla-
dem; każda inwestycja na rzecz lo-
kalnej wspólnoty a także pomoc mło-
dym ludziom są bezcenne – mówi 
Starosta Andrzej Skiepko.

O dofinansowanie studiów 
w roku akademickim 2021/2022 
zdecydowało się ubiegać 25 osób: 
wpłynęło 8 wniosków studentów 
pierwszego roku, 7 wniosków stu-
dentów drugiego roku, 10 wniosków 
studentów trzeciego roku. Pieniądze 
w okresie październik – czerwiec  
(9 miesięcy) będą wypłacane z bu-
dżetu powiatu. Ideę samorządu po-
wiatowego wspiera Urząd Miasta 
Hajnówka – w wyniku dobrej współ-
pracy, w sierpniu 2019 r. Starosta 
Andrzej Skiepko wraz z Burmistrzem 
Miasta Hajnówka Jerzym Sirak pod-
pisali list intencyjny o woli podjęcia 
wspólnych działań związanych ze 
współfinansowaniem stypendium 
studentom kształcącym się na kie-
runkach pielęgniarskim i położniczym. 
Wartość programu stypendialnego 
w roku akademickim 2021/2022 to  
135 tys. zł (środki z budżetu powia-
tu – 67 500,00 zł, dotacja z gminy 
miejskiej Hajnówka – 67 500,00 zł). 
Całkowita wartość Funduszu Stypen-
dialnego  to 239 400,00 zł – to suma 
środków wypłaconych studentom od 
momentu funkcjonowania programu, 
tj. od 2019 r.

Stypendium studentom pielę-
gniarstwa i położnictwa to kolejna 
inicjatywa samorządu – od 2007 
r. uczniowie hajnowskich szkół po-
nadpodstawowych otrzymują sty-
pendium w ramach utworzonego 
przez Radę Powiatu Funduszu im. 
prof. Simony Kossak. Od początku 
istnienia funduszu stypendialne-
go sięgającego 2007 r., wsparcie 
otrzymało 716 uczniów w kwocie  
1 263 400,00 zł.

Katarzyna Miszczuk

Stypendia dla studentów kierunku 
pielęgniarskiego przyznane!

Hajnówka, dnia  29.11.2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późń. zmianami), 
Zarządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 162/2015 z dn. 21.10.2015r, Nr 163/2015 
z dn. 21.10.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej 
nieruchomości Skarbu Państwa położonej na terenie miasta Hajnówka podaje się do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

W Y K A Z

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki 
określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cytowana 
na wstępie) i w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, 
że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę podaną wyżej.

Hajnówka, dnia  29.11.2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899

z późń.  zmianami), Zarządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 162/2015 z dn. 21.10.2015r, Nr 163/2015 z dn. 21.10.2021r. w sprawie wyrażenia

zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości  Skarbu Państwa położonej  na terenie miasta  Hajnówka podaje się  do publicznej

wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia: 

W Y K A Z

L.p Nr
geodezyjny

Nr KW Pow. w ha Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie

Cena
nieruchomości

Rodzaj
zbycia

1. 61/3 BI2P/00030456/9 0,0415 ha m. Hajnówka

ul. Miłkowskiego 

30

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną 

niezabudowana

27 600,00 zł sprzedaż

2. 61/4 BI2P/00030456/9 0,0680 ha m. Hajnówka

ul. Zajęcza

pod zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną 

niezabudowana

48 300,00  zł sprzedaż

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce

nieruchomościami (cytowana na wstępie) i w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej

nabycie za cenę podaną wyżej. 
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Wartość projektów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych, nad których 
realizacją bądź rozliczeniem pracuje obecnie Zespół Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
Hajnówka, wynosi przeszło 4 miliony zł i są to następujące projekty:

1. Projekt pt. „Przedszkole marzeń” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014 – 2020 o wartości: 314.646,17 zł, w tym dofinansowanie z UE: 298.896,17 
zł (95%). Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza 
Białowieska”. Celem projektu jest wsparcie rozwoju 40 dzieci z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce w zakresie stwierdzonych deficytów oraz do-
posażenie placówki w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, w szczególności dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje również realizację zajęć dla łącznie 
40 dzieci, w tym: terapię Integracji Sensorycznej dla 5 dzieci z deficytami; terapię logopedycz-
ną dla 8 dzieci, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami; gimnastykę korekcyjno – kompensa-
cyjną dla 16 dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla 22 dzieci z deficytami; terapię metodą 
Snoezelen dla 18 dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla 22 dzieci z deficytami. Wszystkie 
działania projektowe są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. W ramach 
realizacji projektu zostały doposażone dwie sale dydaktyczne i gabinety terapeutyczne. 
Termin realizacji projektu do 28.02.2022 r.

