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Motto numeru:

Ważniejsze od tego skąd pochodzisz  
i ile masz talentu jest to, dokąd chcesz dojść.

Robert Lewandowski

Gminne Centrum Kultury 
w Gródku jako jeden z pierwszych 
domów kultury w Polsce działa w sie-
ci od początku pandemii. Niestety na-
sze działania na ferie zimowe 2021 
również musiały zostać przeniesione 
do Internetu.

Pracownicy i Instruktorzy GCK 
przygotowali bardzo ciekawą ofertę, 
wychodząc tym samym do oczeki-
wań dzieci i młodzieży. Wszystkie 
aktywności mają formę LIVE - czy-
li uczestnicy mają okazję robić coś 

równocześnie razem z nami, mają 
możliwość zadawać pytania i mogą 
się z nami kontaktować, co jest dla 
nas najważniejsze. Uprzednio też 
przygotowaliśmy spis potrzebnych 
materiałów - tak aby zasiadając 
przed ekran laptopa czy telefonu móc 
mieć przy sobie niezbędne przybory. 
W ramach ferii z GCK odbywają się 
zajęcia plastyczne z Marią Mieleszko 
(masa solna, pejzaż zimowy i ozdob-
ne pudełko), Grzegorz Karpowicz po-

Ferie zimowe z GCK w Gródku

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Mielniku podsumowała pro-
jekt „Lubię książki” realizowany od 
czerwca do grudnia ubiegłego roku. 
W projektowych działaniach brały 
udział dzieci w wieku od 3 do 10 lat 
i ich rodzice, a najważniejszym ce-
lem było promowanie czytelnictwa 
i kształtowanie nawyków czytania.

W ramach przedsięwzięcia od-
były się spotkania autorskie z Rena-
tą Piątkowską, kawalerem Orderu 
Uśmiechu i autorką m.in. cyklu ksią-
żek z gangiem słodziaków, Jakubem 

W Mielniku lubią książki
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Szesnasta edycja ogólnopol-
skiego konkursu za nami. W tym 
roku zgłosiła się rekordowa liczba 
162 osób, nadsyłając 565 fotogra-
fii Podlasia. Zgłosili się uczestnicy 
z całej Polski, z przewagą osób 
z województwa podlaskiego. Naj-
młodszy uczestnik miał 10 lat, naj-
starszy 87

Podlasie to mozaika kultu-
rowa- która znakomicie oddana 
została w fotografiach uczestni-
ków konkursu. Prawosławie, wielo-
kulturowość, wyjątkowa przyroda 
Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, 
rozlewiska Biebrzy i Narwi, architek-
tura- jak w kalejdoskopie możemy 
przeglądać się w tym rejonie Polski. 
Niektóre nadesłane fotografie wy-
raźnie nawiązywały do prac Wiktora 
Wołkowa - naszego patrona - uję-
ciem tematu, formą i klimatem.  

W konkursie zdjęcia oceniało 
niezastąpione jury złożone z profe-
sjonalnych fotografów i miłośników 

16. konkurs fotograficzny „PODLASIE W OBIEKTYWIE  
im. Wiktora Wołkowa” rozstrzygnięty!

Podlasia, a jednocześnie przyjaciół 
Wiktora Wołkowa: Bożeny Walencik, 
Tomasza Kłosowskiego, Jarosława 
Chyry oraz Michała Kość.

Komisja po bardzo żmudnych 
i trudnych obradach przyznała na-
stępujące nagrody:
I NAGRODA:
Piotr Krassowski z Białegostoku
II NAGRODA:
Tomasz Sczansny z Nędzy
III NAGRODA:

Zuzanna Jabłońska z Białegostoku
WYRÓŻNIENIE:
• Monika Chwojko z Białegostoku
• Grzegorz Przyborowski z Ełku
• Łukasz Horoszko z Suchowoli
• Beata Wilczyńska ze Studzianek
• Leszek Nowak z Piaseczna
• Lubow Błonowska z Legionowa
• Katarzyna Grochowska z Trypuci
• Jarosław Jakóbczak z Krynek
• Andrzej Goiński z Torunia

WYRÓŻNIENIE Justyna Sacharewicz
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Paweł Szrot, białostoczanin, 
od 5 stycznia 2021 r. pełni funkcję 
Sekretarza Stanu - Szefa Gabinetu 
Prezydenta RP. Jest absolwentem 
Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego.

W latach 2002 – 2005 był dy-
rektorem biura poselskiego i sena-
torskiego Krzysztofa Jurgiela., który 
po objęciu w 2005 r teki ministra 
rolnictwa, powołał go do gabinetu 
politycznego Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

W latach 2006 – 2007 był 
dyrektorem sekretariatu ministra-

-członka Rady Ministrów i wicepre-
miera Przemysława Gosiewskiego. 
W listopadzie 2007 r. tymczasowo 
pełnił funkcję Dyrektora General-
nego Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. Następnie w latach 2007 

– 2015 wicedyrektor
Biura Klubu Parlamentarnego 

Prawo i Sprawiedliwość.
W 2015 r. był sekretarzem 

sztabu prezydenckiej kampanii wy-

borczej Andrzeja Dudy. 18 listopada 
2015 r. został sekretarzem stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, a 2 lutego 2016 r. zastępcą 
szefa Kancelarii Premiera.

Do kompetencji Sekretarza 
Stanu – Szefa Gabinetu Prezyden-
ta RP Pawła Szrota należy, m.in.: 
nadzór nad przygotowaniem pro-
pozycji kalendarza Prezydenta, za-
pewnienie organizacji  i koordynacji 
działań Prezydenta wynikających 
z jego obowiązków konstytucyjnych 
i ustawowych oraz koordynacja 
kompleksowej obsługi meryto-
rycznej Prezydenta, współpraca 
z Sejmem, Senatem, organami 
administracji publicznej, środowi-
skami politycznymi i organizacjami 
pozarządowymi.

Waldemar Staszyński
/na podstawie prezydent.pl 

i wikipedia/ 
PS Niebawem  na naszych 

łamach więcej o  historii ministra  
Pawła Szrota.

Zaczynał u K. Jurgiela, teraz pracuje 
dla prezydenta Andrzeja Dudy
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GMINA HAJNÓWKA

Tak się zazwyczaj dzieje i za-
pewne jest to naturą ludzkiego ist-
nienia, że tylko nieliczni otrzymują 
od losu dar długiego życia. Ten dar 
pozyskała również Pani Maria Pana-
siuk, mieszkanka Lipin.

100 lat życia to piękny wiek, 
nacechowany szczególną wartością, 
którą tworzyły lata doświadczeń 
naznaczone blaskiem i cieniem 
codziennego życia. Utworzyły one 
cenną i trwałą bazę, z której korzy-
stały- czerpiąc wiedzę i dojrzałość- 
najdroższe Pani Marii osoby.

Dnia  10 grudnia Wójt Gminy 
Hajnówka wraz z Sekretarzem Gminy, 
osobiście złożyli życzenia Pani jubi-

100 latka  
Gminy Hajnówka

latce z okazji jej 100 urodzin, łącznie 
z życzeniami  które wpłynęły od Wo-
jewody Podlaskiego Bohdana Pasz-
kowskiego i Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego. Wręczono 
na jej ręce piękny bukiet kwiatów 
i bony podarunkowe. Przedstawiciele 
gminy zostali bardzo ciepło przyjęci 
przez rodzinę jubilatki, która  wspiera 
ją w codziennym życiu, za co również 
dostali podziękowania.

