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Wigilia w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim

Przedświąteczna Wigilia
W dniu 9.12.2022 r. w spo-

tkaniu wigilijnym SPON „Szansa” 
w Bielsku Podlaskim  w restaura-
cji „Iwonka” uczestniczyli ks. mi-
trat Leoncjusz Tofiluk, ks. Łukasz 
Grabowski, przedstawiciele władz: 
Tamara Korycka, sekretarz miasta, 
wójt Raisa Rajecka, Anatol Grzegorz 
Tymiński, reprezentujący starostę, 
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych, w tym Stowarzyszenia 
III Wieku, członkowie „Szansy” wraz 
z opiekunami. Spotkanie dla ponad 
100 osób  umilił swoim kolędowym 
występem zespół „Wasiloczki”. 

Przewodniczący „Szansy” Jó-
zef Jerzy Gass wyraził wdzięczność 
za przyjęcie zaproszenia, odbywa-
jącego się po oficjalnej przerwie 
związanej z covidem. - Nie był to 
jednak okres braku działalności 

„Szansy”, jedynie pewnego ograni-
czenia – podkreślił przewodniczący. 
W skrócie przypomniał ważniejsze 
inicjatywy i przedsięwzięcia, w tym 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

- Spotkanie integruje, jest to 
rodzina, jedyna, zbiorowa. Chrystus 
zszedł na ziemię, Nie miał gdzie gło-
wy skłonić, był słuchany i niesłucha-
ny, osądzony, umarł jako człowiek 
na krzyżu, zmartwychwstał, aby nas 
prowadzić do swojego Królestwa - 
mówił ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk.  

- Chrystus przychodzi na ziemię ze 
swoją łaską, światłem, nadzieją- 
tłumaczył ks. Łukasz. Życzył, aby 
przychodzący Chrystus w waszych 
rodzinach znalazł należne miejsce.  
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Zdrowych spokojnych i pełnych
rodzinnego ciepła świąt Narodzenia

Pańskiego. Odpoczynku od
codziennego zabiegania oraz chwili

zadumy. Wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku oraz spełnienia 

w życiu osobistym 
i zawodowym życzy

 
Mieczysław Kazimierz Baszko

Poseł na Sejm RP 

 

7 grudnia w Urzędzie Marszał-
kowskim odbył się finał Olimpiady 
Aktywności Wiejskiej. Na konkurs 
wpłynęły 32 zgłoszenia z jedno-
stek OSP, KGW, grup nieformalnych 
i sołectw.

Olimpiadę przeprowadzono 
w trzech kategoriach. W każdej 
z nich Kapituła konkursu, pod prze-
wodnictwem Andrzeja Pleszuka 

– z-cy dyrektora Departamentu Rol-
nictwa i Obszarów Wiejskich przy-
znała po trzy nagrody.

W kategorii – działania skie-
rowane do minimum trzech miej-
scowości, ale nie wychodzące poza 
obszar jednej gminy największe 
uznanie komisji zyskało Koło Go-
spodyń Wiejskich  „Czerwone Szpilki” 
z Michalowa za  „Miesiąc marzec 
miesiącem kobiet w Michałowie” 
i otrzymało nagrodę w wysokości 
4,5 tys zł. Koło w jest młode, działa 
zaledwie od 1,5 roku, ale bardzo 
prężnie.

– Przeprowadziłyśmy dziewięć 
bardzo różnych akcji, m.in. kolację 

od popołudnia do białego rana, 
w której uczestniczyło ponad 150 
osób, baliowanie, profilaktykę ba-
dania piersi, spotkanie z wizażyst-
ką i warsztaty kulinarne – wyliczała 
Magdalena Jurczuk z „Czerwonych 
Szpilek”. – Wciągnęłyśmy w to mul-
tum kobiet z różnych miejscowości, 
nie tylko z województwa podlaskie-
go. Bardzo się cieszymy, że nasza 
inicjatywa została tak cudownie 
odebrana. Organizujemy bardzo 
dużo rzeczy,bo jesteśmy bardzo 
ambitne. Robimy to i dla siebie, i dla 
innych. Młodemu pokoleniu poka-
zujemy, że jak się chce,to można! 
A pieniążki, które dziś otrzymałyśmy, 
przydadzą się niesamowicie do re-
alizacji naszych celów– zapewniła.

W pozostałych kategoriach 
zwyciężyli: GRupa Nieformalna Te-
atr Niepełnosprawnych z Dzięcio-
łowki i Sołectwo Sitawka. Komisja 
przyznała także wyróżnienia, Otrzy-
mali je m.in. KGW „Sąsiedzi” z Kolo-
nii Boćki i Stowarzyszenie Przyjaciół 
Powiatu Bielskiego.                (seb)

„Czerwone Szpilki” laureatem

Olimpiada Aktywności Wiejskiej

Na konkurs  „Podlaskie Drogi 
do Niepodległości” wpłynęły 834 
zgłoszenia uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych. 
Konkurs zorganizowany został 
w ramach projektu Wojewody Pod-
laskiego pt. „Podlaskie drogi do Nie-
podległości”. 38 prac plastycznych 
i prezentacji multimedialnych zo-
stało nagrodzonych lub wyróżnio-
nych.  Wśród laureatów znaleźli się:
• w konkursie plastycznym – wy-

różnienia otrzymali m.in.; Patry-

cja Koprianiuk (SP 3 Siemiatycze), 
Aleksander Doliński (SP w Mielni-
ku), Julian Szoda (SP w Juchnow-
cu Górnym) i Aleksandra Jarosz 
(SP Brańsk)

• w konkursie  na prezentacje mul-
timedialną wyróżnienie otrzymał 
Jakub Grajewski (SP w Drohiczy-
nie).

Podsumowanie konkursu 
i wręczenie nagród laureatom od-
było się 9 listopada w Podlaskim 
Urzędzie Wojewódzkim.        (seb)

Podlaskie drogi do Niepodległości

Kwotą  18,8  milionów zło-
tych  otrzymają podlaskie sa-
morządy z rządowego Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobuso-
wych. O rozstrzygnięciu kolejnego 
naboru wniosków poinformował  
w poniedziałek 28 listopada wo-
jewoda podlaski Bohdan Pasz-
kowski.  Największe dotacje tra-
fią do powiatu augustowskiego  

(2 369 025,90 zł) oraz gmin: Wasil-
ków (2 042 574,90 zł) i Zabłudów  
(1 962 955,41 zł).

Powiat bielski otrzyma 
93 372 zł a powiat hajnowski 
126 100,80 zł. Dofinansowanie 
trafi także do gmin Białowieża, 
Czyże, Dubicze Cerkiewne, Gródek, 
Michałowo, Mielnik, Narewka Orla, 
Perlejewo i Suraż.                     (cz)

Prawie 19 mln zł  
na przewozy autobusowe

12 listopada br w Hajnowskim 
Domu Kultury odbył się „Wielki Je-
sienny Bal”. Dzieci tego dnia przy-
szły ubrane w stroje o tematyce 
jesiennej. Na balu bawiły się: liski, 
myszki, biedronki, wesołe dynie, 
grzybki, ślimaki, itp. Były tańce, 
pląsy i zabawy, a także słodki po-

 „Wielki Jesienny Bal”

częstunek. Na holu stała przystro-
jona ścianka, przy której można 
było zrobić pamiątkowe zdjęcia. 
Była również gimnastyka umysłu, 
czyli zagadki Pani Jesieni, gdzie 
za dobre odpowiedzi były nagrody. 
Upominki również były za najlepsze 
przebrania.

A na koniec Wielkiego Je-
siennego Balu wybraliśmy Króla 
i Królową Balu, którzy otrzymali 
pamiątkowy dyplom i drobny upo-
minek. Wszystkie dzieci wspaniale 
się bawiły.

Do zobaczenia za rok.
Anna Kot
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- Wszyscy Państwo, którzy 
przyjęliście nasze zaprosze-
nie i którym udało się dzisiaj 
tu dotrzeć, sprawiliście nam 
prawdziwą radość i chcemy 
razem z wami świętować na-
szą piękną rocznicę 60 lat ist-
nienia Szpitala Powiatowego 
im. Rafała Czerwiakowskiego  
w Bielsku Podlaskim – witał 
uczestników jubileuszowej 
gali dyrektor bielskiego Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej dr Mirosław 
Reczko. Rocznicowe uroczysto-
ści bogate w różne wydarzenia 
obchodzono 8 grudnia br.

- Co prawda rocznica 60 lat 
minęła już 23 grudnia roku dwu-
dziestego pierwszego, czyli niemal 
rok temu, ale wtedy stan zaawan-
sowanej pandemii, w której byliśmy 

tu w Bielsku szczególnie pogrążeni, 
nie pozwalał na jakiekolwiek inne 
niż zdalne spotkania, a tym bar-
dziej na jakiekolwiek świętowanie 

– wyjaśniał dyrektor Reczko przy-
czynę przesunięcia w czasie obcho-
dów jubileuszu. Oczywiście 60-lecie 
szpitala związane jest z obecną 
jego siedzibą przy ul. Kleszczelow-
skiej, generalnie bowiem historia 
tej placówki zdrowia jest znacznie 
dłuższa.

Po zakończeniu II wojny 
światowej bielska medycyna była 
w opłakanym stanie. Brakowa-
ło lekarzy i personelu, a siedziba 
przedwojennego szpitala legła 
w gruzach. Wszystko trzeba było 
organizować od zera. Zajął się 
tym przybyły z Kobrynia dr Leon 
Pilipczuk, który uruchomił pierw-
szy szpital przy ul. Żwirki i Wigury 

(obecnie mieści się tam Policealne 
Studium Ikonograficzne). Stopniowo 
przybywało pracowników i pozyski-
wano nowe obiekty, położone przy 
ul. Białostockiej, Żwirki i Wigury 
(kuchnia) i Puszkina (dziś Jagielloń-
ska). Powstawały także placówki na 
terenie całego obecnego powiatu 
bielskiego, w Brańsku i innych ma-
łych miejscowościach. Tymczasem 
rozbudowująca się bielska służba 
zdrowia wymagać zaczęła nowego, 
dużego obiektu. Starania o jego 
budowę rozpoczęto w 1955 roku 
z inicjatywy doktora Pilipczuka i kie-
rownika wydziału zdrowia Francisz-
ka Liźniewicza. Zakończyły się one 
sukcesem, bowiem w czerwcu tego 
roku na sesji Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Białymstoku za-
aprobowany został wniosek w tej 
sprawie, złożony przez przewodni-
czącego komisji zdrowia Jana Try-
niszewskiego i przewodniczącego 
komisji budownictwa Zachariasza 
Szachowicza. Obecny na sesji mi-
ster zdrowia i opieki społecznej 
Jerzy Sztachelski zaproponował 
wówczas wykorzystanie dokumen-
tacji projektowej szpitala w Mielcu.

Prace przy budowie nowego 
szpitala przy ul. Kleszczelowskiej 
rozpoczęto w 1957 r., a otwarcie 
tej placówki nastąpiło 23 grudnia 
1961 r. To właśnie rocznicę tego 
wydarzenia obchodzono uroczyście 
w Bielsku Podlaskim 8 grudnia br.

Jubileuszową galę poprzedziły 
inne wydarzenia związane z rocz-
nicowymi obchodami. Dyrekcja 
i pracownicy szpitala oraz zapro-
szeni goście wzięli udział w nabo-
żeństwie w intencji jubilata, jego 
pracowników i pacjentów, które 
pod przewodnictwem arcybiskupa 
bielskiego Grzegorza odprawiono 
w cerkwi pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego. Następnie modlono się 
w bazylice Narodzenia NMP i Św. 
Mikołaja, gdzie mszę św. odprawili 
bielscy kapłani pod przewodnic-
twem ks. biskupa drohiczyńskiego 

Piotra Sawczuka. Obaj biskupi do-
konali również poświęcenia szpital-
nej pracowni tomografii komputero-
wej, niedawno oddanej do użytku. 
Udział w tych celebracjach wzięli 
przedstawiciele władz Powiatu Biel-
skiego: starosta bielski Sławomir 
Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr 
Bożko oraz przewodniczący rady 
powiatu Andrzej Leszczyński.

Centralną częścią uroczy-
stości była wspomniana już gala, 
która miała miejsce w sali wido-
wiskowej Bielskiego Domu Kultury. 
Obok starostów i przewodniczącego 

rady powiatu wzięli w niej udział 
m.in. dyrektorzy SPZOZ: Mirosław 
Reczko i Arsalan Azzaddin, arcybi-
skup bielski Grzegorz, biskup senior 
Antoni Dydycz, wiceminister zdro-
wia Waldemar Kraska, wojewoda 
podlaski Bohdan Paszkowski, po-
seł na Sejm RP Stefan Krajewski, 
dyrektor podlaskiego oddziału NFZ 
Maciej Olesiński, wójtowie i bur-
mistrzowie, przedstawiciele służb 
mundurowych, instytucji, szkół 
i przedsiębiorstw. Licznie przy-
byli również pracownicy szpitala,  

Jubileusz 60-lecia  
Szpitala Powiatowego  

im. Rafała Czerwiakowskiego 
w Bielsku Podlaskim

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko 
oraz przewodniczący rady powiatu Andrzej Leszczyński wręczyli 

okolicznościowy dyplom dyrektorom bielskiego szpitala:  
Mirosławowi Reczko i Arsalanowi Azzaddinowi

W cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego arcybiskup bielski Grzegorz 
modlił się w intencji szpitala, jego pracowników i pacjentów

Msza św. w bazylice Narodzenia NMP i Św. Mikołaja  
pod przewodnictwem biskupa drohiczyńskiego Piotra Sawczuka

Poświęcenie pracowni tomografii komputerowej w bielskim szpitalu

Cd. str. 4
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Jubileusz 60-lecia Szpitala Powiatowego im. Rafała Czerwiakowskiego w Bielsku Podlaskim
Cd. ze str. 3

lekarze, pielęgniarki, personel ad-
ministracyjny i techniczny.

Wstępem do uroczystej gali 
była projekcja filmu przedstawia-
jącego obraz i funkcjonowanie 
bielskiego szpitala. W dalszej jej 
części wyświetlone zostały również 
slajdy dokumentujące najróżniej-
sze wydarzenia i pracę personelu 
w ciągu ostatnich 60 lat. Zebranych 
uczestników uroczystości powitał 
następnie dyrektor SPZOZ dr Mi-
rosław Reczko, który wygłosił też 
jubileuszową przemowę. 

Święto bielskiej placówki 
ochrony zdrowia stało się również 
okazją do wręczenia odznaczeń 
państwowych zasłużonym pra-
cownikom, o których nadanie do 
prezydenta RP i ministra zdrowia 
wystąpił starosta bielski. Złoty 
Krzyż Zasługi otrzymał zastępca 
dyrektora ds. medycznych SPZOZ 
dr Arsalan Azzaddin oraz prezes 
zarządu firmy MAKSBUD Jan Mi-
niuk. Srebrnym Krzyżem Zasługi 

odznaczono doktor Ewę Kata-
rzynę Zielenkiewicz-Madejską  

- koordynatora szpitalnego od-
działu obserwacyjno-zakaźne-
go, a Brązowym Krzyżem Zasłu-
gi - koordynatora POZ w Brańsku 
doktor Ewę Kierdelewicz. Złotym 
medalem „Za długoletnią służbę” 
odznaczono Alinę Jurczuk, naczel-
ną pielęgniarkę SPZOZ w Bielsku 
Podlaskim. Wręczono również od-
znaki honorowe „Za zasługi dla 
ochrony zdrowia” przyznane przez 
Ministra Zdrowia. Otrzymali je: 
koordynator oddziału chirurgicz-

nego z pododdziałem chirurgii 
naczyniowej doktor Edyta Czapko, 
koordynator oddziału anestezjo-
logii i intensywnej terapii doktor 
Ireneusz Rzepniewski, kierownik 
apteki szpitalnej Ewa Wińska-Jele-
niewska, pielęgniarka oddziałowa 
SOR-u z izbą przyjęć Marzanna 
Niewińska oraz Justyna Sikorska  

- pielęgniarka SOR-u z jednym z naj-
dłuższych staży w szpitalu.

Dyrektorzy SPZOZ wrę-

czyli podziękowania i pamiątki 
obchodzonego jubileuszu licz-
nym osobom wspierającym 
działalność szpitala. Otrzyma-
li je również obaj starostowie  
i przewodniczący rady powiatu.