2. Projekt pn. „Przedszkola bez barier” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014 – 2020 o wartości: 1.872.878,37 zł, w tym dofinansowanie 
z UE: 1.591.946,37 zł (85%). Realizacja projektu odbywa się w dwóch przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: w Przedszkolu Nr 3 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce przy ul. Rzecznej 3 oraz w Przedszkolu 
Nr 5 w Hajnówce przy ul. Mikołaja Reja 2. Celem projektu jest wsparcie rozwoju 80 dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz 6 nauczycieli z w/w przedszkoli, w tym:
1) dostosowanie oferty edukacyjnej do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci,
2) utworzenie 2 oddziałów integracyjnych dla 40 dzieci 3-4 letnich z Przedszkola Nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, w tym dzieci z niepełno-
sprawnością,
3) podniesienie kwalifikacji 2 nauczycieli z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Żubra Pompika w Hajnówce i kompetencji 4 nauczycieli z Przedszkola nr 5 w Hajnówce,
4) doposażenie w/w placówek w infrastrukturę techniczną.
Termin realizacji projektu do 31.12.2022 r.

3. Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli woje-
wództwa podlaskiego”, realizowany w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 
w Hajnówce, o wartości (budżet projektu dla w/w szkoły): 204.742,39 zł, w tym 
dofinansowanie UE: 183.897,17 zł (90%). Projekt został przygotowany w partnerstwie 
Województwa Podlaskiego/ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 
jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zwiększenie wykorzy-
stania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole, w nauczaniu przedmiotowym, 
a w konsekwencji - także w życiu codziennym. Realizacja projektu zakłada 3 rodzaje działań: 
1) szkolenie nauczycieli – realizowane w 3 blokach tematycznych: 
- technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych,
- technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych,
- prowadzenie zajęć z zakresu robotyki i programowania. 
2) zakup sprzętu – szkoła otrzyma mobilną pracownię TIK wyposażoną w komputery 
przenośne i/lub tablety, niezbędne oprogramowanie, system do prezentacji (tablica inte-
raktywna z rzutnikiem, monitor interaktywny lub rzutnik z ekranem projekcyjnym) oraz 
roboty edukacyjne. 
3) zajęcia dodatkowe dla uczniów – na zakupionym sprzęcie w szkole prowadzone będą 
zajęcia dodatkowe w 3 grupach: technologie informacyjno-komunikacyjne dla mniej za-
awansowanych, technologie informacyjno-komunikacyjne dla bardziej zaawansowanych 
oraz zajęcia z robotyki i programowania.
Termin realizacji projektu: od 01.08.2020 r. do 30.06.2022 r. 

4. Projekt pt. „Moja szkoła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014 – 2020 o wartości: 1.639.919,28 zł, w tym dofinansowanie z UE: 
1.556.009,28 zł (95%), który obejmował doposażenie trzech hajnowskich szkół pod-
stawowych (nr 1, nr 2 i nr 3) w sprzęt TIK, meble i pomoce dydaktyczne oraz realizację 
zajęć dodatkowych dla uczniów, a także szkolenia z zakresu TIK, w tym programowania dla 
nauczycieli. Realizacja została zakończona 30 września br. Projekt jest w trakcie rozliczania. 

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

Projekty edukacyjne, współfinansowane  
ze środków unijnych, realizowane  

przez Gminę Miejską Hajnówka w 2021 roku 

3 grudnia 2021 dokonano oficjalne-
go otwarcia dróg urządzonych w pierw-
szym etapie w ramach zagospodarowania 
poscaleniowego w zakresie przebudowy 
dróg dojazdowych do pól na obiekcie „Tar-
nopol”. Przed nami kolejne inwestycje – 
bo Powiat Hajnowski realizuje aktualnie 
cztery projekty scalenia gruntów.

W piątkowej uroczystości udział wzięli 
– przedstawiciele samorządu województwa 
podlaskiego w osobach:  Członka Zarządu Wie-
sławy Burnos oraz radnego wojewódzkiego Mi-
kołaja Janowskiego, dyrektor Wojewódzkiego 
Biura Geodezji w Białymstoku Magdalena Bo-
rowska, członkowie Zarządu Powiatu Hajnow-
skiego: Wicestarosta Joanna Kojło oraz Roman 
Ostapczuk – zaangażowany w realizację pro-
jektów scaleniowych w regionie,  przedstawi-
ciele samorządu gminy Narewka z wójtem Ja-
rosławem Gołubowskim na czele, pracownicy 
Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele 
firm i instytucji zaangażowanych w realizację 
przedsięwzięcia. Wszystkich obecnych przywi-
tał Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Projekt „Realizacja projektu scalenia 
gruntów wraz zagospodarowaniem poscale-
niowym  obiektu „Tarnopol” gm. Narewka, pow. 
hajnowski, woj. podlaskie” jest realizowany od 
2016 r. 
• Powierzchnia gruntów objętych postępowa-

niem scaleniowym: 1 046,9598 ha
• w tym pow. gruntów rolnych: 330,3647 ha
• pow. gruntów leśnych: 494,9325 ha

Beneficjentowi - Powiatowi Hajnowskie-
mu, na realizację operacji, została przyznana 
pomoc w wysokości:  7 869 802,49 zł, w tym: 
• koszty prac scaleniowych: 2 032 692,04 zł., 
• koszty zagospodarowania poscaleniowego: 

5 837 110,45 zł.
Proces scaleń gruntów „od kuchni” – czym 
jest i czemu służy?