Jeszcze raz życzymy dużo 
zdrowia, pomyślności i pogody du-
cha. Dziękujemy rodzinie za opiekę 
i wytrwałość, a Pani Marii za hart du-
cha i życiową mądrość, którą dzieliła 
i dzieli się z innymi.

Nawet niewielkie spadki tempe-
ratury poniżej zera w okresie zimowym 
mogą być szczególnie groźne dla osób 
samotnych i bezdomnych. Nie bądź-
my obojętni - reagujmy, jeśli zauwa-
żymy kogoś potrzebującego pomocy. 
Zawiadamiajmy odpowiednie służby. 
Przy Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim 
działa specjalna, całodobowa infolinia. 

W województwie podlaskim nie 
brakuje placówek oferujących schro-
nienie i ciepły posiłek osobom bezdom-
nym. Nie są one skazane na koczowa-
nie w pustostanach, na działkach czy 
w piwnicach. Jednak z uwagi na swoją 
sytuację, mają ograniczony dostęp do 
informacji o schroniskach lub nocle-
gowniach.

Jak pomóc osobom bezdom-
nym?
• Spotykając osobę bezdomną, kieruj 

ją do instytucji pomocowych.
• Nie wspieraj finansowo osoby bez-

domnej, ponieważ utwierdzasz ją 
w bezdomności.

Akcja Zima 2020/2021  
- infolinia dla potrzebujących

• Wykonany przez Ciebie telefon pod 
wskazane numery alarmowe może 
uratować komuś życie.

Osoby bezdomne i znajdują-
ce się w sytuacji kryzysowej mogą 
uzyskać pomoc pod numerem 
bezpłatnej infolinii przy Podla-
skim Urzędzie Wojewódzkim:  
800 444 989.

Pod tym numerem zaintereso-
wane osoby mogą uzyskać informacje 
na temat miejsc noclegowych, jadło-
dajni, punktów, gdzie udzielana jest 
pomoc rzeczowa, finansowa, prawna 
i medyczna na terenie całego woje-
wództwa.

Możesz także zadzwonić:
• Numer Alarmowy - 112
• Policja - 997
• Straż Pożarna - 998
• Pogotowie - 999
• Straż Miejska - 986.
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Hajnówce  
– 85 6823195 

Od kilku dni klienci PGE Dys-
trybucja dzwoniąc na numer alar-
mowy 991 są obsługiwani przez 
nowoczesny system, dzięki które-
mu zgłaszanie awarii i przerw w do-
stawach energii elektrycznej stało 

się łatwiejsze niż wcześniej. Spółka 
uruchomiła Telefoniczne Centrum 
Zgłoszeniowe, które przyjmuje 
i rejestruje zgłoszenia w systemie  
24 godziny na dobę, 365 dni 
w roku. 

PGE Dystrybucja unowocześniła 
obsługę numeru alarmowego 991

Jubileusz Złotych Godów jest 
to niezwykłe święto, które obcho-
dzi się po 50-ciu latach wspólnego 
pożycia małżeńskiego. W tym roku 
ze względu na epidemię nie odbyła 
się wspólna uroczystość. W dniach 
21 i 23 grudnia 2020r. Wójt Gmi-
ny Hajnówka wraz z Sekretarzem 
Gminy osobiście złożyli życzenia 12 
parom obchodzącym swój jubileusz. 
Na ich ręce złożono medale nada-
wane przez prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej ,,Za długoletnie po-
życie małżeńskie”. Oprócz medali 
zostały także wręczone upominko-
we kosze od Wójt Gminy Hajnówka.

Niewielu parom dane jest 
świętować tak piękny jubileusz. 
Prawdziwe zgodne i dobre mał-
żeństwo to takie, które przetrwa 
wszystkie życiowe problemy i bo-
lączki, by po latach zyskać wza-
jemne zrozumienie, tolerancję oraz 
wzajemny szacunek.

Dostojnym Jubilatom jeszcze 

Złote Gody w Gminie Hajnówka

raz życzymy kolejnych wspólnych 
lat spędzonych w zdrowiu, zgo-

dzie i szczęściu, wielu cudownych 
wspomnień i kolejnych jubileuszy.

Medalami za długoletnie Po-
życie Małżeńskie zostali odznaczeni 
Państwo:
• Nina i Wiktor Baran - Lipiny
• Wiera i Jan Skiepko - Dubiny
• Maria i Wiktor Borowik - Dubiny
• Wiera i Sergiusz Ginszt - Dubiny
• Irena i Mikołaj Zawadzcy  

- Nowosady
• Tamara  i Jan Jakimiuk  

- Nowosady
• Anna i Włodzimierz Ptaszyńscy 

- Wasilkowo
• Nadzieja i Włodzimierz 

Jakoniuk - Nowokornino
• Nina i Szymon Korniluk  

- Stare Berezowo
• Lilianna Krystyna i Eugeniusz 

Król - Pasieczniki Duże 
• Helena i Mikołaj Siebieszuk  

- Orzeszkowo
• Mikołaj i Halina Żmieńko  

- Orzeszkowo

Jeżeli jesteś właścicielem nie-
ruchomości i stoisz przed dylematem 
czy do Ciebie należy obowiązek od-
śnieżania terenu przed bramą, odpo-

Historia naszego kraju to bo-
gata tradycja, usłana sukcesami, 
ale też gorzkimi porażkami. Osta-
tecznie jednak doszliśmy do wolnej 
i niepodległej Ojczyzny. Pamiętajmy 
o przeszłości, o wszystkich boha-
terach- jakże często bezimiennych, 
a którym zawdzięczamy wolność.

158 lat temu w noc z 22 na 
23 stycznia 1863 roku rozpoczęły 
się walki powstańcze. Początkowo 
wybuch powstania ustalono na ko-
niec wiosny 1863r., ale ze wzglę-
du na brankę do wojska carskiego, 
zapadła decyzja o przyśpieszeniu 
powstania. Początkowo władze 
powstańcze nie przewidywały żad-
nych działań na terenie Puszczy 
Białowieskiej. Działania powstańcze 
były skupione w większości wokół 
nowo wybudowanej kolei warszaw-
sko-petersburskiej i dróg łączących 
Warszawę z  cesarstwem. 

W dniach 6 i 7 lutego 1863r. 
rozegrała się jedna z największych 
bitew powstania, bitwa o Siemia-
tycze. Skupione w Siemiatyczach 
oddziały stoczyły walkę z napiera-
jącymi z trzech stron wojskami ro-
syjskimi, dowodzonymi od zachodu 
przez gen. Maniukina, od południa 
gen. Nostitza i od Węgrowa przez 
pułk. Krywonosowa. Mimo połącze-
nia oddziałów Romana Rogińskiego, 
Władysława Cichorskiego, Walen-
tego Lewandowskiego, Bronisława 
Rylskiego i Stanisława Sągina, li-
czących ponad 4000 powstańców, 
po dwudniowej walce poniosły klę-
skę. Rozproszone po bitwie oddzia-
ły powstańcze, ścigane przez gen. 
Nostitza, ruszyły w kierunku 
Puszczy Białowieskiej.