Ostatnim elementem gali były 
wystąpienia zaproszonych gości. 
Do zebranych przemówili wspo-
mniani już biskupi, wiceminister 
zdrowia Waldemar Kraska, woje-
woda podlaski Bohdan Paszkowski, 
poseł Stefan Krajewski, dyrektor 
NFZ Maciej Olesiński, wicedyrek-
tor szpitala Arsalan Azzaddin. Nie 
mogło zabraknąć również starosty 
bielskiego Sławomira Jerzego Snar-
skiego, występującego jako współ-
gospodarz uroczystości, a któremu 
towarzyszyli na scenie wicestarosta 
i przewodniczący rady powiatu.

- Mam tę przyjemność, że 
razem z wicestarostą Piotrem 
Bożko od dwudziestu lat peł-
niąc funkcje starosty i wicesta-
rosty uczestniczymy w rozwoju 
szpitala, to jest już jedna trzecia,  
i obserwujemy zaangażowanie po-

szczególnych osób, pracowników, 
firm, instytucji – mówił w swoim 
wystąpieniu starosta Snarski. - 
Chciałbym serdecznie podzięko-
wać za każdy dzień pracy, za te 
wspólne rozważania nad kierun-
kami rozwoju szpitala, za to, co 
wspólnie chcemy osiągnąć. Chcę 
powiedzieć, że jest to wielka przy-
jemność współpracy z Państwem, 
ponieważ jest to współpraca me-
rytoryczna, gdzie możemy na rzecz 
tych naszych mieszkańców działać, 
rozwijać szpital. 

- Dzisiejsze święto szpita-
la jest, jestem o tym przekonany, 
świętem również naszego miasta, 
naszego powiatu, województwa, 
a może i kraju – zwracał się do 
uczestników gali wicestarosta Piotr 

Bożko. – Bo szpital bielski, z insty-
tucji, w której pracowałem 25 lat 
temu, i rzeczywiście o zasięgu ta-
kim powiatowym, stał się szpita-
lem wiodącym, myślę, że również 
wśród szpitali powiatowych wiodą-
cym w Polsce. Dzieje się tak dzięki 
ludziom. Ważny jest sprzęt, wypo-
sażenie, aparatura, o to staramy 
się dbać. […] Nie byłoby tego, gdyby 
nie ludzie, którzy dzielą się darem 
wiedzy, którzy pracują w tym szpi-

talu, ale również to całe otoczenie 
szpitala. Udało się z tego szpitala 
utworzyć wspólnotę, z którą iden-
tyfikują się mieszkańcy naszego 
regionu i mówią o nim, że jest to 
nasz szpital.

Życzenia dyrekcji i pracowni-
kom szpitala złożył również prze-
wodniczący rady powiatu Andrzej 
Leszczyński. Wszyscy trzej przed-
stawiciele władz powiatowych wrę-
czyli dyrektorom SPZOZ pamiątko-
wy grawerton, natomiast starosta 
poinformował, że z tej okazji szpital 
otrzymał z budżetu powiatu 50 tys. 
zł na zakup sprzętu medycznego.

Jubileuszową uroczystość 
uświetnił swoimi programami ar-
tystycznymi Zespół Pieśni i Tańca 

„Podlaskie Kukułki” działający przy 

Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podla-
skiej w Bielsku Podlaskim. Tancerze 
i towarzysząca im kapela trzykrotnie 
wchodzili na scenę, prezentując re-
gionalne tańce. Zasłużyli sobie na 
uznanie publiczności, która nagrodzi-
ła ich występy gromkimi oklaskami. 
Na uczestników gali czekała również 
inna niespodzianka, każdy z nich bo-
wiem otrzymał wydany z tej okazji 
album dokumentujący 60 lat dziejów 
bielskiego szpitala.                  pd, js

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w asyście starosty bielskiego 
Sławomira Snarskiego i wiceministra zdrowia Waldemara Kraski wręczył 

odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom i przyjaciołom 
bielskiego SPZOZ

Do zgromadzonych uczestników 
uroczystości przemawiał starosta 

bielski Sławomir Jerzy Snarski

Jubileuszową uroczystość pokazami tańców ludowych uświetnił  
Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi 
Podlaskiej w Bielsku Podlaskim 
13 grudnia br. stał się miejscem, 
gdzie przybyło kilkuset uczniów 
szkół podstawowych z terenu 
powiatu bielskiego. Okazją do 
tej wizyty było zorganizowa-
nie przez Białostocką Fundację 
Kształcenia Kadr, we współpra-
cy z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną i dyrekcją ZS nr 
4, wydarzenia pod nazwą „Dzień 
Umiejętności Zawodowych 
szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe” w ramach projektu 

„Podlaski Kompas Pracy”. Wśród 
zaproszonych osób znalazł się 
również starosta bielski Sła-
womir Jerzy Snarski, któremu 
towarzyszył naczelnik wydziału 
oświaty Anatol Grzegorz Tymiń-
ski.

Dziękuję wszystkim tym, któ-
rzy prezentują możliwości kształ-
cenia zawodowego, którzy dzisiaj 
podjęli tę inicjatywę – otwierając 
wydarzenie, zwrócił się starosta 
do jego uczestników. – Chcę po-
wiedzieć, że kształcenie zawodowe, 
jeżeli popatrzymy na powiat bielski, 
jest naprawdę na wysokim pozio-
mie, ponieważ mamy dwie dobre 
szkoły zawodowe – właśnie tę – 

Zespół Szkół nr 4 i Zespół Szkół nr 
1, które oferują kształcenie w róż-
nych profilach. Chcę powiedzieć, że 
dzisiaj kształcenie zawodowe musi 
być na równie dobrym poziomie jak 
kształcenie ogólnokształcące. […] 
Cieszę się, że jest to adresowane 
do młodego pokolenia, uczniów 
szkół podstawowych.

Aulę Zespołu Szkół nr 4 wy-
pełniły stoiska, na których oprócz 
gospodarza prezentowały się 
szkoły: Zespół Szkół nr 1 im Mar-
szałka J.K. Piłsudskiego w Biel-
sku Podlaskim oraz Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Rudce. Ponadto wystawiły się 
przedsiębiorstwa: PRONAR, DAN-
WOOD UNIBEP i UNIHOUSE oraz 
instytucje: Powiatowy Urząd Pracy  
i Wojskowe Centrum Rekrutacji 
w Bielsku Podlaskim. Odwiedza-
jący je uczniowie zostali przywi-
tani licznymi atrakcjami. Mogli oni 
skosztować przygotowanych przez 
młodzież wymienionych wyżej 
szkół potraw i napojów, pojeździć 
modelem wózka widłowego, wziąć 
udział w konkursie budowania 
domków z drewnianych klocków lub 
samodzielnie złożyć prosty, drew-
niany model domu. Istotą wystaw 
była również możliwość zapoznania 

się z ofertą edukacyjną i zawodo-
wą, zaprezentowaną w niebanalny 
i ciekawy sposób.

Celem, który przyświecał 
organizatorom wydarzenia, było 
zainteresowanie młodzieży nauką 
w szkołach zawodowych i w dal-
szej perspektywie zdobycie cieka-

wego zawodu. Obok organizowa-
nych corocznie na terenie powiatu 
bielskiego targów edukacyjno-za-
wodowych, jest to kolejne wyjście 
naprzeciw potrzeb uczniów ostat-
nich klas szkół podstawowych, 
którzy niebawem będą podejmo-
wali decyzje odnośnie wyboru 

dalszych kierunków kształcenia  
i swojej przyszłej drogi zawodowej.

Dzień Umiejętności Zawodo-
wych stał się również okazją do za-
prezentowania wizytówki Zespołu 
Szkół nr 4 – Zespołu Pieśni i Tańca 
„Podlaskie Kukułki”, który zagrał 
i zatańczył dla swoich gości.      pd

Dzień Umiejętności Zawodowych – oferta dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych

Wystąpienie starosty bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego otwierające wydarzenie
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Wystawa pn. „Karo w Gródku”
Taki tytuł nosi film o historii 

największej fabryki w gminie Gró-
dek – Zakładu Przemysłu Dziewiar-
skiego „Karo”, który funkcjonował 
na tych terenach w latach 1959-
1995.

W tym roku mija 27 lat od za-
mknięcia bardzo ważnej dla spo-
łeczności Gródka i okolic fabryki. 
Z tej okazji postanowiliśmy zorga-
nizować w Gminnym Centrum Kul-
tury w Gródku wystawę poświęconą 
zakładowi Karo. „Udało się nam ze-
brać wiele pamiątek, dokumentów 
ubrań, fotografii… a nawet maszy-
nę do szycia, która znajdowała się 
w hali zakładu” – mówi Magdalena 
Łotysz, dyrektor GCK  i inicjatorka 
powstania wystawy. Oprócz tra-
dycyjnej wystawy powstaje film 
w którym biorą udział byli pracow-
nicy zakładu. Ich indywidualne hi-
storie, opowieści o czasach pracy 
w fabryce będą przeplatane uję-
ciami ukazującymi obecny stan bu-
dynków zakładu, a także zdjęciami 
z czasów świetności fabryki.

Wernisaż wystawy pn. „Karo 
w Gródku”, odbył się 22 paździer-
nika  w holu Gminnego Centrum 
Kultury w Gródku.

Krótka historia zakładu:
Zakład Przemysłu Dzie-

wiarskiego rozpoczął działalność 
w Gródku w czerwcu 1959 r., kon-
tynuując ponad stuletnią tradycję 
przemysłu włókienniczego w tej 
miejscowości. Istniejącą bazę loka-
lową przejęły Bartoszyckie Zakłady 
Przemysłu Dziewiarskiego w Bar-
toszycach. Zatrudnienie znalazło 
tu 46 pracowników stałych i 30 
chałupników. Kadra kierownicza 
i fachowcy  przyjeżdżali z Barto-
szyc. Nad stróżówką dobudowano 
nadbudówkę i zlokalizowano tam 
pokoje gościnne. Biuro fabryczne 
mieściło się na miejscu obecnego 
budynku biurowego KZB. Zakład 
dziewiarski mieścił się w wyre-
montowanych ruinach fabryki po-
żydowskiej.

W przededniu Nowego 1964 
Roku Bartoszyckie Zakłady Prze-
mysłu Dziewiarskiego w Bartoszy-
cach przekazały zakład w Gródku k/
Białegostoku pod nadzór Zakładom 
Przemysłu Dziewiarskiego „Karo” 
w Siedlcach. Pierwszy blok zakłado-
wy został oddany do użytku w 1961 
roku, potem powstały następne. Na 
początku lat 70. wybudowano przy-
zakładową stołówkę. Nad portiernią 

utworzono pokój lekarski, w 1974 
roku dobudowano budynek przyza-
kładowego ambulatorium. 1 wrze-
śnia 1977 roku przekazano do 
użytkowania żłobek na 80 miejsc 
i przedszkole na 120 miejsc.

W latach 1972 – 1973 od-
dano do użytku nowoczesną halę 
produkcyjną o powierzchni 5800 
m². W opróżnionym budynku „sta-
rej szwalni” utworzono magazyn 
techniczny i magazyn wyrobów 
gotowych. Zakład liczył wtedy 414 
osób, w tym 88% stanowiły kobie-
ty. Na początku lat 80. w zakładzie 
w Gródku pracowało już prawie 

720 osób. Po trzech - czterech la-
tach zatrudnienie zaczęło spadać. 
W Zakładzie Produkcyjnym w Gród-
ku istniały trzy zasadnicze działy 
produkcyjne: krajalnia, szwalnia 
i pakownia.

W końcu lat 70. produkowa-
no najczęściej bieliznę bawełnianą 
damską i męską, wysyłaną do 190 
odbiorców w kraju. Potem była 
produkcja spódniczek z atrakcyjnej 
dzianiny bistorowej. Realizowano 
też zamówienia rządowe w zakre-
sie produkcji bielizny dla wojska. 
Produkowano również bieliznę na 
eksport do: Norwegii, Anglii, Fin-

landii, Stanów Zjednoczonych, Libii, 
ZSRR.

Funkcję kierownika zakładu 
w Gródku od początku jego ist-
nienia do 1986 roku (przejście na 
emeryturę) sprawował Anatol Kon-
drusik. Potem zastąpił go Mikołaj 
Grycuk.

1 maja 1995 roku zarządca 
siedleckiego „Karo” zarządził li-
kwidację zakładu w Gródku. Pracę 
straciło 240 osób. Zarządca prze-
prowadził proces likwidacji zakła-
du. W 1997 roku przekazał gminie 
budynki mieszkalne (bez bloku przy 
ul. Fabrycznej), oczyszczalnię ście-
ków i kotłownię. Żłobek, przedszkole 
i przychodnia przyzakładowa wcze-
śniej przeszły we władanie gminy. 
Do sprzedaży zostały przeznaczone 
świetlica, stołówka oraz nierucho-
mość z halą produkcyjną z maszy-
nami i urządzeniami. Z czasem hala 
fabryczna, magazyny i plac pod 
nimi stały się prywatną własnością.

( na podstawie tekstu Wiery 
Tarasewicz w ramach cyklu „okru-
chy ziemi gródeckiej” – „Historia ZP-
Dz„Karo” Zakład w Gródku (w skró-
cie)” opublikowanego w wg-hn 12/1 
2017/2018.        Radosław Kulesza

Foto: Sylwester Jarocki

„Ostatni wychodziłem z zakładu…” 

Nagroda im. Olgi Kersten-Ma-
twin jest przyznawana za działania 
na rzecz osób z doświadczeniem 
uchodźstwa i przymusowej migra-
cji, szczególnie dzieci i młodzieży, 
przebywających w Polsce.

W tym roku laureatkami na-
grody zostali: Aleksandra Chrza-
nowska – członkini Zarządu Sto-
warzyszenia Interwencji Prawnej 

– za zaangażowanie na granicy 
polsko-białoruskiej i działanie 
w Grupie Granica oraz Joanna Ta-
lewicz – prezeska Zarządu Fundacji 
w Stronę Dialogu – za stałą pomoc 
dla osób uchodźczych pochodzenia 
romskiego z Ukrainy.

W gronie osób nominowanych 
do nagrody znalazły się dwie oso-
by z Podlasia za niesienie wszech-
stronnej i kompleksowej pomocy 
dla uchodźców na granicy polsko-

-białoruskiej.                          (seb)

Nagroda im. Olgi 
Kersten-Matwin Zorganizowany przez Urzą 

Marszłkowski konkurs miał na celu 
promocję zabytków, ich walorów, 
dziedzictwa kulturowego i narodo-
wego województwa podlaskiego. 25 
października odbyło się podsumo-
wanie konkursu. Dyplomy i nagrody 
laureatom konkursu z podlaskich 
szkół podstawowych wręczali mar-
szłek Artur Kosicki i członek  zarzą-
du Wiesława Burnos. Na konkurs 
płyneło 30 prac. Wśród fotografo-

wanych obiektów, które znalazły 
uznanie komisji konkursowej zna-
lazły się m.in.: zabytkowa drewnia-
na kapliczka z Hodyszewa, meczet 
w Kruszynianach, Pałac Roszkow-
skich  w Tyborach-Kamiance czy 
Pałac Branickich.

W konkursie przyznano osiem 
głównych nagród w postaci wyso-
kiej klasy aparatów fotograficznych 
i 10 wyróżnień. Nagrody otrzymali:
Klasy I – III

Konkurs fotograficzny „Podlaski Zabytek” rozstrzygnięty

Placówka powstanie w Bia-
łymstoku i otoczy opieką 80 osób 
z terenu gmin Białostockiego Obsza-
ru Funkcjonalnego (BOF). W czwar-
tek, 27 października, umowę na do-
finansowanie tego przedsięwzięcia 
z funduszy europejskich podpisali 
wicemarszałek Marek Olbryś oraz 
Karolina Bajer i Marcin Kruhlej z bia-
łostockiego oddziału Krajowego To-
warzystwa Autyzmu (KTA).