Scalania gruntów są istotne z punktu 
widzenia gospodarki powiatu, zważywszy, 
że użytki rolne stanowią ok. 39 % jego po-
wierzchni.  Scalenia wpływają na eliminacje 
niekorzystnego zjawiska, jakim jest duże roz-
drobnienie użytków rolnych a które charakte-
ryzujące nasz powiat. W wyniku zmniejszania 
liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się po-
prawę efektywności gospodarowania poprzez 
zmniejszenie kosztów transportu oraz uła-
twienie mechanizacji upraw polowych, jedno-
cześnie zapewniając każdej z poscaleniowych 
działek ewidencyjnych dostęp do urządzeń in-
frastruktury technicznej – tłumaczy Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko.

Te wszystkie działania mają na celu po-
lepszenie warunków pracy rolników. Spraw-
niejszy dojazd do pól i łąk to oszczędność 
czasu, ale także zmniejszenie kosztów trans-
portu. Nowe drogi dojazdowe są też bardziej 
przyjazne dla nowoczesnego sprzętu, którym 
nasi gospodarze dysponują – mówiła podczas 
uroczystości Wiesława Burnos, odpowiedzial-

na w zarządzie województwa m.in. za prace 
geodezyjne.  
Prace poscaleniowe na obiekcie Tarnopol 
– Powiat Hajnowski modernizuje drogi do 
dojazdowe do pól

Ważnym procesem na gruncie projek-
tów scaleniowych są również prace związane 
z zagospodarowaniem poscaleniowym, w ra-
mach których, dokonuje się modernizacji dróg 
wraz z elementami infrastruktury drogowej, tj. 
rowami, zjazdami i przepustami drogowymi.

Na obiekcie Tarnopol w 2021 r. w pierw-
szym etapie prac dokonano modernizacji od-
cinków dróg o łącznej długości 5,06 km. 
Inwestor – Powiat Hajnowski, na realizację 
wyżej wymienionych prac poscaleniowych na 
obiekcie Tarnopol pozyskał  4,7 mln zł. Na tym 
nie koniec - opracowane zostały nowe projekty 
na drogi o łącznej długości: 7,58 km, przygo-
towane do realizacji w przyszłości.
Inne projekty scaleniowe realizowane 
przez samorząd powiatu

Realizacja projektu „Scalenia grun-
tów wraz zagospodarowaniem posca-
leniowym  obiektu „Tarnopol” to jedno 
z czterech postępowań scaleniowych, 
w jakie zaangażował się samorząd ce-
lem poprawy struktury obszarów gospo-
darstw rolnych. W Powiecie Hajnowskim 
trwa realizacja czterech, wieloletnich 
projektów scaleniowych o łącznej warto-
ści ponad 51,6 mln zł.

Równolegle, wraz z obiektem „Tarno-
pol”, samorząd realizował prace scaleniowe 
na obiekcie „Kotłówka” w gminie Narew. 
W ramach tego projektu, w grudniu br. zo-
stanie odebrane  3,56 km dróg wykonanych 
w ramach prac poscaleniowych, a na kolejne 
zostały przygotowane projekty. Przygotowania 
do prac poscaleniowych trwają na obiekcie 
„Eliaszuki i inne” - gmina Narewka:  po za-
kończeniu i rozliczeniu w 2021 r. I etapu prac 
scaleniowych na obiekcie „Eliaszuki i inne” 
rozpoczynamy II etap – zagospodarowanie 
poscaleniowe. Aktualnie jesteśmy na etapie 
przygotowania przetargu na dokumentację 
projektową. Z kolei na obiekcie „Dubicze – 
Istok”  trwają prace scaleniowe, których za-
kończenie przewidziane jest do 30.11.2022.

Intensywność prac poscaleniowych 
i związana z nimi modernizacja dróg będzie 
zależała od pozyskanych środków finanso-
wych. Podczas uroczystego otwarcia pierw-
szego etapu prac poscaleniowyc w Narewce, 
Członek Zarządu Wiesława Burnos zadeklaro-
wała dodatkowe środki na projekty scaleniowe 
w Powiecie Hajnowskim. 

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko skła-
da podziękowania Zarządowi Województwa 
Podlaskiego – w szczególności Panu Marszał-
kowi Arturowi Kosickiemu oraz Pani Wiesła-
wie Burnos za wsparcie Powiatu Hajnowskiego 
w realizacji projektów scaleniowych, ponadto 
– Radnemu Wojewódzkiemu Mikołajowi Ja-

nowskiemu, pracownikom 
Wojewódzkiego Biura 
Geodezji, samorządow-
com z gminy Narewka, 
pracownikom Starostwa 
Powiatowego oraz miesz-
kańcom za merytoryczną 
współpracę. 

Katarzyna Miszczuk
Konsultacje merytoryczna: 

Marzena Ostapczuk

Pierwsze drogi wykonane w ramach prac 
poscaleniowych w Tarnopolu otwarte!
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