Niedostępne tereny 
Puszczy Białowieskiej umoż-
liwiły schronienie oddziałom 
dowodzonym przez R. Rogiń-
skiego, W. Lewandowskiego 
i B. Rylskiego. Po przegranej 
bitwie na początku lutego 

  POWSTAŃCZE ŚCIEŻKI W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

1863 r. ratunku w puszczy szukała 
też grupa pod dowództwem S. Son-
gina, odłączona od W. Cichorskiego, 
ps. Zameczek. Wymęczone i wygło-
dzone oddziały powstańcze posu-
wały się dzikimi ostępami Puszczy, 
ale mimo ukrycia i szybkich prze-
marszów nie uniknęły licznych po-
tyczek z wojskami carskimi, „zna-
cząc swój szlak wieloma grobami”. 
Niestety ślady po tych miejscach 
często bezpowrotnie zaginęły. Ze 
względu na represje carskie mogiły 
były anonimowe, gdyż surowe kary 
spadały na bliskich i całe rodziny 
poległych. Los powszechny uczest-
ników powstania był okrutny - wy-
roki śmierci, więzienia, konfiskaty 
majątków, wywózki na Sybir. Zda-
rzały się przypadki, że krewni w ta-
jemnicy zabierali ciała poległych 
powstańców, grzebiąc je w pobli-
skich okolicach na cmentarzach 
i w zbiorowych mogiłach. Czynio-
no tak wbrew represjom carskim 
i zakazom grzebania „matieżnikow” 

w poświęconej ziemi. Na okrytych 
tajemnicą mogiłach układano ka-
mienie, stawiano małe drewniane 
krzyże czy usypywano niewielkie 
kopczyki ziemi. 

W 1927 roku odbyła się ogól-
nopolska akcja odszukania miejsc 
pobytu i wszelkich akcji powstań-
czych. Dzięki żyjącym jeszcze wte-
dy weteranom styczniowego zrywu, 
rodzinnym relacjom leśników i nie-
których okolicznych mieszkańców 
zlokalizowano zapomniane mogiły 
oraz miejsca potyczek. W miejscach 
tych ustawiono symboliczne pa-
miątkowe krzyże.

Relacje oparte na przeka-
zach i wspomnieniach rodzinnych 
na pewno z pokolenia na pokolenie 
urosły do legend. Jednak wyłania 
się z nich prawdziwa i  niezwykle 
tragiczna sytuacja powstańców 
na tych terenach. Komplikowały 
ją stosunki narodowościowe i re-
ligijne. Mimo odwagi i poświęcenia 
powstanie zakończyło się klęską 
naszych rodaków. Pamięć o tym 
historycznym wydarzeniu przywra-
ca nam szlak turystyczny „Śladami 
Powstania Styczniowego”, który 
wiedzie przez miejsca szczególnie 
związane z tymi wydarzeniami na 
terenie Gminy Hajnówka. Trasa 
szlaku biegnie obrzeżami Puszczy 
do wsi Orzeszkowo, gdzie na skraju 
wsi znajduje się mogiła  powstań-
ców rozstrzelanych w 1863 r.

Faktów niewiele, ale zostają 
krzyże. Jeżeli nawet pod ciężarem 
czasu osuwają im się ramiona,  
truchleje podstawa lub bezwładnie 

upadną na ziemię, to zawsze 
skłaniają nas do zadumy 
i wspomnień o przeszłości.

Co roku, w rocznicę wy-
buchu Powstania Stycznio-
wego, władze samorządowe 
składają okolicznościowe  
wiązanki i zapalają znicze 
na znak pamięci.

         

Informacja odśnieżanie przy swoich posesjach 
wiadamy, że zgodnie z ustawą z 1996 
roku każdy chodnik, który położony 
jest wzdłuż posesji, powinien zostać 
uprzątnięty przez właściciela posesji.
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Zmiany w nadzorze nad gospodarką 
w lasach niepaństwowych

Z dniem 1 stycznia 2021 r. 
w stosunku do całości lasów nie-
stanowiących własności skarbu 
państwa (czyli lasów prywatnych, 
związków wyznaniowych, spółdziel-
czych czy wspólnotowych), a poło-
żonych w granicach administracyj-
nych powiatu bielskiego, nadzór 
nad gospodarką leśną wykonywany 
jest w nich odpowiednio do właści-
wości terytorialnej przez nadleśnic-
twa z terenu powiatu, czyli:

- Nadleśnictwo Bielsk z siedzi-
bą w Bielsku Podlaskim, ul. Studzi-
wodzka 39 - na powierzchni łącznej 
tych lasów wynoszącej 8 596 ha, 
obejmującej lasy niepaństwowe 
położone na terenie miasta Bielsk 
Podlaski, gminy Bielsk Podlaski, 
Orla i części gminy Wyszki;

- Nadleśnictwo Rudka z siedzi-
bą w Rudce, ul. Olendzka 31 - na 
powierzchni łącznej tych lasów 
wynoszącej 4 919 ha, obejmującej 
lasy niepaństwowe położone na te-
renie miasta Brańsk, gmin: Brańsk, 

Rudka i części gminy Wyszki;
- Nadleśnictwo Nurzec z sie-

dzibą w Nurcu, ul. Akacjowa 3 - na 
powierzchni łącznej tych lasów 
wynoszącej 3 608 ha, obejmującej 
lasy niepaństwowe położone na 
terenie gminy Boćki.

Powierzenie nadzoru zostało 
sfinalizowane w formie porozu-
mień zawartych pomiędzy starostą 
bielskim a nadleśnictwami Rudka 
i Bielsk Podlaski, zaś w najbliższych 
dniach, jeszcze przed końcem bie-
żącego roku, ma zostać podpisane 
wcześniej wynegocjowane porozu-
mienie z Nadleśnictwem Nurzec. 

Tym samym 1 stycznia 2021 r. 
z racji powrotu do kompleksowej 
obsługi w zakresie realizacji zadań 
przez wyspecjalizowane służby 
leśne wymienionych nadleśnictw, 
przestają pełnić swoje obowiązki 
leśnicy zatrudnieni w starostwie 
powiatowym, pełniący te zadania 
na podstawie umów zlecenia.

tl, AŚ

Ostatnie posiedzenia organów powiatu
29 grudnia był dniem, w któ-

rym po raz ostatni w 2020 roku 
obradowały rada i zarząd powiatu. 
Tematyka obrad zdominowana zo-
stała przez sprawy okołobudżetowe 
dotyczące zarówno mijającego, jak 
i przyszłego roku.

XXI sesja rady powiatu zwoła-
na została przede wszystkim w celu 
uchwalenia budżetu powiatu na 
2021 rok. Z woli radnych dochody 
powiatu zaplanowano w wysoko-
ści ponad 62 mln zł, z tego prawie  
60 mln stanowić będą dochody 
bieżące. Będą one większe o blisko 
2,8 mln zł od ujętych w uchwale bu-
dżetowej na rok 2020. Natomiast 
wydatki zaplanowano w wysokości 
przekraczającej 67 mln zł i będą 
one wyższe o blisko 4 mln zł od 
planowanych na rok bieżący. Naj-
większy udział po stronie wydat-
ków będzie miała realizacja zadań 
oświatowych – będą one kosztowa-
ły budżet powiatu ponad 20 mln zł.

Blisko 11 mln zł pochłoną 
zadania inwestycyjne realizowa-
ne przez powiat. Wśród nich naj-
większą wartość osiągnie plano-
wana budowa hali sportowej przy 
II LO z BJN w Bielsku Podlaskim 

– w przyszłym roku będzie to kwota 
prawie 5 mln zł. 1 mln zł przezna-
czone zostanie na przebudowę dro-
gi Bielsk Podlaski – Strabla, a 3,2 
mln zł  na przebudowę drogi po-

wiatowej biegnącej od drogi woje-
wódzkiej Nr 681 Popławy i Puchały 
Stare do granicy powiatu.