– Już teraz chciałbym zapro-
sić wszystkie rodziny i osoby zain-
teresowane skorzystaniem z tego 
wsparcia, aby weszły na naszą stro-
nę internetową, ponieważ rozpoczy-
namy właśnie rekrutację do działań 
zaplanowanych w projekcie – zachę-
ca Marcin Kruhlej, wiceprezes  biało-
stockiego oddziału KTA

Udział w nim mogą wziąć oso-
by z terenu BOF, czyli z Białegostoku, 

I  Franciszek Topczewski
II Błażej Korpacz
III Gabriel Chorłamowicz
Klasy IV – VI
I Adam Litwiniuk
II Magdalena Zubczyńska
Klasy VII – VIII
I Amelia Michalczuk
II Martyna Pietkiewicz
III Maciej Smela.

Laureatom gratulujemy. 
   (seb)

Powstanie Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem
Choroszczy, Juchnowca Kościelnego, 
Turośni Kościelnej, Łap, Wasilkowa, 
Dobrzyniewa Dużego, Czarnej Biało-
stockiej, Zabłudowa i Supraśla. Wa-
runkiem jest posiadanie orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenia równoważnego.

Projekt będzie realizowany do 
końca 2023 roku. Jego koszt to po-
nad milion złotych.

(źródło UMWP)

W przyszłym roku mieszkańcy 
wsi Nurzec w gminie Nurzec Stacja 
będą mogli podróżować bezpiecz-
nej. Przez wieś przebiega droga po-
wiatowa nr 1766B Milejczyce – Klu-
kowicze. Odcinek tej drogi o długo-
ści 1,6 km. Zostanie przebudowany. 
Na jej remont powiat siemiatycki 
pozyskał dofinansowanie z rządo-
wego programu Inwestycji Stra-
tegicznych w wysokości 2 mln. zł. 
Całkowity koszt inwestycji to blisko 
3,2 mln. Pozostałą część pokryją 
solidarnie powiat siemiatycki i gmi-
na Nurzec Stacja.

Przewidziany zakres prac 
obejmuje wykonanie nowej asfalto-
wej nawierzchni jezdni o szerokości 
5,5 m w terenie niezabudowanym 
i o szerokości 6 m. w terenie zabu-
dowanym. Zostaną także wykonane 
zjazdy, przepusty, wykonane ozna-
kowanie poziome i pionowe.   (cec)

Nurzec

Będzie nowy asfalt
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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości 

oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok 2023.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań

Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym

Podlaska Fundacja Rozwoju 
Regionalnego realizuje od paź-
dziernika br. konkurs „Mój pomysł 
na biznes w Hajnówce”, który 
jest skierowany do uczniów klas 
II i III hajnowskich szkół średnich. 
Uczestnikiem mogła być osoba 
indywidualna lub zespół składa-
jący się z 2-4 uczniów. Uczestnicy 
konkursu otrzymali wsparcie me-
rytoryczne w ramach tzw. „Mło-
dzieżowej Akademii Biznesu”, która 
obejmowała 10 godzin doradztwa 
szkoleniowo-warsztatowego z za-
kresu dotyczącego podejmowania 
i prowadzenia działalności gospo-
darczej, w tym też zasad opraco-
wania biznesplanów. Uczniowie 
spotkali się także z hajnowskimi 
przedsiębiorcami i mieli okazję 
prowadzić z nimi dyskusje doty-
czące poszukiwania motywacji do 
podjęcia działalności gospodar-
czej. Uzyskali też porady związa-
ne z poszukiwaniem pomysłu na 
biznes oraz wskazówki co do ko-

nieczności posiadania konkretnej 
wiedzy i kompetencji niezbędnych 
do prowadzenia działalności. Po 
zakończonym cyklu szkoleniowym 
uczestnicy konkursu przystąpili do 
przygotowania swoich biznespla-
nów, które zgodnie z założeniem 
konkursu miały być oparte o za-
soby i potencjały lokalne.

Biznes plany opracowane 
przez uczestników – w formie 
krótkiego filmiku bądź prezentacji 
multimedialnej wraz z krótkim opi-
sem już zostały złożone do oceny 
komisji konkursowej i będą wal-
czyć o zaplanowane w konkursie 
nagrody:  
• I miejsce – nagroda o wartości 

3.000,00 zł, oraz możliwość sko-
rzystania ze wsparcia eksperc-
kiego w ramach działającego 
w Hajnówce Centrum Wsparcia 
Biznesu z zakresu działań mar-
ketingowych, innowacyjnych 
form promocji, promocja w so-
cial mediach, autoprezentacja 

i skuteczna komunikacja. Do-
datkową nagrodą przewidzianą 
za to miejsce jest test Thomas 
International – test badający 
predyspozycje do prowadzenia 
działalności gospodarczej.

• II miejsce – nagroda o wartości 
2.000,00 zł;

• III miejsce – nagroda o wartości 
1.000,00 zł.

Przy ocenie prac konkurso-
wych przez Kapitułę konkursu są 
brane pod uwagę takie kryteria 
jak: prezentacja pomysłu produkt/
usługa, analiza rynku i plan mar-
ketingowy, opłacalność finansowa 
oraz uwzględnienie wykorzystania 
potencjału regionu i lokalnych za-
sobów w planowanej działalności.

Przewidziana została także 
nagroda internautów – nagroda 
o wartości 1.000,00 zł, która bę-
dzie przyznana za największą licz-
bę głosów uzyskanych w głosowa-
niu internetowym. Prace konkur-
sowe zostały opublikowane przez 

w formie elektronicznej i udostęp-
nione do publicznego głosowania 
na fanpage’u Konkursu pod adre-
sem: https://www.facebook.com/
biznes.w.hajnowce.

Celem Konkursu jest promo-
wanie przedsiębiorczości i przygo-
towanie uczniów szkół średnich 
w Mieście Hajnówka do aktywnego 
i świadomego uczestnictwa w ży-
ciu gospodarczym, kształcenie po-
staw przedsiębiorczych oraz możli-
wość sprawdzenia i praktycznego 
zastosowania wiedzy i umiejętno-
ści zdobytych w trakcie realizacji 
działań szkoleniowo-doradczych.

Podsumowanie realizacji 
konkursu „Mój pomysł na biznes 
w Hajnówce”, w tym ogłoszenie 
jego laureatów odbędzie się pod-
czas uroczystej Gali organizowa-
nej w Hajnowskim Domu Kultury 
w dniu 15.12.2022 r. o godz. 13:00.

Konkurs pn. „Mój pomysł na 
biznes w Hajnówce”, który jest czę-
ścią projektu realizowanego przez 

Miasto Hajnówka w ramach Nowej 
Ścieżki Rozwoju Miasta Hajnówka 
pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona 
Transformacja”, kierunek rozwojo-
wy: „Zrób biznes w Hajnówce. Dy-
wersyfikacja działalności gospo-
darczej w oparciu o zasoby i pro-
dukty lokalne”, działanie: „Pracuj 
w Hajnówce”.

Projektu pn. „Hajnówka Od-
Nowa – Zielona Transformacja” 
jest finansowany ze środków Me-
chanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
2014 – 2021 oraz budżetu pań-
stwa w ramach rządowego Pro-
gramu „Rozwój Lokalny”. Opera-
torem programu jest Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Gospodarczej, 
projekt odbywa się przy wsparciu 
Związku Miast Polskich.

Więcej informacji o projekcie: 
https://hajnowkaodnowa.pl/

Podlaska Fundacja Rozwoju 
Regionalnego: https://pfrr.pl/

Konkurs pn. „Mój pomysł na biznes w Hajnówce”

29 października scena Haj-
nowskiego Domu Kultury należała 
do tych, którzy kochają taniec.

Pierwsza edycja bitew tanecz-
nych spotkała się ze znakomitym 
odbiorem Hajnowskich tancerzy. Na 
scenie mogliśmy zobaczyć prawie 
50 uczestników podzielonych na 

Taneczne bitwy w HDK

5 kategorii wiekowych. Każdy wy-
stęp był oceniony przez jury, które 
w każdej kategorii przyznało miej-
sca medalowe. Nie było to proste, 
ponieważ każdy prezentował wyso-
ki poziom. Dobrej zabawie i tańcowi 
nie było końca.

Anna Kot

W październiku br. Ośrodek 
Kultury Leśnej w Gołuchowie po raz 
pierwszy ogłosił ogólnopolski kon-
kurs na najlepszego „Animatora kul-
tury leśnej”. Do tytułu najlepszego 

Białowieża Najlepszy animator kultury leśnej
animatora kultury mogli być nomi-
nowani pracownicy Lasów Państwo-
wych, a także nauczyciele i ucznio-
wie średnich szkół leśnych, którzy 
wyróżnili się przez swoją twórczość 

artystyczną i popularyzację szeroko 
rozumianej kultury leśnej lub przy-
czynili się do rozwoju i propagowa-
nia kultury leśnej przez działalność 
społeczną i organizacyjną. Nadle-
śnictwo Białowieża zgłosiło do kon-
kursu Annę Kulbacką, autorkę czte-
rech książek o historii szkolnictwa 
leśnego, pomysłodawczynię wielu 
przedsięwzięć związanych z leśnic-
twem, która od 2020 r. prowadzi 
stronę internetową „Karty zapisane 
nauką i lasem” poświęconą historii 
szkolnictwa leśnego w Polsce.

25 października w auli Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu odbyła się gala „Artyści – 
Leśnikom” podczas której ogłoszono 
wyniki konkursu. Jedną ze współ-
laureatów konkursu została Anna 
Kulbacka kierująca od 2009 roku 
Zespołem Szkół Leśnych w Białowie-
ży i Tadeusz Chrzanowski, główny 
specjalista ds. historii i dziedzictwa 
kulturowego w RDLP w Toruniu.

Pani dyrektor gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.  

(red)

2 października oficjalnie od-
dano do użytku gruntownie wyre-
montowaną świetlicę w Rogaczach.

 Obiekt zyskał nowy, este-
tyczny wygląd. To dawna remiza 
strażacka, w której wymienione 
zostały wszystkie instalacje, jest 
nowa elewacja, nowe: okna, drzwi, 
dach, podłoga, są nowe pomiesz-
czenia. Był to projekt pod nazwą 

„Rewitalizacja budynku straży po-
żarnej w Rogaczach na miejsce ak-
tywności lokalnej”. Remont budynku 
został dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju. 
Otwarcie świetlicy poprzedziło sym-
boliczne przecięcie wstęgi.

Z tej okazji na placu przy 
świetlicy można było obejrzeć i wy-
słuchać koncertów grup wokalnych, 
w ramach Białoruskiego Festy-
nu Ludowego. Wystąpiły zespoły 

z Podlasia, oraz zza wschodniej 
granicy, prezentując pieśni i folklor 
kresów wschodnich. Organizatorzy 
festynu – Białoruskie Towarzystwo 
Społeczno Kulturalne w Białymsto-
ku, Wójt Gminy Milejczyce, Gminny 
Ośrodek Kultury w Milejczycach, 
Gmina Milejczyce.

Również tego samego dnia, 

Rogacze Nowa świetlica

podczas w/w wydarzenia, oficjalnie 
oddano do użytku nowy samochód 
strażacki, który znajduje się na wy-
posażeniu OSP Rogacze. Samochód 
został również wyświęcony. Dotację 
na jego zakup Gmina Milejczyce po-
zyskała z Podlaskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego.

(UG Milejczyce)
Portal informacyjny samo-

rządu województwa podlaskie-
go zmienił nie tylko szatę gra-
ficzną ale także i nazwę. Od  22 
września funkcjonuje pod nazwą  
Podlaskie.eu. Dotychczasowa nazwa, 
jak mówi  wicemarszałek Sebastian 
Łukaszewicz „była wymaganym 
elementem projektu unijnego, w ra-
mach którego wykonano stronę”.

Strona pod nową nazwą ma 
zmieniona szatę graficzną, ale 
częścią elementów nawiązuje 
do poprzedniej strony. Nowością 
jest interaktywny kalendarz, któ-
ry po kliknięciu w odpowiednią 
datę przenosi nas do informacji 
o wydarzeniach  zaplanowanych  
na wybrany dzień.     

 (ak)

Podlaskie.eu zastąpiło Wrota Podlasia
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W tym magicznym okresie
Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu:
świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
pełnych czarów, radości i piękna,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Prezes Zarządu i pracownicy MPEC S.A.

w Bielsku Podlaskim

W Nowym 2023 Roku życzę Państwu zdrowia,

samych szczęśliwych dni, realizacji planów

oraz wszelkiej pomyślności.

 

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Czeremcha 

 
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy Państwu 
by nadchodzące dni upłynęły w atmosferze 

radości, ciepła i serdecznych spotkań w gronie najbliższych. 
 

Nowy Rok 2023 zaś niech będzie czasem spokoju, optymizmu  
oraz realizacji osobistych  zawodowych zamierzeń. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Czeremcha            Wójt Gminy Czeremcha 

        Mikołaj Wasiluk                                                       Jerzy Wasiluk 
 

Z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia 

składam 

najserdeczniejsze życzenia. 

Niech ten szczególny czas 

będzie okazją 

do spędzenia miłych chwil 

w gronie najbliższych 

i w atmosferze 

wzajemnej życzliwości.

Radny Gminy Narewka

Jan Ciełuszecki

W dniu 21 listopada br. Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Malinnikach 
została wręczona decyzja Komen-
danta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej dotycząca wpisu jednostki 
do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego na dalsze 5 lat. Akt 
włączenia odebrali Wójt Gminy Orla, 
Prezes oraz Komendant Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Malinnikach.

Włączenie OSP Malinniki 
w struktury KSRG to wielkie wy-
różnienie, ale także obowiązki i wy-
zwania. Aby jednostka mogła być 

Malinniki
Szczególny dzień dla OSP

wpisana do KSRG musi spełniać 
szereg wymagań wynikających 
z przepisów prawa, poczynając od 
odpowiedniego samochodu, poprzez 
specjalistyczny sprzęt, aż po środki 
ochrony indywidualnej i przeszkolo-
nych druhów.

Decyzja dotycząca odnowie-
nia wpisu OSP Malinniki do KSRG to 
ukoronowanie wieloletniej i ciężkiej 
pracy strażaków ochotników, którzy 
niejednokrotnie narażali swoje zdro-
wie i życie niosąc pomoc innym.

(materiał UG Orla)

Droga wojewódzka nr 687 
biegnie z Juszkowego Grodu  
w gminie Michałowo do Nowosad 
w gminie Hajnówka. Jej nawierzch-
nia jest remontowana na krótkich 
odcinkach. Ostatnio robiono tzw. 
nakładki m. in. w Lewkowie Nowym, 
Plancie i w okolicy wsi Skupowo 
i Przechody.

O przydrożne rowy Podlaski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bia-
łymstoku nie zadbał. Są one od-
krzaczane sporadycznie i najczę-
ściej w pobliżu skrzyżowań dróg 
i przejazdów kolejowych. Droga 
wojewódzka tonie w zaroślach m. 

in. w Plancie -- od początku tej wsi 
do przejazdu kolejowego. Tu jest 
niebezpiecznie wyjechać na dro-
gę mieszkańcom domów 50 i 52. 
Przed domem z nr 50 nasyp jest 
dość wysoki i pobocze drogi poro-
śnięte wysokimi krzakami. Zarośla 
rozkrzewiły się aż po brzegi asfal-
towej nawierzchni. Wyjeżdżający 
z podwórka nie ma widoczności. 
Ponadto tu jest zakręt.

Przydrożne chaszcze stano-
wią zagrożenie w ruchu drogowym. 
Czy pracownicy Służby Drogowej 
tego nie dostrzegają?  

(JC)

 Przydrożne rowy w zaroślach

W dniu 14 listopada 2022 r. 
na placu Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Siemia-
tyczach miało miejsce uroczyste 
przekazanie pojazdu pożarniczego 
Komendzie Powiatowej PSP w Sie-
miatyczach oraz jednostce Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Twarogach 
Lackich. Komenda Powiatowa PSP 
otrzymała ciężki samochód gaśni-

Twarogi Lackie

Nowy wóz strażacki

czy GCBA 9,5/40/4,4 marki Renault, 
natomiast do jednostki OSP Twa-
rogi Lackie trafił ciężki samochód 
gaśniczy marki Scania GCBA 8/48

Na uroczystość przybyła licz-
na reprezentacja władz samorzą-
dowych i strażaków z gminy Per-
lejewo pod przewodnictwem wójta 
gminy Jakuba K. Wierzbickiego.