Ponadto rada podjęła uchwa-
ły korygujące budżet na rok bieżą-
cy, zmieniła własną uchwałę Nr 
XVI/137/16 z dnia 29 września 
2016 r. w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi finansowo-księ-
gowej jednostek organizacyjnych 
dla których Powiat Bielski jest or-
ganem prowadzącym (określono 
starostwo powiatowe jako jed-
nostkę obsługującą Zespół Szkół  
nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego 
i Poradnię Psychologiczno-Pedago-
giczną), a także podjęto uchwałę 
w sprawie ustalenia planu dofinan-
sowania form doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, maksymalnej 

kwoty dofinansowania do opłat 
za kształcenie pobieranych przez 
uczelnie oraz ustalenia specjalności 
i form kształcenia nauczycieli pro-
wadzonych przez uczelnie, na które 
dofinansowanie jest przyznawane 
w szkołach i placówkach oświato-
wych prowadzonych przez Powiat 
Bielski w 2021 roku.

Również zarząd powiatu zaj-
mował się w tym dniu sprawami 
finansowymi. Do tego celu koniecz-
ne były aż dwa posiedzenia – jedno 
przed, a drugie po sesji rady po-
wiatu. Przed sesją przyjęto ostatnią 
autopoprawkę do uchwały budże-
towej, natomiast w drugiej części 
posiedzenia wprowadzano ostatnie 
zmiany w tegorocznym budżecie.

pd, bk

Zdjęcie historyczne  – głosowanie nad budżetem powiatu  
na sesji 21 grudnia 2018 r.

Przebudowa i odbiór  
ul. Kleszczelowskiej w Orli

23 grudnia 2020 r. odbył się 
odbiór końcowy przebudowy uli-
cy Kleszczelowskiej w Orli o dłu-
gości 1,1 km. Inwestycja została 
zrealizowana przez Powiat Bielski 
w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych i wsparcia finanso-
wego Gminy Orla. Wartość robót 
wyniosła ponad 1,9 mln zł, pomoc 
z budżetu państwa – 927 tys. zł. 
Pozostałą kwotę zapewniły w rów-
nych częściach Powiat i samorząd 
Gminy Orla. Ulica uzyskała nową 
nawierzchnię bitumiczną o sze-
rokości 6 m, wyposażona została 
w obustronne chodniki i utwardzo-
ne zjazdy do każdej nieruchomości. 

Generalnym wykonawcą zadania 
było PDM MAKSBUD Sp. z o.o.

pzd

Rozstrzygnięty przetarg na przebudowę „Ekonomów”

Zarząd powiatu na ostatnim 
posiedzeniu zatwierdził wyniki prze-
targu na przebudowę budynku przy 
ul. Widowskiej 1 (dawna siedziba Ze-
społu Szkół nr 3, tzw. „Ekonomów”). 
Propozycję wyboru najkorzystniej-
szej oferty przedłożyła zarządowi 
powołana w tym celu komisja prze-
targowa. 

Przetarg dotyczy przeprowa-
dzenia prac budowlanych związa-
nych z przebudową i rozbudową 
budynku. Docelowo ma on pełnić 
funkcje administracyjno-biurowe, dy-
daktyczno-wychowawcze, sportowe, 

produkcyjno-handlowo-usługowe 
oraz w zakresie opieki zdrowotnej. 
Niektóre z tych funkcji obecnie są już 
realizowane, gdyż mieszczą się tam 
powiatowy zarząd dróg i poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna. Część 
budynku i plac manewrowy użytko-
wane są przez filię wojewódzkiego 
ośrodka ruchu drogowego, a z sali 
gimnastycznej korzystają na zasa-
dzie najmu inne podmioty.

W prowadzonym postępowa-
niu przetargowym w wyznaczonym 
terminie swoje oferty złożyło aż 7 
zainteresowanych wykonawców. Ko-

misja w przeprowadzonym postępo-
waniu wyłoniła jednego z nich, który 
przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Zarząd powiatu po rozpatrze-
niu wniosku komisji zatwierdził wy-
niki przeprowadzonego przetargu, 
zlecając wykonanie zadania firmie 

„Jan” Usługi Remontowo-Budowlane 
Janusz Jabłoński z Bryk.

Zgodnie z przyjętą specyfika-
cją istotnych warunków zamówienia, 
termin zakończenia robót budowla-
nych przewidywany jest na dzień 30 
czerwca 2021 r. 

pd, fot. M. Domańska 
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Droga Nurzec - Śnieżki

Zakończono prace przy prze-
budowie odcinka drogi powiato-

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

Powiat dotuje radiowozy

Bielska komenda powiatowa 
policji wzbogaciła się o dwa nowe 
radiowozy. Zakupiono dwa samo-
chody Kia Ceed w ramach programu 
modernizacji policji na lata 2017-
2020 przy wsparciu udzielonym 
przez powiat i samorządy gminne. 

Powiat bielski corocznie 

udziela pomocy policji 
przy zakupach nowych 
radiowozów. W roku 
ubiegłym dzięki temu 
na jej wyposażenie tra-
fiły trzy pojazdy mar-
ki Hyundai i30, przy 
udziale finansowym 
powiatu w wysokości  
25 tys. zł. Obecnie z bu-
dżetu powiatu przezna-
czono na ten cel kwotę 

19,5 tys. zł. 
Każdy z nowo nabytych pojaz-

dów posiada benzynowy silnik o po-
jemności 1.4 litra i mocy 140 KM, 
z automatyczną skrzynią biegów. 
Trafią one do służby w wydziałach 
prewencji oraz ruchu drogowego. 

pd, foto KPP BP

Powiat bielski zarządza 618 
km dróg, z czego 25 km są to dro-
gi miejskie (położone w granicach 
administracyjnych miasta Bielsk 
Podlaski i Brańsk). Znajduje się na 
nich 61 obiektów mostowych. Drogi 
te są uzupełnieniem sieci dróg kra-
jowych i wojewódzkich o znaczeniu 
ponadlokalnym i to głównie one na 
co dzień są wykorzystywane przez 
mieszkańców naszego powiatu jako 
dojazd do miejsc pracy, zamieszka-
nia, siedzib gmin i powiatu.

W 2020 roku przebudowano 
lub rozbudowano 6 dróg powiato-
wych o całkowitej długości 6,8 km 
oraz dokonano przebudowy jedne-
go mostu na przepust. Wykonano 
również 5 dokumentacji na przebu-
dowę/rozbudowę dróg powiatowych 
o łącznej wartości ponad 156 tys. zł.

Ponadto na drodze powiato-
wej Nr 1603B od drogi wojewódz-
kiej nr 689 do miejscowości Krzywa 

Drogi powiatowe w 2020 r.

na odcinku długości 1880 m poło-
żono nową nakładkę bitumiczną. Za-
danie to kosztowało powiat ponad 
340 tys. zł. Inwestycję wsparła gmi-
na Bielsk Podlaski dotacją w wyso-
kości 100 tys. zł.

Ogółem na realizację dro-
gowych zadań inwestycyjnych 
w 2020 r. wydatkowano kwotę 
10,2 mln zł. Większość tych środ-
ków została pozyskana z zewnątrz 
(7,3 mln zł). Z Funduszu Dróg Sa-
morządowych przekazanych przez  
wojewodę podlaskiego zostało 3,4 
mln zł, ponad 1,3 mln zł stanowiły 
dotacje z rezerwy subwencji ogól-
nej państwa, a kwotą ponad 2,5 
mln zł wsparły powiat samorzą-
dy gminne (gmina wiejska Bielsk 
Podlaski – 847 tys. zł, gmina Boć-
ki – 212 tys. zł, gmina Orla – 954 
tys. zł, gmina Wyszki – 49 tys. zł, 
gmina Brańsk – 474 tys. zł i miasto 
Brańsk – 15 tys. zł).

Najważniejsze zrealizowane 
w 2020 r. inwestycje drogowe:
• przebudowa z rozbudową dro-

gi powiatowej Nr 1575B wraz 
z przebudową mostu na rzece 
Strabelka (dł. 1213,40 m) na 
kwotę 2,9 mln zł w ramach re-
zerwy budżetu państwa;

• przebudowa drogi powiatowej Nr 
1698B w miejscowości Spieszyn 
o dł. 1300 m na kwotę 1,9 mln 
zł w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych;

• przebudowa ul. Kleszczelowskiej 
w Orli na kwotę 1,9 mln zł w ra-
mach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych;

• przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1681B w miejscowości Koszki 
o dł. 1194 m na kwotę 1,5 mln zł 
w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych;

• przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1694B od drogi wojewódzkiej 

Zarząd powiatu podpisał umowę 
z wojewodą podlaskim na finansowanie 
w 2021 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, 
świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Zgodnie z zawartą umową woje-
woda przekaże na rzecz powiatu biel-
skiego środki dotacji celowej z budżetu 
państwa w wysokości nie większej niż 
132 tys. zł. Będą one wypłacane w tran-
szach miesięcznych, z uwzględnieniem 
planowanych przez powiat terminów 
i kwot wydatków.

Obecnie świadczenie usług odby-
wa się w formie zdalnej.               pd, bk

Nr 681 - Popławy - Puchały Sta-
re - granica powiatu (dł. 1383 m) 
na kwotę 1,3 mln zł w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych;

• przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1740 B Nurzec – Śnieżki (dł. 
568,17 m) na kwotę 424 tys. zł 
w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych.

Ponadto opracowano do-
kumentacje na przebudowę dróg 
powiatowych: ulicy w Łubinie Ko-
ścielnym, na przebudowę odcinka 
drogi powiatowej Nr 1575B do 
skrzyżowania z drogą powiatową 
Nr 1579B do miejscowości Stra-
bla (łącznie z przebudową mostu), 
drogi powiatowej Nr 1579B ulica 

w miejscowości Topczykały, drogi 
powiatowej Nr 1582B w miejsco-
wości Wyszki w rejonie szkoły pod-
stawowej oraz drogi powiatowej Nr 
1599B w Brańsku wraz z budową 
kanału deszczowego na odcinku 
ulicy Piłsudskiego od Nr 30 do 
skrzyżowania ulicy Bielskiej z uli-
cą gminną Ks. P. Ściegiennego - na 
kwotę 156 tys. zł;

Powiat wydał również  
68 tys. zł na wykup gruntów na 
poszerzenie pasa drogi powiatowej 
Orla - Koszele oraz 72 tys. zł na bu-
dowę chodnika przy drodze Bielsk 
Podlaski – Widowo (powierzchnia 
257,47 m2 oraz 5 zjazdów o pow. 
135,62m2).                         pzd, pd

Finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku
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Przemija postać Europy jaką dotąd znaliśmy

Rozmowa z Krzysztofem 
Jurgielem, posłem EKR do Par-
lamentu Europejskiego 

- Europa była kiedyś wiel-
ką cywilizacją. Była ośrodkiem 
władzy mającym wpływ na 
kształtowanie stosunków mię-
dzynarodowych. Konkurencyjna 
gospodarczo, promieniowała 
w nauce i kulturze. Co się stało 
z Europą,  Panie Pośle ? 

Krzysztof Jurgiel: - Na Za-
chodzie Europy nastąpił odwrót od 
tego, co przez wieki dostarczało 
życiodajnych sił, które budowały 
potęgę polityczną, gospodarczą 
i kulturową Starego Kontynentu. 
Pobudzały odwagę w myśleniu 
i działaniu Europejczyków, zdolnych 
do podejmowania wielkich czynów. 
Cywilizacja europejska stworzona 
z ducha religii chrześcijańskiej zo-
stała w znacznym stopniu osłabiona 
w wyniku odrzucenia fundamental-
nych wartości, które ją kształtowały. 
Pamiętamy może, jak w 2004 r. ka-
tegorycznie odmawiano zapisania 
w projekcie konstytucji europejskiej 
roli chrześcijaństwa. Pomimo gorą-
cych apelów Ojca św. Jana Pawła II 
b. prezydent Francji Valery Giscard 
d’Estaign (nominalnie katolik), sto-
jący na czele zespołu pracującego 
nad konstytucją, nie wyrażał na 
to zgody. Jego pogrzeb w grudniu 
2020 r. zaszczycili wysocy dostoj-
nicy kościelni. 

W zakresie przedsiębior-
czości można zauważyć, że biu-
rokracja brukselska ogarnięta 
jest olbrzymią ambicją, aby nad 
wszystkim panować, wpro-
wadzać drobiazgowe normy  
i regulacje. Przeregulowana gospo-
darka unijna spotyka się z konku-
rencją Chin i USA, gdzie tego nie ma, 
albo wymagania nie są tak wygóro-
wane. Kryzys gospodarczy z 2008 
r. ujawnił ze szczególną mocą 
przerosty biurokratyzmu w UE, co 
też obecnie stało się obciążeniem, 
kiedy musimy zmagać się ze skut-
kami gospodarczymi i społecznymi 
wywołanymi przez pandemię CO-
VID - 19. 

- Krytyczny stan Unii Europej-
skiej odsłonił kryzys migracyjny. 
Elity europejskie - od początku do 
dzisiaj - nie potrafią zapobiec fali 
migracyjnej. Czy to przywódcy eu-
ropejscy są nieudolni, czy też ich po-
stępowanie ma głębsze przyczyny? 

- Przy odpowiednim przywódz-
twie politycznym wszystko mogło 
przebiegać inaczej. Zaproszenie An-
geli Merkel skierowane do uchodź-
ców w 2015 r., choć wyglądało jak 
miłosierny gest, sprowokowało 
olbrzymi napływ przybyszów z ob-
cych kultur i religii, którzy, w więk-
szości, nie uciekali przed wojną 
oraz prześladowaniami politycz-
nymi. Czy Europa musi być takim 
otwartym domem dla każdego 
mieszkańca świata? Czy jesteśmy 
w stanie zapewnić wysoki poziom 
życia? Takie pytania są oczywi-
ste, ale nie dla wielu polityków  
o poglądach lewicowo - liberalnych. 

Otwarcie granic UE dla nie-

legalnej imigracji było jawnym po-
gwałceniem prawa europejskiego, 
rozporządzenia dublińskiego III. 
Kto jednak by się tym przejmował ?  
O naruszanie praworządności niko-
go nie oskarżano. Zamiast budować 
Europę na chrześcijańskich korze-
niach, obecne elity tworzą Euro-
pę tzw. społeczeństwa otwartego, 
gdzie nie będzie granic, a Europej-
czyków da się zastąpić imigrantami 
z Afryki i Azji. Narodowa tożsamość 
w takiej koncepcji jest oceniana ne-
gatywnie. Podstawy do tej koncepcji 
sformułował znany spekulant gieł-
dowy, miliarder Georges Soros, któ-
rego autorytet, poparty pieniędzmi, 
posiada dużą siłę sprawczą w krę-
gach europejskich. 

- Masowa, niekontrolowana 
imigracja niesie ze sobą liczne 
niebezpieczeństwa. 