(cec)  foto:  OSP Twarogi Lackie

Ponad 7,2 miliona zł trafi do 
czterech podlaskich firm na rozpo-
częcie nowych produkcji. Z tej kwoty 
blisko 2 mln. trafi do brańskiej Spół-
ki „Wald-Gold”.  Otrzymana dotację 
firma zainwestuje w produkcję inno-
wacyjnej siatki rolniczej. W tym celu 
kupi linię produkcyjną do wytłacza-

nia folii wraz z oprogramowaniem. 
Będzie to produkt o właściwościach 
przeciwdrobnoustrojowych oraz 
zwiększających wytrzymałość. Wcze-
śniej przeprowadzi prace badawczo-

-rozwojowe, aby wytypować najodpo-
wiedniejsze materiały. Koszt całego 
projektu to blisko 4,7 mln zł.    (sok) 

Miliony na innowacje

Kwotą  18,8  milionów złotych  
otrzymają podlaskie samorządy z rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych. O rozstrzygnięciu kolej-
nego naboru wniosków poinformował  
w poniedziałek 28 listopada wojewo-
da podlaski Bohdan Paszkowski.  Naj-
większe dotacje trafią do powiatu au-
gustowskiego  (2 369 025,90 zł) oraz 
gmin: Wasilków (2 042 574,90 zł) 
i Zabłudów (1 962 955,41 zł).

Powiat bielski otrzyma 93 372 zł 
a powiat hajnowski 126 100,80 zł. 
Dofinansowanie trafi także do gmin 
Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne, 
Gródek, Michałowo, Mielnik, Narewka 
Orla, Perlejewo i Suraż.                    (cz)

Prawie 19 mln zł na 
przewozy autobusowe

2 listopada br. przekazano do 
użytku przebudowany odcinek drogi 
powiatowej w miejscowości Dębowo. 
W ramach inwestycji, która koszto-
wała ponad dwa miliony zł dokona-
no przebudowy skrzyżowań z ciąga-
mi dróg gminnych oraz przebudowy 
mostu. Inwestycja została wspólnie 
sfinansowana przez powiat biel-
ski (1642778,76 zł) i gminę Brańsk 
(500 tys. zł).                                  (seb)

Dębowo

Po nowym moście
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Na zaproszenie Piotra Karola Bujwickiego, prezesa Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, poseł do Parlamentu Europejskie-
go - Krzysztof Jurgiel spotkał się w Sokółce z członkami tej organizacji; 
obecni byli m. in.  wójtowie,  radni, pracownicy instytucji samorządowych 
oraz innych zakładów, społecznicy z pięciu   gmin powiatu sokólskiego.  
Sokólska LGD wyróżnia się wysoką aktywnością i pożytecznymi  inicja-
tywami: realizuje projekty na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, 
promocji turystyki  związanej z wielowiekową obecnością tutaj Tatarów 
polskich. Odznacza się rezultatami działań, które bezpośrednio wpływają 
na jakość życia mieszkańców  i rozwój obszarów wiejskich. 

Podczas spotkania  Krzysztof Jurgiel mówił o polityce rozwoju w Unii Euro-
pejskiej i Polsce, w szczególności o Wspólnej Polityce Rolnej (WPR), która w zre-
formowanym kształcie będzie wdrażana od 2023 r. Wskazał, że politykę rozwoju 
prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów progra-
mowych. Najważniejsze dokumenty w tym zakresie to: Agenda ONZ 2030 czyli 
strategia zrównoważonego rozwoju świata do 2030 r.  następnie Traktat o Funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej oraz wynikające zeń dokumenty UE np. Wieloletnie 
Ramy Finansowe, Polityka Spójności, Wspólna Polityka Rolna, Plan Odbudowy 
Europy (po pandemii), Długoterminowa Wizja dla Obszarów Wiejskich.  A ponadto 
Strategia Europejskiego Zielonego Ładu, Krajowy Plan Strategiczny dla WPR. 

Polska wprowadziła nowy system zarządzania rozwojem 
Jeśli idzie o  politykę rozwoju Polski, aby ją realizować  w sposób uporządko-

wany i sprawny, potrzebne było  ustawodawstwo na ten temat. Polska wprowadziła 
nowy system zarządzania rozwojem. Opracowana została i obowiązuje od 2017 r. 
Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (SOR) (z perspektywą do 
2030 r.). Kiedy Krzysztof Jurgiel pełnił funkcję ministra rolnictwa, w tym  
resorcie powstał Pakt dla obszarów wiejskich otaz przyjęto Strategię 
Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030, jako część 
składowa ogólnej SOR. Inne ministerstwa opracowały strategie dotyczące Kapi-
tału Społecznego, Zrównoważonego Rozwoju Transportu czy Polityki Energetycznej. 

W dalszej części uczestnicy spotkania dowiedzieli się,  jak będzie wyglądało 
finansowanie rozwoju Polski w latach 2023 – 2027. Spośród   funduszy unijnych 
szczególnie ważne są środki z Polityki Spójności, które popłyną na podstawie tzw. 
umowy partnerstwa oraz fundusze ze Wspólnej Polityki Rolnej,  wydawane  na 
dopłaty bezpośrednie, interwencje na rynkach produktów rolnych, modernizację 
gospodarstw oraz rozwój obszarów wiejskich. Każde państwo UE musiało opra-
cować Plan Strategiczny dla WPR  na lata 2023 – 2027, aby można było uzyskać 
pieniądze na wyznaczone cele. 

Warto zwrócić uwagę na Program Fundusze Europejskie  dla Polski Wschod-
niej, w tym dla naszego województwa, na ogólną sumę 2,65 mld euro w obec-
nej perspektywie finansowej UE.  Jedyny w Unii ponadregionalny program 

-  z inicjatywy Krzysztofa Jurgiela - po raz pierwszy realizowany w latach 
2007 – 2013 przysporzył woj. podlaskiemu dodatkowych środków na wiele 
inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, transportu publicznego, 
szpitalnictwa, obiektów i wyposażenia  wyższych uczelni, w kulturze 
i sporcie. Jego efekty przyczyniają się do stopniowego wyrównywania szans 
rozwojowych oraz unowocześniania  określonych sfer życia Polski Wschodniej. 

Finansowanie  rozwoju odbywa się także z budżetu państwa  i budżetów jed-

nostek samorządu terytorialnego.  Samorządy sporządzają  strategie rozwojowe 
na szczeblach: wojewódzkim,  miast, powiatów i gmin. W 2000 r. Sejmik uchwalił 
strategię rozwoju woj. podlaskiego, najważniejszy dokument polityki regionalnej, 
który określa jakie działania należy podjąć w perspektywie finansowej UE na  lata 
2021 – 2027 i jak optymalnie wykorzystać środki unijne i krajowe  m. in. z pro-
gramów operacyjnych, Fundusze dla Polski Wschodniej, Polskiego Ładu czy KPO.  

Unijna WPR   wydatnie wspiera rozwój polskiego rolnictwa i obszarów 
wiejskich 

- W tym roku przypada  sześćdziesiąta rocznica powstania Wspólnej Polityki 
Rolnej – powiedział poseł do PE Krzysztof Jurgiel. Ta najstarsza polityka unijna 
przyczyniła się do dużych zmian w rolnictwie. Ze wsparciem finansowym Wspól-
noty rozwinęła się produkcja rolna do tego stopnia, że obecnie Unia Europejska 
jest największym  eksporterem żywności, a ludzie w Europie nie odczuwają  braku 
żywności. 

Członkostwo Polski w UE od 2004 r. zdecydowanie wpłynęło na poprawę 
funkcjonowania  naszego  rolnictwa  przez udostępnienie unijnych instrumentów 
finansowego wsparcia oraz napływ środków  na rozwój infrastruktury. Objęcie   
rolnictwa instrumentami interwencji rynkowej  zmniejszyło ryzyko prowadzenia 
produkcji.  Najbardziej widocznym tego efektem  jest szybka poprawa bilansu 
w polskim handlu artykułami rolno – spożywczymi: z deficytu  w pierwszych la-
tach XXI w. - do ponad 8 mld euro nadwyżki w roku 2017.  W  tym roku wartość  
naszego eksportu przekroczy 40 mld euro. Trzeba też odnotować  istotną poprawę  
sytuacji  dochodowej producentów rolnych oraz mieszkańców wsi.  

 Jakie są   główne  źródła   finansowania działań dotyczących rolnictwa 
i rozwoju wsi w latach 2022 – 2027 ?  Są nimi środki krajowe z budżetu państwa, 
fundusze europejskie – w szczególności WPR i Polityka Spójności, pieniądze z bu-
dżetów samorządów terytorialnych. W tym roku  wydatki na rolnictwo, rynki rolne 
i rozwój wsi  zaplanowano na sumę blisko 41 mld zł.  

Polskie rolnictwo  otrzyma trochę mniejsze środki finansowe z WPR  na 
lata 2021 – 2027. Ogólna pula wyniesie ok. 31,17 mld euro ( w cenach bie-
żących), w tym 21,64 mld euro  na rozwój obszarów wiejskich (tzw. II filar 
WPR). Na płatności bezpośrednie (I filar)  można będzie  wydać ok. 17,33 mld 
euro, łącznie z przesunięciem 1,58 mld euro z II filara WPR. W porównaniu 
do minionej perspektywy finansowej z lat 2014 – 2020, w ramach której  na  
I oraz II filar otrzymaliśmy 32,09 mld euro, z nowego budżetu unijnego WPR  trafi 
do Polski o 920 mln euro mniej  pieniędzy.  

Szacuje się, że dopłaty bezpośrednie wyniosą ok. 117 euro na hektar. Wię-

cej pieniędzy otrzymają ci rolnicy, którzy dobrowolnie przystąpią do wdrażania 
w gospodarstwie tzw. ekoschematów, czyli praktyk korzystnych dla środowiska 
i klimatu. W Krajowym Planie Strategicznym WPR zapisano, że  rolnicy będą mogli  
realizować 6 ekoschematów m. in. w zakresie dobrostanu zwierząt, uprawy roślin 
miododajnych czy rolnictwa węglowego. Zatem w  nowej WPR, pomimo dobro-
wolności,  zaistnieje swego  rodzaju przymus ekonomiczny  wyrażony   bodźcem 
otrzymania większych dopłat bezpośrednich.

Krytyczna ocena Europejskiego  Zielonego Ładu 
Polska przygotowała swój Krajowy Plan Strategiczny dla WPR (KPS),  zatwier-

dzony   w sierpniu br.  przez Komisję Europejską. Przewaga sił lewicowo - liberalnych  
wywarła presję, ażeby przeprowadzić  istotne  zmiany w rolnictwie  pod kątem reali-

Krzysztof Jurgiel

Krzysztof Jurgiel w Sokółce o rozwoju

Piotr Karol Bujwicki, prezes LGD Szlak Tatarski, europoseł Krzysztof Jurgiel /z prawej/

Na zdjęciu uczestnicy spotkania z europosłem K. Jurgielem, aktywiści sokólskiego LGD Szlak Tatarski
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K. Jurgiel: Żądałem w  Brukseli  zakończenia dyskryminacji naszych 
rolników 

- W zakresie dopłat bezpośrednich rolnicy polscy nadal będą  podlegać  dys-
kryminacji. Moje głębokie przekonanie o tej niesprawiedliwości  skłoniło do tego, 
abym  tylko częściowo poparł nową  WPR.  Żądałem w Brukseli zakończenia  
dyskryminacji naszych rolników i łamania w związku z tym przepisów Traktatu 
o Funkcjonowaniu UE  Podczas wystąpień w Parlamencie wskazywałem konkretnie,  
jakie przepisy prawa unijnego są łamane, ostatnim razem 8 listopada 2022 r.  
na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji sześćdziesiątej rocznicy 
powstania WPR.        

Przytoczymy o jakie przepisy chodzi: 
- zasada niedyskryminacji obywateli UE ze względu na przynależność pań-

stwową (art. 18 Traktatu o Funkcjonowaniu UE) oraz 
- zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii (art. 40 ust. 2 

Traktatu). 
Przy ustalaniu WPR mogą być brane pod uwagę różnice między re-

gionami rolniczymi, nie zaś różnice między państwami członkowskimi  
(art. 39 ust. 2 Traktatu).                                                 

Leszek Koleśnik
Waldemar Staszyński 

zacji wygórowanych ambicji Unii  w  walce z ze zmianami klimatycznymi.  Zakłada 
się  bowiem  osiągnięcie do  2050 r. zerowego poziomu  emisji CO2. Zobowiązania 
środowiskowo - klimatyczne wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu będą klu-
czowe dla wprowadzenia WPR od 1 stycznia 2023 r. i musiały być wpisane do KPS. 

- Z krytyczną oceną założeń Europejskiego Zielonego Ładu i polityki 
klimatycznej Unii występowałem w Parlamencie wiele razy – powiedział 
Krzysztof Jurgiel.   Szybkie tempo redukcji stosowania pestycydów o 50 
proc. do 2030 r., w tym samym czasie  ograniczenie zużycia  nawozów 
przynajmniej o 20 proc.  oraz objęcie 25 proc. użytków rolnych  uprawami 
ekologicznym,   zawiera duże ryzyko spadku produkcji rolnej, podważy - 
moim zdaniem -  konkurencyjność europejskiego rolnictwa i ostatecznie 
uderzy konsumentów po kieszeni wysokimi cenami żywności. A one i tak 
rosną w wyniku agresji Rosji na Ukrainę, spirali cen na energię i środki 
produkcji     oraz  podyktowanej  interesami Niemiec   polityki  klima-
tyczno – energetycznej. Zarówno rząd polski,  jak i rolnicy,  mają jednak 
szanse, aby podjąć  działania, które maksymalnie będą chroniły rolnictwo 
przed negatywnymi skutkami  Europejskiego Zielonego Ładu   

Mimo postulatów Polski i wielu innych państw  nie zostaną wyrównane  płat-
ności  bezpośrednie rolnikom. Kiedy Parlament Europejski w listopadzie 2021 r. 
zatwierdzał trzy  zasadnicze rozporządzenia  decydujące o reformie WPR – kon-
tynuował  europoseł Krzysztof Jurgiel - głosowałem  przeciwko rozporządzeniu 
w sprawie  planów strategicznych ponieważ proponowany podział środków finanso-
wych prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych różnic w wysokości dopłat 
w poszczególnych krajach członkowskich  i  jest krzywdzący dla naszych rolników.

Krzysztof Jurgiel

Polski, polityce UE i WPR 2023 - 2027

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

www.ecrgroup.euwww.ecrgroup.eu 

LOT Region Puszczy Białowieskiej – sto-
warzyszenie zrzeszające podmioty branży 
turystycznej i samorządy, promuje turystykę 
aktywną. 

Latem wszyscy zainteresowani, w tym 
osoby z niepełnosprawnościami, mieli oka-
zję wziąć udział w wydarzeniach organizo-
wanych przez stowarzyszanie – odbyły się 
rajd rowerowy, pieszy, spływ kajakowy, leśna 
kąpiel. 

Region Puszczy Białowieskiej można 
odkrywać na różne sposoby, co, mamy na-
dzieję, udało się Nam zaprezentować! Na-
turalną moc, bijącą z Puszczy Białowieskiej 
- serca europejskich lasów, możesz poczuć 
na własną rękę – zapraszamy na szalki 

Atrakcje regionu Puszczy Białowieskiej 
utrwalone w kadrach

i spacery! Fragment piękna naszego regionu 
utrwaliliśmy w krótkich spotach promocyj-
nych, prezentujących cykl wydarzeń, zreali-
zowanych tego lata. Przyznamy, że oglądamy 
je z nutą nostalgii, planując kolejne przed-
sięwzięcia! Filmy do obejrzenia na Facebook 
LOT Region Puszczy Białowieskiej i Powiatu 
Hajnowskiego – aktywnego członka- założy-
ciela stowarzyszenia.

Wydarzenia zorganizowano w ramach 
projektu „Poprawa dostępności turystycz-
nej regionu Puszczy Białowieskiej” dofi-
nansowanego ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz Województwa  
Podlaskiego.

Katarzyna Miszczuk 

Wigilia w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” 
w Bielsku Podlaskim

Przedświąteczna Wigilia

Niech nam błogosławi, daje nadzieję i obda-
rza tym, co jest nam potrzebne. Niech   nad-
chodzące święta obfitują miłością i dobrocią 
serca.  Odczytał fragment ewangelii mówiący 
o narodzeniu Chrystusa. 

Nadszedł czas dzielenia się opłatkiem 
i prosforą. Przewodniczący Gass podzielił się 
ze  wszystkimi zebranymi, miły to akcent, 
inni dzielili się w bliskim sąsiedztwie, także 
z przedstawicielami władzy.