- Społeczeństwa krajów za-
chodnich, spętane ideologią po-
prawności politycznej, nieśmiało 
protestują z powodu zagrożenia 
terrorystycznego czy aktów agresji 
ze strony imigrantów, choćby na uli-
cy. Natomiast politycy niezmiennie 
uspokajają: dbamy o wasze bez-
pieczeństwo lecz do tych 
zjawisk musimy się przy-
zwyczaić. No bo przecież 
religia muzułmańska jest 
częścią niemieckiej kultury... 
Niemiecki polityk Armin La-
schet, premier Nadrenii Pół-
nocnej – Westfalii, dopiero 
niedawno, pod koniec ubie-
głego roku, przeprosił kobie-
ty, ofiary gwałtów i molesto-
wania seksualnego podczas 
nocy sylwestrowej w Kolonii 
pięć lat temu. „Państwo zo-
stawiło wówczas ofiary bez 
pomocy” – przyznał. Na taką 
krytyczną refleksję trzeba 
było długo czekać. Kanclerz 
A. Merkel przy jakieś okazji 
oświadczyła, że polityka 

„multikulti” poniosła fiasko. 
Widać przecież jak opornie, 
a często nieskutecznie, od-
bywa się proces integracji 
nowych imigrantów ze społeczeń-
stwem. Z podażą taniej siły roboczej 
też nie wychodzi. Jednakże w sferze 
praktycznego działania niewiele się 
zmienia, bo w głowach polityków 
zapala się zaraz czerwona lampka 
poprawności politycznej, że nie wy-
pada sprzeciwiać się imigracji, która 

- ich zdaniem - ubogaca kulturowo 
Europę, służy dalekosiężnym ce-
lom: gruntownym przeobrażeniom 
społeczeństw, aby zostały wykorze-
nione narodowe dążenia i ambicje, 
jakiekolwiek populistyczne i nacjo-
nalistyczne skłonności. W wyobraźni 
klasy politycznej o lewicowo – libe-
ralnej proweniencji zapewni im to 
wieczne rządy… Takie to utopijne 
mrzonki.

- Posłowie do Parlamen-
tu Europejskiego z frakcji Eu-
ropejskich Konserwatystów  
i Reformatorów (EKR), do 
której Pan należy, nie mają 
łatwego życia. Zajmujecie 
realistyczną, często krytycz-
ną postawę wobec rozma-

itych planów politycznych  
i ideologicznych większości par-
lamentarnej. A to się bardzo nie 
podoba. Tak było kiedy piętno-
wano Polskę za ograniczenia 
tzw. aborcji. 

- Decyzja Trybunału Kon-
stytucyjnego z 22 października 
2020 r.,  uznająca aborcję euge-
niczną za niekonstytucyjną, posłu-
żyła lewicy i liberałom europejskim 
do zorganizowania debaty oraz 
przygotowania rezolucji ataku-
jącej Polskę. Nasz kraj z ich per-
spektywy jest zacofany, odporny 
na postęp, ponieważ aborcja na 
życzenie powinna być podstawą  
tzw. zdrowia seksualnego i repro-
dukcyjnego współczesnej kobiety. 
A to z czym mamy do czynienia 
w Polsce, określano w Parlamencie, 
jako zamach na prawa człowieka, 
na wolność wyboru oraz przemoc 
wobec kobiet. Według komisarz UE 
ds. równości Heleny Dalli, kobiety 
w każdym państwie unijnym mu-
szą mieć dostęp do aborcji, chociaż 

– jak przytomnie zauważyła – ta 
kwestia, na podstawie traktatów, 
leży w wyłącznej ich kompetencji. 

Traktaty traktatami, a słusz-
ność po naszej stronie… Moż-
na powiedzieć. Polskę trzeba 
grillować rezolucjami, pisany-
mi choćby w ostatniej chwi-
li przed obradami w Brukseli,  
z inspiracji oraz pomocą w redago-
waniu tekstów ze strony posłów to-
talnej opozycji. Przejawem cynicznej 
hipokryzji było odrzucenie poprawki 
do rezolucji, zgłoszonej przez frak-
cję Tożsamość i Demokracja, mó-
wiąca o tym, że określanie i wdra-
żanie „polityki aborcyjnej”, edukacja 
seksualna, należą do wyłącznych 
uprawnień państw członkowskich. 

- Jakie stanowisko zaję-
ła grupa EKR w tej konkret-
nej sprawie, która również  
w Polsce wywołała ostre spory 
polityczne i światopoglądowe? 

- Nasza grupa polityczna EKR, 
złożona m. in. z posłów PiS, broniła 
prawa do życia dzieci nienarodzo-
nych, bo one same nie mogą się 
bronić. Konstytucja RP, art. 38, za-
pewnia każdemu człowiekowi praw-

ną ochronę życia. Uważam, że zabi-
janie dzieci – moralnie jest nie do 
obrony. Człowiek jest człowiekiem, 
niezależnie od wieku, czy w fazie 
prenatalnej. Za haniebną rezolucją 
szkalującą Polskę, atakującą prawo 
do życia nienarodzonych, gremial-
nie głosowali europosłowie Platfor-
my Obywatelskiej i Lewicy. Posłowie 
PiS głosowali przeciwko, a z PSL nie 
wzięli udziału w głosowaniu. 

- Wielu politologów i so-
cjologów o konserwatywnym 
nastawieniu wyraża pogląd, iż 
Europa pogrąża się w głębokim 
kryzysie, można powiedzieć, iż 
przemija postać Europy, jaką 
dotąd znaliśmy. Jakie jest zda-
nie Pana Posła na ten temat? 

- Z przykrością powiem, 
że Europa ugina się pod ci-
śnieniem ideologii lewicowo  

– liberalnej, która przynosi zatrute 
owoce, dewastujące ład społeczny, 
z rodziną jako podstawową insty-
tucją. Skutkuje załamaniem od-
wiecznych norm moralnych; dyktat 
relatywizmu nie uznaje bowiem 
prawdy obiektywnej, fałszuje ocenę 
zjawiska społecznych oraz zacho-

wań etycznych. Co jest 
dobre i piękne może być 
nazwane złem, i odwrot-
nie.

Takie poglądy 
opanowały w dużym 
stopniu umysły Euro-
pejczyków w zachodniej 
części naszego konty-
nentu. Zwłaszcza, że 
ideologia - wyprowa-
dzona z marksizmu oraz  
z późniejszych jego mu-
tacji - została zaapli-
kowana do systemów 
prawnych poszczegól-
nych państw, w mniej-
szym lub większym 
zakresie. Wspomniana 
przeze mnie komisarz 
Helena Dalli, kiedy była 
ministrem ds. europej-
skich i równości w rzą-
dzie Malty, przeprowa-

dziła ustawy w celu „unowocze-
śnienia instytucji małżeństwa”, co 
oznaczało m. in. administracyjny 
zakaz używania terminów „matka” 
i „ojciec”, a w to miejsce wpisuje się: 

„osoba, która urodziła’ oraz „drugi 
rodzic”. Tylko przy jednym głosie 
sprzeciwu w parlamencie, Malta 

– kraj o silnej tradycji katolickiej – 
ustanowiła tzw. małżeństwa homo-
seksualne i adopcję przez nie dzieci. 

- Ursula von der Leyen po 
objęciu stanowiska przewod-
niczącej Komisji Europejskiej 
zapowiedziała Konferencję 
o Przyszłości Europy, taką wie-
lostronną debatę polityków  
i obywateli, z udziałem eksper-
tów i organizacji pozarządo-
wych - trwającą dwa lata. Co 
się stało Panie Pośle, że się nie 
odbywa? 

- Niespodziewanie zaata-
kowała pandemia COVID – 19, 
co wywołało poważny wstrząs  
w sytuacji zdrowotnej mieszkań-
ców Europy, pociągając gospodar-

kę w dół, z recesją najgłębszą od 
wielu lat, szczególnie w krajach Po-
łudnia. Instytucje unijne, na czele 
z Komisją Europejską, okazały się 
niezdolne do szybkiego reagowania, 
do organizowania skoordynowanej 
pomocy. Kilka miesięcy nabierały 
rozpędu. Na pewno przeszkodziły 
również bardzo trudne negocjacje  
pomiędzy Unią a Wielką Brytanią 
w sprawie umowy handlowej, które 

- jak wiadomo - zakończyły się po-
myślnie tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia 2020 r. Z tego co wiem, 
między Parlamentem Europejskim 
i Radą Unii Europejskiej nie ma 
porozumienia dotyczącego spraw 
organizacyjnych, a nawet uzgodnień 
dotyczących koncepcji, jaka ma być 
Europa przyszłości, rozumiana przez 
pryzmat funkcjonowania Unii Euro-
pejskiej. Wiele na to wskazuje, że 
zapowiadana Konferencja rozpocz-
nie się jednak w tym roku, wcześniej 
planowano jej start na 9 maja 2020 
r. dla uczczenia 70. podpisania de-
klaracji Roberta Schumana oraz 
w 75. rocznicę zakończenia II wojny 
światowej. 

- Kryzys związany z pande-
mią  ujawnił z dużą ostrością 
tendencje federalistyczne, czyli 
zamiar stworzenia czegoś w ro-
dzaju „Stanów Zjednoczonych 
Europy”. Czy jednak obywatele 
Unii Europejskiej zgodzą się na 
stopniową likwidację państw 
narodowych, zrzekną się suwe-
renności? 

- Ogólnie biorąc, obserwu-
jemy starcie dwóch koncepcji co 
do przyszłości Europy. Po jednej 
stronie znajdują się zwolennicy 
ewolucyjnego tworzenia super-
państwa, po drugiej - przeciwnicy 
takiej koncepcji, opowiadający się 
za istnieniem suwerennych państw  
w obrębie UE. Kiedyś de Gaulle 
ładnie nazwał - Europą ojczyzn. 
Dominujące w Unii elity polityczne, 
nasiąknięte wizją Europy bez na-
rodowych tożsamości, którą sfor-
mułował włoski komunista Altiero 
Spinelli, starają się obecnie prze-
forsować swoje utopijne, i - moim 
zdaniem - niebezpieczne projekty. 
Kosztem państw narodowych pró-
bują rozszerzyć kompetencje Ko-
misji i Parlamentu Europejskiego, 
podważają zasadę jednomyślności 
podczas głosowań konkluzji na po-
siedzeniach Rady Europejskiej. Chcą 
pozbawić prawa weta przywódców 
państw członkowskich.  

Konflikt jaki zaistniał wokół 
tzw. mechanizmu praworządności 
obnażył prawdziwe oblicze unijnych 
notabli. Karanie blokadą funduszy 
za wydumane, najczęściej, naru-
szenia praworządności stało się 
dotkliwym narzędziem wywierania 
presji na Polskę i Węgry, aby podpo-
rządkowały się hegemonii Niemiec 
i Francji, aby zgodziły się na federa-
lizację. Europa zmienia się, nastro-
je podlegają zmianom, nic nie jest 
ukształtowane raz na zawsze. Wy-
daje mi się, że lewicowo – liberalne 
elity mogą się przeliczyć. W wielu 
krajach, na przykład we Włoszech, 
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Hiszpanii, Francji oraz w Niemczech 
wzmaga się opór przeciwników su-
perpaństwa, nasila się rola partii 
sceptycznych, które cenią pań-
stwowość, tożsamość narodową 
i historyczną. 

- Rząd Polski występował 
w obronie suwerenności na 
grudniowym szczycie, gdzie za-
warto kompromis ws. budżetu 
unijnego na lata 2021 - 2027 
i Funduszu Odbudowy Gospo-
darczej, a najbardziej spiera-
no się o powiązanie wypłaty 
funduszy unijnych z oceną tzw. 
praworządności. Można sądzić, 
że stanowisko Polski jest jasne: 
nie chcemy federalnego super-
państwa. Jaka jest opinia Pana 
Posła? 

- Jestem zdania, że Unia ewo-
luuje w złym kierunku. Nie możemy 

Przemija postać Europy jaką dotąd znaliśmy
się zgodzić na jeszcze ściślejszą 
integrację, na dalszą centralizację 
władzy w rękach Komisji Europej-
skiej, która nie pochodzi z demo-
kratycznych wyborów. Jak pokręt-
ne i po prostu nieuczciwe bywają 
działania biurokracji unijnej dobitnie 
udowodniła komisarz Vera Jouro-
va grożąc, że „zajmie się” Polską 
i Węgrami natychmiast, na począt-
ku nowego roku, żeby Unia mogła 

„rzeczywiście skorzystać z możliwo-
ści obcięcia funduszy z budżetu”. 
Dla Komisji Europejskiej ustalenia 
szefów państw i rządów nie mają 
chyba większego znaczenia, ot takie 
sobie polityczne deklaracje w celu 
uśpienia czujności niepokornych, 
prawicowych rządów. 

Federalistyczne koncepcje od-
rzuca zdecydowanie nasza grupa 
EKR. Różnimy się wizją Europy, któ-
ra powinna pozostać wspólnotą na-

rodów i odrębnych państw. Współ-
praca gospodarcza na równych 
warunkach - w ramach jednolitego 
rynku - musi definiować najważniej-
sze cele UE. Nie wyłączamy oczy-
wiście skoordynowanej współpracy 
w innych dziedzinach, jak choćby 
w zakresie ochrony zdrowia, nauki 
i kultury. Wspólna Polityka Rolna 
ma kolosalne znaczenie. Już kilka-
krotnie zwracałem się w Parlamen-
cie, ażeby położyć kres dyskrymina-
cji rolników polskich otrzymujących 
zaniżone dotacje bezpośrednie, 
co każe wątpić o praworządno-
ści Unii Europejskiej. Stajemy też 
w obronie tradycyjnych wartości  
i fundamentów cywilizacji chrze-
ścijańskiej, z zachowaniem nor-
malnej rodziny wbrew ideologicz-
nym bzdurom głównych unijnych 
decydentów. Powinna być to 
Europa według pomysłu i wizji 

ojców założycieli, szczerych kato-
lików Roberta Schumana, Alcide  
De Gasperiego, Konrada Adenauera. 
Nie po drodze nam z koncepcjami 
Spinellego, komunisty o skrajnych 
trockistowskich poglądach, które 
znajdują, niestety, dość liczne grono 
admiratorów. 

- Czy wśród nich można zi-
dentyfikować polityków z Pol-
ski? 

- Jak najbardziej. Przeważa-
jąca część totalnej opozycji nie 
docenia wartości, jaką dla Pola-
ków jest suwerenna, niepodległa 
Polska. Miotają bezpodstawne 
oskarżenia podczas sesji PE, by za 
wszelką cenę uderzyć w prawico-
wy rząd. Zgadzają się na wszystko, 
co zapisane w rezolucjach piętnu-
jących rzekome braki w zakresie 
praworządności, wyssane z palca 
prześladowania osób LGBT czy 

nierówne traktowanie kobiet. Za-
chłysnęli się ideologią gender, bo 
chcą być nowocześni, pragną pły-
nąć z głównym nurtem unijnym.  
W przywództwie Niemiec upatrują 
dobrych perspektyw dla Polski. 