Przesłanie od starosty odczytał Anatol 
Grzegorz Tymiński, wójt Rajecka do życzeń do-
łączyła prezent mikołajkowy. Życzenia złożyła 
m. in. sekretarz Korycka, Tamara Rusaczyk 
w imieniu członków  Uniwersytetu III Wieku.

Przypomnimy, Stowarzyszenie powstało 
w 1992 roku z rejestracją KRS od 2002 roku. 
Głównym celem od 2004 roku jako Organi-
zacji Pożytku jest rehabilitacja umożliwiająca 
aktywizację społeczną i fizyczną osób niepeł-
nosprawnych, zmierzająca do powstrzymania, 
bądź zminimalizowania fizycznej  niespraw-
ności. Stowarzyszenie świadczy pomoc w po-
konaniu barier psychologicznych i architekto-
nicznych. Umożliwia udział we wzbogacaniu 
kultury i tolerancji społecznej, prowadzi wła-
sny punkt rehabilitacji podstawowej.

- Posiadamy gabinet rehabilitacji, fotele 
masujące masażery, bieżnie, orbitrek. Pracę 
naszą wspomaga dwóch masażystów. - wy-
jaśnia  przewodniczący Gass. - Stałym punk-
tem są wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne do 

Sarbinowa, wycieczki,  spotkania  na miejskich 
ogródkach działkowych, Spartakiada Osób 
Niepełnosprawnych organizowana każdego 
roku od ponad 20 lat. Wspiera  nas Urzędu 
Marszałkowski,  Starostwo Powiatowe  i Urzę-
du Gminy w Bielsku Podlaskim, PCPR oraz dar-
czyńcy, członkowie, którzy bardzo liczą  na 
pomoc przy rozliczeniu PIT – z przekazaniem 
1 %  swojego podatku. Gabinet SPON „Szan-
sa” mieści się w budynku Pływalni Miejskiej 

„Wodnik” przy ul. Kazimierzowskiej 3 B. 
Foto, tekst Tadeusz Szereszewski

Cd. ze str. 1

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego Oddział Regionalny w Białymstoku 
informuje, że zgodnie z uchwałą nr 9 Rady 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 
29 listopada 2022 r., miesięczna składka 
na ubezpieczenie wypadkowe, choro-
bowe i macierzyńskie za podlegającego 
przez cały miesiąc rolnika, małżonka, do-
mownika i pomocnika rolnika w I kwartale 
2023 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik 
objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek 
wyłącznie w zakresie ograniczonym, należ-
na składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 
20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że w grudniu 
br. wysokość emerytury podstawowej wynosi  
1084,58 zł, w związku z tym podstawo-
wa miesięczna składka na ubezpiecze-
nie emerytalno-rentowe za rolników, 
małżonków i domowników w I kwartale 
2023 r. wynosi 108,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rol-
ników prowadzących gospodarstwo rolne 
o powierzchni powyżej 50 ha przeliczenio-

wych użytków rolnych stanowić będzie:
• 12 % emerytury podstawowej,  

tj. 130,00 zł – w przypadku gospodarstw 
rolnych obejmujących obszar użytków rol-
nych do 100 ha przeliczeniowych,

• 24% emerytury podstawowej,  
tj. 260,00 zł – w przypadku gospodarstw 
rolnych obejmujących obszar użytków rol-
nych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 
150 ha przeliczeniowych,

• 36% emerytury podstawowej,  
tj. 390,00 zł – w przypadku gospodarstw 
rolnych obejmujących użytki rolne powy-
żej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha 
przeliczeniowych,

• 48% emerytury podstawowej,  
tj. 521,00 zł – w przypadku gospodarstw 
rolnych obejmujących użytki rolne powy-
żej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należ-
nych składek za:

1. rolników, małżonków i domowników 
za I kwartał 2023 r, upływa z dniem 31 
stycznia 2023 r.

2. pomocników rolnika za dany miesiąc 
upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

KRUS  
informuje …

„Warto bowiem zwrócić uwagę, że to 
przede wszystkim wielkie koncerny paliwo-
we, takie jak PKN Orlen czy PGNiG, notują 
gigantyczne, ponadprzeciętne zyski. Zysk 
(EBIT) PKN Orlen za 1 półrocze 2022 był 
o 75 proc. wyższy niż rok wcześniej dla 
analogicznego okresu, a zysk (EBIT) PGNiG 
w tym samym czasie wzrósł o 250 proc. 
(zysku Lotosu natomiast, można szacować, 
wzrósł prawie trzykrotnie). Na kontach 
wspomnianych trzech koncernów naftowo-
gazowych łącznie pojawiło się ok. 16 mld zł 
ponadprzeciętnych (dodatkowych w stosun-
ku do poprzedniego roku) zysków. W tym 
tempie wzrostu do końca roku wartość tych 
ponadprzeciętnych zysków PKN Orlen, Loto-
su i PGNiG może sięgnąć łącznie 46 mld zł„ 

- wylicza ekspert Greenpeace.

PRZECZYTANE
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W dniu 
23.09.2022 r. zakończono reali-
zację zadania pn. Nowoczesność 
w tradycji- zakup strojów ludo-
wych mieszkankom sołectwa 
Niewino Borowe, współfinanso-
wanego z budżetu Województwa 
Podlaskiego w ramach „Programu 
odnowy wsi województwa podla-
skiego – Kreatywna wieś”. Realiza-
cja projektu odbyła się na wniosek 
mieszkańców sołectwa Niewino Bo-
rowe. Koszt całego przedsięwzięcia 
to 32 059,04 zł, z czego dofinanso-
wanie wynosi 16 029,52 zł, a wkład 
własny to 16 029,52 zł. W ramach 
realizacji zadania uszyto 16 sztuk 
(zestawów) strojów ludowych dla 
mieszkanek sołectwa Niewino Bo-
rowe, które są jednocześnie człon-
kiniami Koła Gospodyń Wiejskich 
Aktywna Wieś w Niewinie Borowym. 

Głównym wykonawcą projektu jest 
PHU Barbara Piotrowska, ul. Boha-
terów Monte Casino 16, 17-300 
Siemiatycze.

Podlaskie stroje ludowe zo-
stały uszyte zgodnie z wytyczny-
mi Podlaskiego Muzeum Kultury 
Ludowej i nawiązują stylistyką do 
regionu Podlasia.

Realizacja projektu jest połą-
czeniem tradycji z nowoczesnością. 
Z jednej strony kultywowanie trady-
cji, powrót do przeszłości, promocja 
tego co regionalne, tradycyjne, eko-
logiczne a z drugiej strony nowo-
czesność, dążenie do samorealiza-
cji, stawianie na wyzwania i nowe 
perspektywy rozwoju. Efektem 
realizacji projektu jest inwestycja 
w kapitał ludzki, podniesienie pozio-
mu jakość życia mieszkańców. Lo-
kata w rozwój talentów oraz poten-

GMINA WYSZKI
Niewino Borowe Nowoczesność w tradycji

cjału drzemiącego w mieszkańcach 
będzie procentował w przyszłości 
rozwojem danego obszaru w wy-
miarze gospodarczym i społecznym. 

Poprzez organizację i uczestnictwo 
w konkursach, imprezach, poka-
zach Panie będą miały możliwość 
zaprezentowania swoich talentów 

kulinarnych w strojach, które są ich 
unikatowym znakiem rozpoznaw-
czym.

(UG Wyszki)

Laureatką pierwszego miejsca 
została Zofia Prokopiuk z Bielska 
Podlaskiego. Była najlepsza spośród 
42 uczniów biorących udział w kon-
kursie wiedzy o wirusie HIV. Druga 
lokata przypadła Agnieszce Gumie-
niak z Siemiatycz, a trzecia Nata-
lii Michnowskiej, również z Bielska 
Podlaskiego. Olimpiada odbyła się 
w czwartek, 1 grudnia w urzędzie 
marszałkowskim. Organizatorem 
wydarzenia jest podlaski Sanepid, 
a współorganizatorem samorząd 
województwa.

W czwartkowym turnieju wie-
dzy uczestniczyli uczniowie szkół 
średnich z regionu, którzy przeszli 
etapy: szkolny i powiatowy.

Uczestnicy musieli odpowie-
dzieć na ponad 30 pytań, dotyczą-
cych m.in. pochodzenia, budowy 
i biologii wirusa HIV, drogi szerzenia 
się zakażeń wirusem, a także profi-
laktyki chorób zakaźnych przenoszo-
nych droga płciową. Część zagad-
nień dotyczyła opieki nad osobami 
zakażonymi wirusem HIV i chorych 
na AIDS.

Agnieszka Gumieniak, uczenni-
ca III klasy Liceum Ogólnokształcą-
cego im. KEN w Siemiatyczach i lau-
reatka II miejsca w konkursie pod-
kreślała, że olimpiada jest to bardzo 
dobrą okazją do poszerzania wiedzy.

– Uwielbiam biologię i w ogóle 
nauki przyrodnicze, więc lubię się 

sprawdzać w tego rodzaju konkur-
sach. A tę wiedzę, którą zdobywam, 
na pewno wykorzystam – mówi-
ła Agnieszka, która w olimpiadzie 
uczestniczy po raz drugi. Jak dodała, 
dodatkowym argumentem przema-
wiającym za udziałem w olimpiadzie 
jest znakomita atmosfera.

Laureaci otrzymali nagro-
dy finansowe ufundowane przez 
Podlaskiego Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
a wszyscy uczestnicy upominki 
od samorządu województwa.

Celem olimpiady jest posze-
rzanie wśród młodzieży wiedzy 
na temat zapobiegania zakaże-
niom HIV, chorób przenoszonym 

drogą płciową oraz kształtowanie 
pozytywnych postaw wobec ludzi 
żyjących z HIV i chorych na AIDS. 
Przewodnicząca jury konkursowego 
dr Dagmara Przekop podkreśla, że 
olimpiada znakomicie ten cel reali-
zuje.

Na świecie żyje blisko 38 mln 
osób zakażonych wirusem HIV. 
W 2020 r. zakażenie rozpozna-
no u 1,5 mln osób, 680 tys. osób 
zmarło z powodu chorób związa-
nych z AIDS. W Polsce jest ponad 
27,5 tys. zakażonych osób, z czego 
prawie 3,9 tys. ma AIDS.

W Białymstoku bezpłatne 
i anonimowe testy na obecność 
HIV oraz poradnictwo przed- i po-

testowe można wykonać w Punkcie 
Konsultacyjno-Diagnostycznym przy 
ul. Bema 2, lok. 010 w poniedziałki 
i środy, w godz. 15:00-17:30.

Olimpiada Wiedzy o HIV/
AIDS organizowana jest cyklicznie 
od 2011 r. przy współpracy z: Woje-
wódzką Stacją Sanitarno-Epidemio-
logiczną w Białymstoku, Regional-
nym Ośrodkiem Polityki Społecznej 
w Białymstoku, Podlaskim Urzędem 
Wojewódzkim, Ośrodkiem Diagno-
styczno-Badawczy Chorób Przeno-
szonych Drogą Płciową w Białym-
stoku oraz Powiatowymi Stacjami 
Sanitarno-Epidemiologicznymi wo-
jewództwa podlaskiego.
Aneta Kursa, fot.: Paweł Krukowski

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS – poznaliśmy zwycięzców

PRZECZYTANE
Patryk Słowik: Czy polity-

ka na szczeblu lokalnym jest 
lepsza, uczciwsza od tej ogól-
nopolskiej?

Andrzej Andrysiak: Jest 
taka sama. Funkcjonuje mit, że 
samorządność jest lepsza, że jest 
oderwana od życia politycznego. 
To nieprawda. Polityka lokalna 
niczym się nie różni - poza skalą 

- od tej ogólnopolskiej. Kluczowe 
są: władza, pieniądze, interesy, 
namiętności.

Na początku swojej 
książki „Lokalsi. Nieoficjalna 
historia pewnego samorządu” 
stwierdzasz: „przecież wiem, 
że niewiele rzeczy nam się 
tak udało w 1989 r. jak sa-
morząd”. Na końcu książki pi-
szesz jednak: „nie ma większe-
go mitu w debacie publicznej 
niż ten, że samorządność nam 
się udała”. W którym momen-
cie zmieniłeś zdanie?

Wychodziłem z tej bańki 
przez lata. W książce oczywiście 
na początku trochę prowokuję 

- stawiam tezę, z którą się rozpra-
wiam.

Bez wątpienia wyobrażenia 

wielu dziennikarzy pracujących 
w dużych mediach na temat sa-
morządu nie mają nic wspólnego 
z rzeczywistością. Sam się o tym 
przekonałem

Kto rządzi w małym mie-
ście? Wójt lub burmistrz, urzęd-
nicy, media, ksiądz, komendant 
policji, prokurator?

Panem i władcą jest wójt lub 
burmistrz. A dlaczego? Ponieważ 
w radach, które pełnią funkcję 
kontrolną, są ludzie, którzy pracują 
także w jednostkach samorządo-
wych, w urzędach, domach kultury, 

ośrodkach pomocy społecznej lub 
szkołach.

Czyli ci, którzy powinni 
kontrolować władcę, są od nie-
go zależni?

Właśnie. I część jest nawet 
w opozycji do wójta lub burmistrza, 
ale większość, także wśród opozycji, 
podchodzi do sprawy pragmatycz-
nie. Czyli trochę ponarzekają, pokry-
tykują, ale nie na tyle, by utrudnić 
sobie życie w gminie.

Ostatecznie bowiem to od 
wójta zależy, czy radny dostanie 
awans w pracy, czy znajdzie się 
etat dla córki w urzędzie.

Media od lat rozpisują się 
o wójcie Żelazkowa, który ma 
problemy z nadużywaniem al-
koholu. A jednocześnie Żelaz-
kowo jest wysoko w rankingach 
najlepiej zarządzanych gmin. 
Może kluczową osobą jest 
główna księgowa?

Na poziomie gmin wiejskich 
czasem tak jest. Ale na poziomie 
miast niemal zawsze o wszystkim 
decyduje burmistrz lub prezydent. 
Urzędnicy są od wykonywania woli, 
a nie od rządzenia.

Gdzie w tym wszystkim 
władze powiatowe?

Nigdzie. Powiaty w Polsce to 

taka struktura, która nikomu do 
niczego nie jest potrzebna.

Nikt nie wie, po co one ist-
nieją, poza tym, że zatrudniają po 
200 osób, mają pod sobą szpital 
i w tym szpitalu zatrudnione jest 
kolejne 500 osób.

Arogancja władzy?
To niesłychane, ale na pozio-

mie lokalnym doskonale widać, jak 
władza zmienia człowieka. Nagle 
wydaje się komuś, że ma o 15 
punktów ilorazu inteligencji wię-
cej. W kampanii kandydat rozma-
wiał z ludźmi, pytał, gdzie zasadzić 
drzewa. A po wygranej uważa już, 
że nikogo o nic nie musi pytać, bo 
sam wie wszystko najlepiej.

I to jest droga do przegranej: 
ludzie zniosą bardzo, bardzo wiele, 
ale arogancji u władzy nie zniosą.

Fragment wywiadu z Andrze-
jem Andrysiakiem, redaktorem 
naczelnym „Gazety Radomszczań-
skiej” i prezesem Stowarzyszenia 
Gazet Lokalnych. Był redaktorem 
naczelnym „Życia Warszawy” i z-cą 
redaktora naczelnego „Dziennika 
Gazeta Prawna”. Autor bestsele-
rowej książki „Lokalsi. Nieoficjal-
na historia pewnego samorządu”, 
w której pokazuje brzydką twarz 
Polski samorządowej.

Powiat Siemiatycki pozyskał 
ze środków Ministerstwa Sportu 
dofinansowanie w wysokości bli-
sko 810 tys. złotych na realizację 
nowej inwestycji pn. ,,Budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy Ze-
spole Szkół Rolniczych w Ostro-
żanach”. Nowoczesne boisko 
sportowe zostanie wybudowane 
w przyszłym roku.

Zakres zaplanowanych prac 
obejmuje między innymi budowę 
boiska wielofunkcyjnego o wy-
miarach 60 x 32 metry zawie-
rającego boiska o nawierzchni 
poliuretanowej, w tym 2 boiska 
do koszykówki, siatkówki, tenisa 
ziemnego oraz boisko do piłki 
ręcznej.

Projekt zakłada budowę 
ogrodzenia boisk, powstanie infra-
struktury technicznej podziemnej 
(odwodnienie płyty boiska) oraz 
budowę sztucznego oświetlenia, 
by z boisk można było korzystać 
w godzinach wieczornych. To ko-
lejna powiatowa inwestycja w roz-
wój bazy sportowej.

(sp Siemiatycze)

Ostrożany

Będzie  
nowe boisko
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SPORT

W czwartek, 13 października, 
odbył się I Bieg Pamięci Sybiraków, 
organizowany przez Urząd Gminy 
Białowieża i Starostwo Powiato-
we w Hajnówce. Wydarzenie miało 
uczcić osoby wywiezione na Sybe-
rię z regionu Puszczy Białowieskiej 
w latach 19401946.

Największa wywózka na 
Syberię miała miejsce10 lutego 
1940 r. i objęła leśników oraz

ich rodziny. Pociągi towarowe 
odjeżdżały z Białowieży, Hajnówki 
i Świsłoczy, wioząc kilka tysięcy 
osób do morderczej pracy przy wy-
rębie tajgi i w kopalniach. Eszelon 
białowieski, złożony z 23 wagonów, 
zabrał 1488 osób zesłanych do 
obwodu nowosybirskiego. NKWD 
przeprowadziło kolejne areszto-
wania i wywózki 13 kwietnia, 29 
czerwca 1940 r. oraz 22 czerwca 
1941 r. W latach 19441946 kil-
kanaście osób z regionu Puszczy  
Białowieskiej trafiło do łagrów. 

Ostatnie powroty tych, którzy prze-
żyli, miały miejsce w 1956 r.

W tym roku odsłoniliśmy Po-
mnik Pamięci Sybiru i uznaliśmy, 
że warto stworzyć wydarzenie, 
które będzie związane z upa-
miętnieniem osób wywiezionych 
na Syberię – komentuje Albert 
Litwinowicz, wójt Gminy Białowie-
ża – Mam nadzieję, że będzie to 
impreza cykliczna, która pokaże, iż 
można łączyć zdrowy tryb życia 
z nauką historii.

W zawodach wzięło udział 
przeszło stu uczestników, którzy 
biegali w 4 kategoriach wiekowych, 
na dystansach od 1200 do 3600 
metrów.
Kategoria klasy 56
dziewczęta (1200 metrów):
1. Aleksandra Wołosik.
2. Patrycja Grzeszczyk.
3. Wiktoria Bajko
Kategoria klasy 56
chłopcy (1200 metrów):

Białowieża I Bieg Pamięci Sybiraków

1. Jan Melesz.
2. Jakub Roszczewski.
3. Cezary Ciołek.
Kategoria klasy 78
dziewczęta (1200 metrów):
1. Maja Dowbysz.
2. Wiktoria Suchodoła.

3. Agata Gresiuk.
Kategoria 78
chłopcy (1200 metrów):
1. Jakub Melesz.
2. Borys Jastrzębski.
3. Filip Bruszewski.
Kategoria szkoły średnie 

dziewczęta (1200 metrów):
1. Angelika Szpakowicz.
2. Gabriela Boszko.
3. Weronika Reszuta.
Kategoria szkoły średnie 
chłopcy (2400 metrów):
1. Aleksander Dziemiańczuk.
2. Mateusz Zakarzewski.
3. Damian Jurczuk.
Kategoria OPEN kobiety 
(3600 metrów):
1. Anetta Świć.
2. Ewa Wasilewska.
3. Sylwia Bołtuć.
Kategoria OPEN mężczyźni 
(3600 metrów):
1. Bartosz Kryske.
2. Mirosław Grygoruk.
3. Piotr Butkiewicz.

Nagroda Związku Sybiraków 
w Białymstoku dla najstarszego 
zawodnika: Aleksander Prokopiuk.

Mateusz Gutowski  
– Głos Białowieży 

Warto przeczytać

Służby specjalne PRL 
nie mogły prowadzić dzia-
łań przeciwko ZSRR. Czyniono 
to więc trochę inaczej. Schemat 
postępowania Jaruzelski opisał 
w książce „Stan wojenny. Dla-
czego…”: „Już w drugiej połowie 
1980 r. ustaliłem z gen. Kiszcza-
kiem, który był wówczas sze-
fem WSW MON (kontrwywiadu 
i »żandarmerii«), że będzie ob-
serwował i analizował zamie-
rzenia sojuszników w stosunku 
do Polski – ujawnia Jaruzelski. 

– Czynił to ostrożnie. Wykorzy-
stywał do tego celu w pełni za-
ufanych oficerów oraz osobiste 
znajomości z nie-
którymi kierow-
niczymi pracow-
nikami wywiadu 
i kontrwywiadu 
w o j s k o w e g o 
państw Układu 
Warszawskiego”.

Tak zaczęła 
działać sieć ofi-
cerów wywiadu 
i kontrwywiadu, 
których oczy skierowane były 
na wschód.  (…)  Kiszczak sporo 
informacji pozyskiwał, wykorzy-
stując osobiste kontakty. Inte-
resujące informacje otrzymał 
od dowódcy dywizji zmechani-
zowanej (byłego szefa wywiadu 
wojskowego CSRS) gen. Vlka 
z Karlowych Warów, szefa wy-

wiadu wojskowego Bułgarii gen. Zi-
kułowa, a także od byłego attaché 
wojskowego ZSRR w Warszawie płk. 
Korżenkowa, z którym utrzymywał 
również po jego wyjeździe z Polski 
dość bliski kontakt. Korżenkow trak-
towany był przez wojskowych jako 
ekspert od Polski. Gdy przyjeżdżał 
do Warszawy w roku 1981, prze-
strzegał Kiszczaka, że u radzieckich 
marszałków i generałów nastroje 
są „bardzo bojowe”. Widzą oni tyl-
ko jedną możliwość rozwiązania 
sytuacji – wkroczenie wojsk. I na-
ciskają na radzieckie kierownictwo 
w kierunku takiego właśnie rozwią-
zania.

(…) „Źródeł, ogniw opera-
cyjnych, z których gen. Kiszczak 
otrzymywał informacje było sporo 

– informował Jaruzelski. – (…)  Źró-
dła były starannie kamuflowane”. 
Jednym z niewielu, który zgodził 
się na ujawnienie nazwiska, był 
płk Marek Ochocki, komendant 
wojewódzki Milicji Obywatelskiej 

w Legnicy. „Płk Ochocki – rela-
cjonuje Kiszczak – w uzgodnieniu 
ze mną uaktywnił swoje kontakty 
z radzieckimi generałami i star-
szymi oficerami. Niektóre z nich 
przeniósł na grunt towarzysko-

-rodzinny. Różne okazje: urodziny, 
imieniny – były wykorzystywane 
do organizowania spotkań i przy-
jęć”.

Krąg znajomych Ochockiego 
powiększył się o generałów i ofi-
cerów radzieckich, czechosłowac-
kich i NRD-owskich, którzy weszli 
w skład grupy sztabowej marsz. 
Kulikowa w Legnicy. Tam właśnie 
planowano i przygotowywano 

od strony organizacyj-
no-operacyjnej wejście 
wojsk sojuszniczych 
do Polski. (…) Szef 
kontrwywiadu Grupy 
na spotkania z Ochoc-
kim przyprowadzał 
przyjeżdżających z Mo-
skwy szefów grup ope-
racyjnych KGB. W czasie 
spotkań, przyjęć rozwią-
zywały się języki. (…)

Płk Ochocki rozpracowy-
wał sztab w Legnicy, identyfi-
kując pracujących tam oficerów 
oraz zadania, które wykonywa-
li. Rozpracowywał też sytuację 
za polską granicą. Meldunki skła-
dał osobiście Kiszczakowi, w czte-
ry oczy. Wszystko odbywało się 
tak, by nie było żadnych śladów.

13 grudnia 1981 r., i ogłoszony wtedy stan wojenny, w pamięci jednych zapisał się jako wydarzenie, 
które uchroniło nas przed prawdziwą wojną czyli interwencją radziecką.  Wg innych to propagandowy wymysł 
ówczesnej władzy aby usprawiedliwić tym walkę ze społeczeństwem uosabianym przez nich z Solidarnością. 
Głównym argumentem tych ostatnich jest to, że w dostępnych dokumentach radzieckich brak jest zapisów 
o takich zamiarach. Ciekawy jestem, czy  historycy twierdzący  iż skoro  coś nie zostało zapisane w protoko-
łach z posiedzeń kierownictwa KPZR to i nie było rozważane,  skonfrontują swoje  poglądy z wydarzeniami 
poprzedzającymi napaść Rosji na Ukrainę. Czy w dokumentach rosyjskich znajdą takie zapisy, skoro jeszcze 
w przeddzień 24 lutego prezydent Putin zapewniał, że wojny nie będzie.  A dla tych, których interesuje skąd 
Jaruzelski wiedział o zamiarach ZSRR polecamy lekturę wydanej przez tygodnik „Przegląd” książki „Gambit 
Jaruzelskiego”. Poniżej jej fragment.

Pułkownik i jego goście

Dofinansowanie z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa będzie 
przeznaczone na zakup sprzętu, 
umundurowanie i wyposażenie 
osobiste oraz sprzęt teleinforma-
tyczny wykorzystywany w procesie 
szkolenia członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych OSP.

W poniedziałek (31.10) pro-
mesy na łączną kwotę 97 tys. zł 
w miejscowości Augustowo odebra-
ło 15 drużyn z powiatów: bielskie-
go, hajnowskiego, siemiatyckiego 
i wysokomazowieckiego. Natomiast 
podczas uroczystości w Turośni Ko-
ścielnej przedstawiciele 21 drużyn 
z powiatów: białostockiego, sokól-
skiego i monieckiego otrzymali 
promesy na sumę ponad 140 tys. 
zł. W uroczystości wzięli udział wi-
cestarosta Powiatu Białostockiego 
Roman Czepe i wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Białostockiego Pa-
weł Kondracki - Komendant Gminny 
OSP w Turośni Kościelnej. 

Roman Czepe podkreślił, jak 
wielkie znaczenie mają drużyny 
młodzieżowe. Bez nich nie byłoby 
zastępstwa pokoleniowego i jed-
nostki OSP musiałyby się „zwijać”. 
Ale też jest w tym ogromny aspekt 
wychowawczy - młodzież wchodzi 
w dorosłość najpiękniej, bo ucząc się 
ochraniać i pomagać innym - mówił 
wicestarosta.

MDP to komórki organizacyjne 
jednostek OSP. Ich celem jest zain-
teresowanie młodzieży działalnością 
społeczną na rzecz ochrony przeciw-
pożarowej oraz przygotowanie jej 
do bezinteresownej służby w szere-
gach Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Członkami Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych mogą być dziewczęta 
i chłopcy w wieku do 18 lat.

W całym kraju jest ponad 6,2 
tys. Młodzieżowych i Dziecięcych 
Drużyn Strażackich, w których dzia-
ła ponad 76 tys. dzieci i młodzieży.

(sp białystok)

Promesy dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych

W piątek, 25 listopada br. symbolicznie otwarto przebudowany od-
cinek drogi powiatowej Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu.  
Inwestycja została zrealizowana  przez Starostwo Powiatowe w Siemiaty-
czach oraz Gminę Perlejewo przy dofinansowaniu ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 9 119 578,22 zł, wartość dofi-
nansowania 4 347 726,28 zł. Wkład własny sfinansowany został ze środ-
ków budżetu Powiatu Siemiatyckiego w wysokości 2 328 714,97 zł oraz 
środków budżetu Gminy Perlejewo w wysokości 2 443 136,97 zł na.    (cec)

Perlejewo Otwarcie drogi

Foto: UG Perlejewo
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Grudzień

Choć pierwszy, okazał się sukcesem. 
Frekwencja na festiwalu była tak duża, 
że zabrakło miejsc siedzących. Wydarze-
nie połączyło ludzi z różnych środowisk, 
którzy uważają, że miejscowa gwara 
jest cenna i należy zrobić wszystko, by 
ją zachować. A najlepiej używać jej na co 
dzień: Dawaj po swojemu, chuczej bude.

Festiwal to kolejne przedsięwzięcie w ra-
mach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielo-
na Transformacja”. Odbyło się 26 listopada 
właśnie w biurze projektu przy ul. Piłsudskie-
go 8. Organizacji podjęło się Koło Gospodyń 
Wiejskich TeraMiśki. Panie zadbały zarówno 
o pokarm dla ciała, jak i dla duszy. Byłą aulę 
Politechniki Białostockiej ozdobiły piękne 
kilimy, z charakterystycznymi dla tej części 
Podlasia wzorami, podłogę ociepliły ręcznie 
robione chodniki. Było też nastrojowe świa-
tło, suto zastawiony bufet i występy zespo-
łów śpiewających w miejscowej gwarze. Chętni 
mogli wzmocnić się domowej roboty nalewką, 
zjeść pajdę chleba z doskonałym smalcem 

I Festiwal Gwary po Swojemu  
za nami. Będą następne

albo słoniną i zagryźć ogórkiem. A na deser 
– marcinek.

– Witaju, wybaczajte, szto tak puozno 
zaczynajem, ale mnuho was pryszło i treba 
było kresioł doneści. Nu, ale Wasza frekwencja 
to najbulsza nahroda – zaczęła Anna Nikitiuk, 
pomysłodawczyni festiwalu i współorganiza-
torka. – Dzisiaj spełniło się moje marzenie. 

Dzisiaj odbywa się I Festiwal Gwary Pograni-
cza PO SWOJEMU, mam nadzieję, że zostanie 
w waszych sercach, w waszych głowach. Z or-
ganizatorem KGW TeraMiśki połączyła nas pa-
sja działania, to mieszkanki okolic, autochtony, 
ale nawołoczy toże jest. 

Dodała też, że jednym z celów wydarze-
nia było połączenie ludzi z różnych środowisk 
i to się udało.

– Festiwal powstał dzięki projektowi, 
w którym społeczna praca jest bardzo ważna 
– powiedział Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki. 
– Obowiązkiem każdego pokolenia jest dbanie 
o ten język. Obecnie mamy bardzo szybkie 

Cd. str. 2

Powiat Hajnowski zakończył kolejne inwe-
stycję na drogach powiatowych. 

W listopadzie dokonano odbioru nowo 
wyremontowanych odcinków drogi powia-
towej Nr 1602 B.  Objęta zakresem remontu 
droga stanowi ważny ciąg komunikacyjny, bo 
łączy 8 miejscowości w powiecie hajnowskim 
(Morze -Zbucz- Czyże- Klejniki- Gorodczyno- Ja-
nowo- Gradoczno- Doratynka w kierunku drogi 
wojewódzkiej), stanowi połączenie 4 gmin oraz 
połączenie z dwoma powiatami (hajnowskim 
i bielskim),a także z dwoma drogami wojewódz-
kimi (DW689 i DW684). Remont drogi powia-
towej nr 1602B został zrealizowany na trzech, 
najpilniejszych odcinkach. W ramach zaplano-
wanego remontu wykonano czterocentymetro-
wą nakładkę bitumiczną oraz uzupełniono po-
bocza. Realizacja inwestycji znacząco poprawiła 
warunki techniczne nawierzchni oraz funkcjo-
nalność komunikacyjną drogi. Dziury, pęknięcia, 
nierówności to przeszłość!  Całkowita wartość 
inwestycji to 2 040 700,69, przy czym 2 mln 
zł to wartość dofinansowania z Programu In-
westycji Strategicznych dla gmin popegeerow-

Końcówka roku bogata w inwestycje drogowe!
skich, kwotą 40 700, 69 zł wsparła to działanie 
Gmina Czyże.

Również zakończony został remont drogi 
powiatowej Nr 1646B ul. Lipowej w miej-
scowości Siemianówka na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Szkolną do granicy miejscowości.

Roboty budowlane na drodze w ramach 
remontu polegały na wykonaniu nawierzchni 
jezdni o zmiennej szerokości metodą nakładki 
asfaltowej o grubości 4 cm (w miejscu istnie-
jącej nawierzchni), chodników oraz zjazdów 
(w miejscu istniejących elementów), realizacji 
robót wykończeniowych i wymianie oznakowa-
nia pionowego. W efekcie remontowany odcinek 
drogi zmienił się nie do poznania! Mieszkań-
cy miejscowości Siemianówka a zwłaszcza 
zamieszkujący przy ul. Lipowej zyskali nową 
nawierzchnię, zjazdy do swoich posesji oraz 
chodnik – inwestycja znacząco podniosła po-
ziom bezpieczeństwa na drodze. Ma również 
przełożenie na komfort jazdy oraz obsługę ru-
chu turystycznego – przez Siemianówkę biegnie 
ogólnopolski szlak Green Velo. 

 Całkowita wartość remontu to 864 
075,81, inwestor – samorząd Powiatu Haj-
nowskiego pozyskał na realizację zadania 339 
664,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg (RFRD), kolejne 300 tys. dołożyła Gmina 
Narewka. Cd. str. 3



Stanisław Poskrobko za „Impresję 
jesienną” w technice pasteli
Rysunek 
NAGRODY: 
Janusz Kulesza za „Krajobraz” 
w technice pastelowej
Monika Wasiljew za rysunek kredką 
pt. „Bezdomny. Wiara”

WYRÓŻNIENIE 
Emilia Legutko za rysunek kredką 
pt. „Anna”
Rzeźba (i ceramika artystyczna)
NAGRODY: 
Mikołaj Jagodnicki za zestaw rzeźb 
w drewnie
Michał Koc za cykl rzeźb „Anioły 
puszczy na granicy P/B” 
Marek Sapiołko za rzeźbę „Duch 
Puszczy I”
WYRÓŻNIENIA: 
Mieczysław Dudzin za płaskorzeźby 
w drewnie
Agnieszka Jowita Romaniuk za ze-

 I Festiwal Gwary po Swojemu  
za nami. Będą następne

tempo zmian cywilizacyjnych. Kie-
dyś na ulicach Hajnówki słyszało 
się gwarę powszechnie, teraz mó-
wią w ten sposób tylko niektórzy 
i na ulicy słychać ją dużo rzadziej. 
Języki literackie – polski, białoruski 
czy ukraiński zachowały się. Jednak 
takie jak nasze są zagrożone. Dla-
tego tak ważne jest to, co dzisiaj 

Cd. ze str. 1 zrobiono. Im więcej będzie takich 
inicjatyw, im więcej udokumentuje-
my, tym większa szansa, że gwara 
przetrwa.

(...)
Na festiwal zapraszamy za 

rok. Mamy nadzieję, że stanie się 
on stałym elementem w kalendarzu 
imprez w Hajnówce.   Julia Szypulska

więcej na www.hajnowka.pl

W lutym 2022 roku Marta 
Gredel Iwaniuk- instruktor Studia 
Piosenki HDK otrzymała stypen-
dium artystyczne Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego. W ramach 
stypendium zrealizowany został 
program stypendialny „Dziecięcy 
świat dźwiękiem malowany” czyli 
autorskie piosenki o prawach, po-
trzebach i marzeniach dzieci. Do 
jednego z utworów został nagrany 
teledysk. 

„Niech niebo snom drzwi otworzy”- 
teledysk podsumowujący stypendium 

artystyczne Marty Gredel Iwaniuk  

„Niech niebo snom drzwi 
otworzy” w wykonaniu Studia Pio-
senki Hajnowskiego Domu Kultury 
dostępny na https://www.youtube.
com/watch?v=LIJTyZvdqJ4
• słowa i muzyka - Marta Gredel 

Iwaniuk
• aranżacja - Ernest Kamil Sienkie-

wicz (skrzypce - Marcin Drabik) 
• nagranie audio - Paweł Waśkowski
• realizacja teledysku - Marek Zraj-

kowski & Adam Rogaluk 

19 listopada 2022 r. Jubileusz 
40-letniej działalności artystycznej 
świętował Zespół Pieśni Hajnow-
skiego Domu Kultury „ECHO PUSZ-
CZY” (...) 

Uroczystość dostarczyła wi-
dzom niesamowitych wrażeń za-
równo słuchowych, jak i duchowych. 
Repertuar Zespołu ECHO PUSZCZY 
zaprezentowany podczas jubileuszo-
wego koncertu stanowiły m.in. utwory 
polskie i białoruskie, a także autor-

40 lat minęło...

skie kompozycje Pani Aliny Niegie-
rewicz do słów śp. Iwana Gwoździka.

Gościnnie na scenie Hajnow-
skiego Domu Kultury wystąpił zespół 
Kuranty, zespół Cegiełki z Lewkowa, 
a także Zespół Tańca Ludowego 
„PRZEPIÓRKA”.

Artystyczne prezentacje prze-
platane były licznymi podziękowania-
mi i gratulacjami. 

Z rąk Pani Dyrektor Barbary Sa-
dowskiej Dyplomy Uznania otrzymali 

wieloletni i najbardziej zaangażowani 
w życie zespołu członkowie Zespołu 
Pieśni HDK ECHO PUSZCZY : Maria 
Sapieżyńska, Michał Tarasiuk, Lidia 
Siegień, Włodzimierz Korolko, Nina 
Gagan, Mikołaj Onikijuk i Leonida 
Orabczuk oraz dyrygent zespołu Ali-
na Niegierewicz. Nie zabrakło rów-
nież podziękowań byłym członkom 
zespołu, którzy licznie przybyli na 
jubileuszowy koncert.(...) 

więcej na hajnowka.pl

14 grudnia 2022r. w Podla-
skim Instytucie Kultury odbyła się 
uroczysta gala wręczenia NAGRÓD 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POD-
LASKIEGO za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury.

Wśród tegorocznych laureatów 
tej prestiżowej nagrody znalazło się 
aż 3 reprezentantów Hajnowskiego 
Domu Kultury:
• Zespół Pieśni HDK „Echo Pusz-

czy” - nagrodzony za 40-letnią 
działalność artystyczną, podtrzy-
mywanie i kultywowanie tradycji 
naszego regionu.

• Zespół Tańca Ludowego „Prze-
piórka” - nagrodzony za wielo-
letnią działalność artystyczną 
oraz promocję podlaskich tradycji 
związanych z tańcem na arenie 
ogólnopolskiej i międzynarodowej.

• Marta Gredel-Iwaniuk - za 
15-letnią efektywną pracę ze 
Studiem Piosenki HDK ( koncerty, 
spektakle i ogrom festiwalowych 
nagród), twórczość artystyczną 
(autorska płyta „Hajnówka moje 
miasto”) oraz promocję woje-
wództwa w kraju oraz poza jego 
granicami

HDK

Reprezentanci HDK Laureatami 
Prestiżowej Nagrody Marszałka 

Województwa Podlaskiego
9 grudnia 2022r. w galerii 

Hajnowskiego Domu Kultury odbyło 
się podsumowanie XXIX Przeglądu 
Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Haj-
nowskiej. Uroczystość uświetnił kon-
cert kameralny w wykonaniu Piotra 
Gagana. W wernisażu wzięli udział 
przede wszystkim artyści amatorzy, 
ich bliscy i przyjaciele oraz hajnow-
scy radni na czele z przewodniczącą 
Walentyną Pietroczuk. Na przegląd 
wpłynęło 75 prac 27 autorów. Posie-
dzenie komisji artystycznej odbyło 
się 15 listopada 2022 r. w składzie: 
Marta Świtalska-Świć – przewodni-
cząca komisji, malarka i rzeźbiarka, 
Jarosław Żukowski – grafik, Piotr Ga-
gan – malarz. Prace były oceniane 
w kategoriach: twórcy samorodni, 
absolwenci średnich szkół artystycz-
nych oraz twórcy niepełnosprawni. 
Komisja po obejrzeniu zgłoszonych 
prac przyznała 11 równorzędnych 
nagród, 11 wyróżnień i nagrodę 
główną Grand Prix. Na wystawę zo-
stały zakwalifikowane 73 prace.

Wyniki XXIX PSNZH 2022:
GRAND PRIX - Jacek Niekrasz za 
zestaw prac w technice własnej 
kat. twórcy samorodni: 
Malarstwo 
NAGRODA 
Mirosław Chilimoniuk za obraz olej-
ny pt. „Zmierzch”
WYRÓŻNIENIA: 
Mikołaj Janowski za obraz „Las mo-
drzewiowy”, technika olejna

XXIX Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej

staw rzeźb w glinie pt. „Anioły”
Beata Bołtromiuk za ceramiczne na-
czynia artystyczne
Techniki inne
NAGRODY
Kamila Muśko-Parfieniuk za prace 
wyklejone nicią pt.,,na-Stroje”
Tamara Kierdelewicz za batik ,,Maki”
kat. twórcy niepełnosprawni:
NAGRODY: 
Marek Sakowski za wypalanki 
w drewnie - ŚDS w Hajnówce
Bartosz Szpakowicz za zestaw obra-
zów – WTZ w Hajnówce
Beata Grześkiewicz za zestaw obra-
zów – WTZ w Hajnówce
WYRÓŻNIENIA: 
Krzysztof Jurczak za prace wypa-
lane w drewnie – ŚDS w Hajnówce
Janusz Lisiewicz za prace wypalane 
w drewnie – ŚDS w Hajnówce
Wojciech Lisiewicz za prace wykleja-
ne bibułą - ŚDS w Hajnówce
Jan Kalinowski za prace wypalane 
w drewnie – ŚDS w Hajnówce
Mirosław Daniluk za obrazy w tech-
nice akrylu - WTZ w Hajnówce

Podziękowanie za udział 
w przeglądzie otrzymali: Irena Ło-
gwiniuk, Anna Kuzyka, Jan Maza-
nowski i Anna Syrowoj oraz opieku-
nowie pracowni ŚDS i WTZ - Dariusz 
Filinowicz, Joanna Nesteruk, Paulina 
Skiepko i Joanna Plewa.

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom Przeglądu 
i zapraszamy za rok na XXX edycję!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klas ósmych!
Zachęcam rodziców i uczniów 

naszego miasta do skorzystania 
z bardzo atrakcyjnej oferty kursów 
dla uczniów klas ósmych prowa-
dzonych w formule online (1x w ty-
godniu), które mogą przygotować 
uczniów do egzaminu kończącego 
edukację w szkole podstawowej 
z zakresu matematyki, j. polskiego 
i j. angielskiego. Kursy startują z po-

czątkiem grudnia.
Dzięki współpracy nasze-

go samorządu z Fundacją Miasto 
i Lecturus Spin-off Uniwersytetu 
Warszawskiego udało nam się wy-
negocjować dla mieszkańców bar-
dzo konkurencyjny opust od ceny 
podstawowej kursu w wysokości 
65%. Zapraszamy do skorzystania 
z tej propozycji!

Co zyskają uczniowie?
• dowiedzą się, jakie są strategie 

rozwiązywana zadań egzamina-
cyjnych

• omówią z nauczycielem kluczowe 
zagadnienia egzaminacyjne

• zrozumieją, z czym mają problem 
na lekcjach w szkole

• nadrobią zaległości
Cd. str. 4



Końcówka roku  
bogata w inwestycje drogowe!

Remont ul. Lipowej w Siemia-
nówce to kolejna inwestycja, zre-
alizowana przez Powiat Hajnowski 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Tylko z tego instrumentu finan-
sowego w VI kadencji Rady Powiatu 
zrealizowaliśmy dotąd 7 inwestycji 
o łącznej, całkowitej wartości ponad 
16,5 mln zł, z czego 8 mln to efekt 
skutecznego pozyskania środków 
zewnętrznych -  uściśla Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych, radny 
wojewódzki Mikołaj Janowski.

Na tym nie koniec – samorząd 
dołożył do nowo przebudowanej dro-
gi gminnej nr 108497B – ul. Alek-
sego Zina w mieście Hajnówce.  
Z budżetu powiatu, w formie dotacji 
celowej, wydatkowano na ten cel 497 
050,00 zł . Z kolei miasto Hajnów-
ka będzie partycypować w kosztach 
przebudowy ul. Górnej – inwestycji 
Powiatu Hajnowskiego, o łącznej war-
tości 16,8 mln zł.

W 2022 r. kontynuowane są 
działania na drogach gminnych na 
obiekcie „Tarnopol”  w gminie Narew-
ka – w ramach prac poscaleniowych 

Cd. ze str. 1 (przypominamy, że powiat realizuje 4 
projekty scaleniowe o łącznej warto-
ści blisko 54 mln zł !), zakończyły się 
prace na trzech odcinkach dróg gmin-
nych o nawierzchni żwirowej,  o łącz-
nej długości 1695 m. Koszt prac po-
scaleniowych, obejmujących prace 
budowalne na drogach na obiekcie 
Tarnopol to 2 031 545,70 zł. Równo-
cześnie opracowujemy dokumentację 
projektową na urządzenie kolejnych 
dróg w obrębach „Eliaszuki”, „Planta” 
i „Mikłaszewo”.

Modernizacja istniejącej infra-
struktury drogowej to ważny bodziec 
rozwoju regionu. Dzięki intensywne-
mu pozyskiwaniu funduszy mamy 
szansę zniwelować dotychczasowe 
braki w zakresie infrastruktury dro-
gowej. Bieżąca, VI kadencja Rady Po-
wiatu jest rekordowa pod względem 
realizowanych inwestycji drogowych 
– mówi Starosta Andrzej Skiepko

Zapraszamy na stronę powiatu 
hajnowskiego: https://samorzad.gov.
pl/web/powiat-hajnowski oraz Face-
book, gdzie systematycznie informu-
jemy o kolejnych działaniach.

Katarzyna Miszczuk

Nowe produkty turystyczne, 
odnowione szlaki, aktywna promo-
cja regionu oraz integracja – tak 
w wielkim skrócie można podsu-
mować projekt „Transgraniczne 
Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”, 
realizowany przez Powiat Hajnow-
ski ze środków Polska – Białoruś 
– Ukraina 2014-2020.

Choć projekt zbliża się ku 
końcowi, jego efekty jeszcze długo 
będą służyć budowie marki regionu 
Puszczy Białowieskiej. Dzięki fundu-
szom unijnym :
• odnowiliśmy zielony szlak rowe-

rowy liczący 41 km
• odnowiliśmy 100 km tras nor-

dic walking „Nordic Wlaking Park 
Kraina Puszczy i Żubra” k. Haj-
nówki,

Wspieramy rozwój turystyki! Projekt 
„Transgraniczne Dziedzictwo Puszczy 

Białowieskiej” – kolejne, owocne 
przedsięwzięcie Powiatu Hajnowskiego!

• opracowaliśmy nowe produkty 
turystyczne: quest „W Krainie 
Króla Puszczy” i grę terenową 
„Co w Puszczy piszczy” (pytajcie 
w powiatowym Centrum Turysty-
ki i Promocji „Kraina Żubra” ),

• promowaliśmy turystykę aktyw-
ną w ramach Akademii Dziedzic-
twa Puszczy Białowieskiej - zor-
ganizowaliśmy rajdy rowerowe, 
piesze, nordic walking i błogie 
leśne kino,

• ukazała się nowa pozycja wy-
dawnicza promująca nasz region 
- album „Powiat Hajnowski - bo-
gactwo przyrody”.

Podsumowanie projektu od-
było się 18 listopada podczas wer-
nisażu zdjęć uczestników Akademii 
Dziedzictwa.      Katarzyna Miszczuk

Zarząd Powiatu Hajnow-
skiego przyznał stypendia dla 
studentów kierunku pielęgniar-
skiego. Program stypendial-
ny funkcjonuje od 2019 r., to 
pierwsza taka inicjatywa w Wo-
jewództwie Podlaskim.

Stypendium jest wypłacane 
studentowi każdego miesiąca dane-
go roku akademickiego. Rekrutacja 
do programu stypendialnego została 
zakończona z dniem 31 października 
br., wszystkie wnioski ubiegających 
się o stypendium zostały pozytyw-
nie zaopiniowane przez Zarząd Po-
wiatu. Studenci, którzy zdecydowali 
się ubiegać o stypendium, podpisali 
już umowy. Aplikować zdecydowało 
się 30 studentów, każdy z nich bę-
dzie otrzymywał wsparcie w kwocie  
600 zł/miesięcznie. A po ukończe-

Stypendia dla studentów kierunku pielęgniarskiego przyznane!
niu nauki przyszli pielęgniarze/
pielęgniarki lub położne zostaną 
zatrudnieni w wymiarze pełnego 
etatu pracy w hajnowskim szpitalu 
– zobowiązanie do podjęcia zatrud-
nienia w hajnowskiej placówce to 
jeden z warunków umowy.

Pierwsi absolwenci, którzy 
przez okres trwania studiów otrzy-
mywali stypendium, już w 2023 
roku podejmą pracę w naszym szpi-
talu, zatem inwestycja w stypendia 
zwróci się społeczności lokalnej 
z nawiązką – podkreśla Starosta 
Andrzej Skiepko.

Ideę samorządu powiatowe-
go wspiera Urząd Miasta Hajnów-
ka – w wyniku dobrej współpracy, 
w sierpniu 2019 r. Starosta Andrzej 
Skiepko wraz z Burmistrzem Miasta 
Hajnówka Jerzym Sirak podpisali list 

intencyjny o woli podjęcia wspólnych 
działań związanych ze współfinan-
sowaniem stypendium studentom 
kształcącym się na kierunkach 
pielęgniarskim i położniczym. War-
tość programu stypendialnego 
w roku akademickim 2022/2023 to 
142 800,00 zł.

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 752 uczniów w kwocie 
1,3 mln zł.

Katarzyna Miszczuk

     Hajnówka dnia 16 listopada 2022 roku 
GK.6621.11.20.2022 
    

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

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

działki numer: 1 o powierzchni 0,1236 ha, 39 o powierzchni 0,4045 ha, 41 o powierzchni 0,3379 ha, 42 o powierzchni 0,4849 ha, 68 
o powierzchni 0,3865 ha, 74 o powierzchni 0,0754 ha, 199 o powierzchni 0,0278 ha, 242 o powierzchni 0,1701 ha, 281 o powierzchni 
0,3281 ha, 293 o powierzchni 0,1931 ha, 333 o powierzchni 0,4694 ha, 345 o powierzchni 0,5828 ha, 366 o powierzchni 0,3093 ha, 381 
o powierzchni 0,2863 ha, 398 o powierzchni 0,2792 ha, 412 o powierzchni 0,1742 ha, 428 o powierzchni 0,1330 ha, 535 o powierzchni 
0,0501 ha, 546 o powierzchni 0,0328 ha, 557 o powierzchni 0,3097 ha, 559 o powierzchni 0,1100 ha. 

2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Nowokornino, gmina Hajnówka, oznaczone 
w ewidencji gruntów jako działki numer: 76/2 o powierzchni 0,0264 ha, 170 o powierzchni 0,3164 ha, 179 o powierzchni 0,1652 
ha, 212 o powierzchni 0,1187 ha, 346 o powierzchni 0,5420 ha, 393 o powierzchni 0,0345 ha, 429 o powierzchni 0,0431 ha,  
489 o powierzchni 0,1360 ha, 575/10 o powierzchni 0,1881 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 29 września 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego na podstawie art.8 ust.1 

ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140), o wydanie decyzji 
o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Nowokornino, gmina Hajnówka  
jako działki ewidencyjne numer 1, 39, 41, 42, 68, 74, 76/2, 170, 179, 199, 212, 242, 281, 293, 333, 345, 346, 366, 381, 393, 398, 412, 
428, 429, 489, 535, 546, 557, 559, 575/10 stanowiące drogi.

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka załączył zeznania dwóch świadków, którzy oświadczyli, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed 
dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami: 1, 39, 41, 42, 68, 74, 76/2, 170, 
179, 199, 212, 242, 281, 293, 333, 345, 346, 366, 381, 393, 398, 412, 428, 429, 489, 535, 546, 557, 559, 575/1 położone we wsi 
Nowokornino, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Nowokornino.

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

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

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

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego i przeanalizowaniu dokumentacji geodezyjnej z obrębu Nowokornino, gmina Haj-
nówka ( mapy sporządzone w 1961 roku ) stwierdził, że działki oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 1, 39, 41, 42, 68, 74, 199, 242,  
281, 293, 333, 345, 366, 381, 398, 412, 428, 535, 546, 557, 559 były drogami.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 76/2, 179, 212, 393, 489, 575/10 powstały po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 
1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Działki numer 170, 346, 429, istniały na mapie z 1961 roku w innym stanie prawnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 1, 39, 41, 42, 68, 74, 199, 242, 281, 293, 333, 345, 
366, 381, 398, 412, 428, 535, 546, 557, 559 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przed-
miotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania 
przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami: 76/2, 170, 179, 212, 346, 393, 429, 489, 575/1, nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie 
przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone po wejściu w życie w/w ustawy.

Pismem z dnia 19 października 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Nowokornino o możliwości 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 
P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Nowokornino oraz poprzez 
wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza 
się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

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

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko

LOT Region Puszczy Białowie-
skiej – stowarzyszenie zrzeszające pod-
mioty branży turystycznej i samorządy, 
promuje turystykę aktywną. 

Latem wszyscy zainteresowani, 
w tym osoby z niepełnosprawnościami, 
mieli okazję wziąć udział w wydarze-
niach organizowanych przez stowa-
rzyszanie – odbyły się rajd rowerowy, 
pieszy, spływ kajakowy, leśna kąpiel. 

Region Puszczy Białowieskiej 
można odkrywać na różne sposoby, co, 
mamy nadzieję, udało się Nam zapre-
zentować! Fragment piękna naszego 
regionu utrwaliliśmy w krótkich spotach 

promocyjnych, prezentujących cykl wy-
darzeń, zrealizowanych tego lata. Przy-
znamy, że oglądamy je z nutą nostalgii, 
planując kolejne przedsięwzięcia! Filmy 
do obejrzenia na Facebook LOT Region 
Puszczy Białowieskiej i Powiatu Haj-
nowskiego – aktywnego członka- za-
łożyciela stowarzyszenia.

Wydarzenia zorganizowano w ra-
mach projektu „Poprawa dostępności 
turystycznej regionu Puszczy Białowie-
skiej” dofinansowanego ze środków Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki oraz Wo-
jewództwa Podlaskiego.

Katarzyna Miszczuk

Atrakcje regionu Puszczy 
Białowieskiej utrwalone w kadrach
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4 grudnia w Hajnowskim Domu Kultury 
odbył się spektakl muzyczny „Dziecięcy świat 
dźwiękiem malowany” w wykonaniu Studia 
Piosenki HDK podsumowujący stypendium 
artystyczne Marszałka Województwa Podla-
skiego, które w tym roku otrzymała Marta Gre-
del Iwaniuk. Licznie zgromadzoną publiczność 
przywitała Pani Dyrektor Barbara Sadowska. 
Kilka słów o etapach realizacji stypendium, 
tematyce i osobach zaangażowanych w ten 
wyjątkowy projekt powiedziała sama autorka 
spektaklu.

„Dziecięcy świat dźwiękiem malowa-
ny” to opowieść o dziecku, jego prawach, 
potrzebach i marzeniach. Opowieść, której 
bohaterami jesteśmy my- DZIECI. Ale prze-
cież dzieckiem jest się całe życie... dzieckiem 
rodziców, dzieckiem Bożym, dzieckiem tego 
świata. Młody człowiek rodzi się z naturalną 
radością, ufnością i miłością do świata. Tylko 
czy te piękne cechy mają szansę przetrwać? 
To w dużej mierze zależy od nas- RODZICÓW, 
NAUCZYCIELI... Weźmy je za rękę i prowadź-
my przez życie, ale dajmy im czas na rozwój, 
na stawianie życiowych kroków bez oceniania 
i krytykowania. Bezwzględnie pamiętajmy o ich 
prawach i potrzebach. Pamiętajmy o nich jed-
nocześnie NIGDY NIE ZAPOMINAJĄC O SOBIE.

Wychowanki Studia Piosenki HDK ode-
grały role spektaklowe ukazując i obrazu-
jąc zarówno dziecięcą radość i uciechę, jak 

i krzywdę fizyczną oraz zaniedbanie emocjo-
nalne 

Udział młodych artystek w tym wyjąt-
kowym wydarzeniu wymagał nie tylko precy-
zyjnych umiejętności wokalnych, ale przede 
wszystkim aktorskich. Gratulujemy dziewczę-
tom profesjonalizmu i zaangażowania w ten, 
jakże ważny temat.

Piękne obrazy użyte do stworzenia sce-
nografii to efekt pracy Koła Plastycznego MISZ 
MASZ działającego w Hajnowskim Domu Kul-
tury oraz młodych solistek Studia Piosenki.
• teksty, scenariusz- Marta Gredel Iwaniuk
• muzyka- Marta Gredel Iwaniuk & Ernest 

Kamil Sienkiewicz
• akompaniament - Ernest Kamil Sienkiewicz
• dźwięk- Władysław Trusiewicz
• światło- Bartosz Plewa
• scenografia - Anna Tarasiuk

Patronat medialny: TV Podlasie, TVP3 
Białysto,  Polskie Radio Białystok

Dziękujemy publiczności za przybycie. 
Doceniamy wszystkie słowa uznania i łzy 
wzruszenia, które pojawiły się u Państwa 
podczas spektaklu oraz bezpośrednio po nim 
- w chwilach rozmów, dyskusji i wymiany zdań 
po tym emocjonującym wydarzeniu.

Zadanie zrealizowane ze środków Wo-
jewództwo Podlaskie w ramach stypendium 
Marszałka Województwa Podlaskiego.

Fot. Andrzej Janiuk 

Spektakl muzyczny „Dziecięcy świat dźwiękiem 
malowany” już za nami...

Co otrzymają rodzice?
• korzystną cenę za kurs przygotowujący do 

egzaminów
• 306,25 zł za kurs z jednego przedmiotu 

przy cenie podstawowej za kurs 875 zł
• wsparcie i pomoc dla swoich dzieci

Kurs dla uczniów klas ósmych skła-
da się z 25 godzin lekcyjnych (jeden przed-
miot) prowadzonych w formule online (1x 
w tygodniu). Lekcje odbywają się na platformie 
e-learningowej Lecturus Junior w formie wy-
kładów i ćwiczeń przy wsparciu nauczyciela, 
z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji 
i materiałów multimedialnych dedykowanych 
konkretnym przedmiotom, z dostępem do VOD 
z minionych lekcji. Uczniowie mają do wyboru 
3 przedmioty egzaminacyjne.

Zajęcia są prowadzone przez certy-
fikowanych trenerów oświaty, nauczycieli 
z całego kraju, laureatów konkursu Nauczy-
ciel Roku z doświadczeniem w prowadzeniu 
zajęć online. Kursy są realizowane zgodnie 
z podstawą programową Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki, z wykorzystaniem systemu naj-
wyższej jakości technologicznej i najwyższym  

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie klas ósmych!

     Hajnówka dnia 22 listopada 2022 roku 
GK.6621.11.19.2022 
    

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

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

na Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 129 o powierzchni 0,1904 ha, 
178 o powierzchni 0,4650 ha, 439 o powierzchni 0,6321 ha, 441 o powierzchni 0,1223 ha,  
443/1 o powierzchni 0,7549 ha, 443/2 o powierzchni 0,0383 ha, 444 o powierzchni 0,2936 ha,  
445 o powierzchni 0,4731 ha, 446 o powierzchni 0,7888 ha, 448/2 o powierzchni 0,1212 ha,  
449 o powierzchni 0,4172 ha, 451/1 o powierzchni 0,5923 ha, 452/1 o powierzchni 0,1810 ha,  
453/1 o powierzchni 0,9148 ha, 455 o powierzchni 0,7625 ha, 456 o powierzchni 0,3958 ha,  
459 o powierzchni 0,2582 ha, 461 o powierzchni 0,7438 ha, 462/3 o powierzchni 0,3255 ha,  
464 o powierzchni 0,0320 ha, 465 o powierzchni 0,0486 ha, 475 o powierzchni 0,1447 ha,  
480/1 o powierzchni 0,0487 ha, 480/2 o powierzchni 0,0941 ha, 481/2 o powierzchni 0,2128 ha, 
510 o powierzchni 0,1659 ha, 512 o powierzchni 0,0146 ha, 513 o powierzchni 0,5438 ha,  
514 o powierzchni 0,0183 ha, 515 o powierzchni 0,0975 ha, 516 o powierzchni 0,0567 ha,  
517 o powierzchni 0,0834 ha, 518 o powierzchni 0,1802 ha, 519 o powierzchni 0,1392 ha,  
520 o powierzchni 0,1595 ha. 

2. Odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Dubicze Osoczne, gmi-
na Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer: 10/14 o powierzchni 0,0980 ha,  
16/2 o powierzchni 0,0142 ha, 209/5 o powierzchni 0,2458 ha, 263/2 o powierzchni 0,0731 ha,  
265/1 o powierzchni 0,2385 ha, 297/1 o powierzchni 0,5842 ha, 460/1 o powierzchni 0,3089 ha,  
491/1 o powierzchni 0,1220 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 29 września 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnow-

skiego na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspól-
not gruntowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 140), o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nie-
ruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka  
jako działki ewidencyjne numer: 10/14, 16/2, 129, 178, 209/5, 263/2, 265/1, 297/1, 439, 441, 443/1, 443/2, 444, 
445, 446, 448/2, 449, 451/1, 452/1, 453/1, 455, 456, 459, 460/1, 461, 462/3, 464, 465, 475, 480/1, 480/2, 481/2, 
491/1, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, stanowiące drogi.

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka załączył zeznania dwóch świadków, którzy oświadczyli,  
że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 
działki oznaczone numerami: 10/14, 16/2, 129, 178, 209/5, 263/2, 265/1, 297/1, 439, 441, 443/1, 443/2, 444, 
445, 446, 448/2, 449, 451/1, 452/1, 453/1, 455, 456, 459, 460/1, 461, 462/3, 464, 465, 475, 480/1, 480/2, 481/2, 
491/1, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, położone we wsi Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka 
użytkowane były przez mieszkańców wsi Dubicze Osoczne.

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

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

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

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego i przeanalizowaniu dokumentacji geo-
dezyjnej z obrębu Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka ( mapy sporządzone w 1962 roku ) stwierdził,  
że działki oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi: 129, 178, 439, 441, 443/1, 443/2, 444, 445, 446, 448/2, 
449, 451/1, 452/1, 453/1, 455, 456, 459, 461, 462/3, 464, 465, 475, 480/1, 480/2, 481/2, 510, 512, 513, 514, 
515, 516, 517, 518, 519, 520 były drogami.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 10/14, 16/2, 209/5, 263/2, 265/1, 297/1, 460/1, 491/1 powstały 
po wejściu w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 129, 178, 439, 
441, 443/1, 443/2, 444, 445, 446, 448/2, 449, 451/1, 452/1, 453/1, 455, 456, 459, 461, 462/3, 464, 465, 
475, 480/1, 480/2, 481/2, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 spełniają wymogi ustawowe  
do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane 
jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek 
nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Działek oznaczonych numerami: 10/14, 16/2, 209/5, 263/2, 265/1, 297/1, 460/1, 491/1 nie można uznać za 
mienie gromadzkie na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały 
wydzielone po wejściu w życie w/w ustawy.

Pismem z dnia 21 października 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka  
oraz sołtysa wsi Dubicze Osoczne o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 
P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  
za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  
w sołectwie Dubicze Osoczne oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka 
oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

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

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko

poziomie bezpieczeństwa Cisco Webex.
Jesteś rodzicem lub uczniem? Pomo-

żemy Ci ogarnąć lekcje!
Wejdź na https://sklep.lecturus.pl 

i sprawdź jaki rabat przygotował Twój 
Samorząd!

Zachęcam gorąco do skorzystania z tej 
propozycji! Kursy to szansa dla naszych dzie-
ci na lepsze wyniki w nauce, to wyrównanie 
barier i poprawienie dostępności do wiedzy, 
jakiej do tej pory nie było w polskiej przestrzeni 
edukacji.                                        Jerzy Sirak

Burmistrz
LECTURUS Spin-off Uniwersytetu War-

szawskiego łączy doświadczenie najlepszej 
kadry, nowoczesne narzędzia nauki i komu-
nikacji on-line sprawdzone podczas pandemii, 
powszechnie dostępne na smartfonie, laptopie 
czy komputerze. Partnerem Lecturus Sp. z o.o. 
jest fundusz inwestycyjny TISE SA Towarzy-
stwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, 
który tworzą instytucje zajmujące się finan-
sowaniem projektów społecznych i etycznych. 
Lecturus jest twórcą i skutecznie wdraża od 
2020 roku platformy nauczania on-line. Do-
wiedz się więcej na www.lecturus.pl
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