 - A tak na marginesie dodam, 
że w Parlamencie Europejskim zo-
stał utworzony zespół mający za 
patrona komunistę Spinellego. Bry-
luje w nim kilku polskich europo-
słów lewicowych, co jest naturalne, 
jednakże budzi zdziwienie udział 
polityków Platformy Obywatelskiej. 

- Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: Leszek Koleśnik 
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GMINA NAREWKA

To był właściwie ostatni dzwo-
nek i ostatnia okazja, aby oficjalne 
otwarcie zapowiadanej wcześniej 
wystawy fotograficznej pt. „Kreso-

wa Ballada 1935” – plan filmowy 
w obiektywie Pawła Karpiuka zre-
alizować dokładnie w okrągłą, 20. 
rocznicę śmierci patronki naszej 
Galerii w Narewce – wybitnej reży-
serki i dokumentalistki pochodzącej 
de facto z samej Narewki – Tamary 
Sołoniewicz (1938 - 2000).

Uroczyste otwarcie wystawy 
odbyło się w minioną niedzielę 27 
grudnia. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną bez udziału szer-
szego grona odbiorców, a w ogra-
niczonym składzie. Wystawę otwo-
rzyła jej kuratorka – p. Katarzyna 
Bielawska, dziękując serdecznie 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do jej pomyślnej realizacji, po czym 
głos zabrał Wójt Gminy Narewka 

– Jarosław Gołubowski – który od 
samego początku mocno troszczył 
się o to, aby całe przedsięwzięcie 
sfinalizować jeszcze w upływają-
cym 2020 roku…

I tak też się stało! Pomimo 

Pamięć o Tamarze Sołoniewicz utrwalona 
wyjątkową wystawą na jej cześć

przeszkód ekspozycja klimatycz-
nych, czarno-białych fotografii 
(podzielona na dwie części, tj. ka-
dry z realizacji filmu oraz te pre-

zentujące ówczesne tło kulturowe) 
ujrzała światło dzienne i ściągnęła 
zainteresowane wydarzeniem me-
dia. W otwarciu uczestniczyli także 
goście honorowi, a mianowicie bra-
cia Karpiuk – Paweł i Piotr z Na-
rewki. Pierwszy wykonał przed laty 
ponad 200 zdjęć z realizacji filmu 

fabularnego pt. „Kresowa Ballada 
1935” w reżyserii T. Sołoniewicz, 
a drugi odnalazł je po 35 latach na 
strychu rodzinnego domu. I właśnie 
tym szczęśliwym zbiegiem oko-
liczności uczczenie naszej patronki 
wystawą hołdującą jej osobie oraz 
pamięci o jej dokonaniach, stało 
się możliwe. W otwarciu  uczestni-
czyli również przedstawiciele rodu 
Nesterowiczów – pani Nina – sio-
stra ówczesnego operatora kame-
ry Mikołaja Nesterowicza oraz jego 
syn – Piotr a także dyrektor GOK 
Marcin Siekierko.

Nie wszystkie ze wspomnia-
nych dwustu zdjęć zostały wyko-
rzystane do wielkoformatowych 
wydruków wystawy. Można je na-
tomiast było oglądać w ramach wy-
świetlającego się pokazu slajdów 
w jednej z sal wystawowych Galerii.

Dopóki warunki epidemiolo-
giczne nie pozwolą na otwarcie pla-
cówek kultury nie ma możliwości 
zwiedzania wystawy przez miesz-
kańców i turystów. 

(UG Narewka)
Poniżej podajemy link do re-

lacji z otwarcia wystawy: 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR05vqNce4XQuXe2Q0PYdxlfhkGpmHObzAy8v8J-
Wp7XgpNr4X-5JfUh6pLE&v=LOoH47yfvAw&feature=youtu.be

Na linii kolejowej granica pań-
stwa – Zabłotczyzna zostało już 
wymienionych 20 km toru główne-
go, a nowe szyny, łączone w tech-
nologii bezstykowej, zapewniają 
mniejszy poziom hałasu. Remont 
objął 13 obiektów inżynieryjnych 

– mostów i przepustów, prace pro-
wadzone są na moście kolejowym 
w Narewce. Bezpieczeństwo ruchu 
kolejowego i samochodowego za-
pewniła przebudowa 12 przejazdów 
drogowo-kolejowych.

Na stacji w Siemianówce 
wyremontowano nastawnię, która 
aktualnie wyposażana jest w no-
woczesne komputerowe urządze-
nia sterowania ruchem, co zwiększy 
poziom bezpieczeństwa i umożliwi 
obsługę większej liczby pociągów. 
Prowadzone są prace przy budowie 
oświetlenia torów w stacji Siemia-
nówka, Mikłaszewo i Zabłotczyzna 
oraz roboty elektroenergetyczne. 
Zakończenie zasadniczej części prac 
na tej linii planuje się na marzec 
2021 r., natomiast ostateczne za-
kończenie projektu przewidywane 
jest w IV kwartale 2022 r.

Modernizacja linii kolejowej 
nr 59 prowadzona jest w ramach 
dwóch projektów:
• „Rewitalizacja linii kolejowej nr 

59 na odcinku granica państwa 
– Chryzanów (s)” o wartości 78,9 
mln zł netto, współfinansowa-
nego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego i Funduszu Kolejo-
wego;

• „Prace inwestycyjne na przejściu 
granicznym Siemianówka-Swi-

Siemianówka
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ponad 350 mln zł moder-

nizują dwie szerokotorowe linie kolejowe na Podlasiu. Po nowych 
torach i wyremontowanym moście na zalewie Siemianówka jeżdżą 
już do Polski pociągi towarowe z Białorusi. Są także nowe szerokie 
tory na prawie całym odcinku Sokółka-Kuźnica i dalej do granicy. 
Dzięki inwestycji więcej dłuższych i cięższych składów przejedzie 
przez wschodnią granicę.

Trwa modernizacja linii 
szerokotorowych

słocz” o wartości 78,8 mln zł 
netto, finansowanego w całości 
z budżetu państwa (wchodzące-
go w zakres szerszego projektu 
pn. „Poprawa stanu technicznego 
infrastruktury kolejowej w rejo-
nach przejść granicznych, w tym 
toru szerokiego”).

Więcej towarów  
po szerokich torach

Modernizacje szerokotoro-
wych linii kolejowych w wojewódz-
twie podlaskim to inwestycje waż-
ne dla usprawnienia przewozów to-
warowych pomiędzy Polską i Biało-
rusią, a także pomiędzy wschodem 
i zachodem Europy. Przewóz towa-
rów przez granicę będzie szybszy 
i sprawniejszy – po torach będzie 
mogło kursować więcej pociągów 
z prędkością do 60 km/h. Stacje 
towarowe będą mogły przyjmo-
wać i obsługiwać cięższe i dłuższe 
pociągi o naciskach do 245 kN/oś 
(25 t) i do 1050 m długości. Więcej 
towarów na torach to mniej cięża-
rówek na drogach i więcej korzyści 
dla środowiska, a także większe 
możliwości punktów przeładunko-
wych na terenie województwa.

Tomasz Łotowski

PRZECZYTANE
„K...a, tacy sami ludzie je-

steśmy, tacy sami jak ci z Plat-
formy czy w SLD. Każdy jest 
pazerny, każdy by chciał coś 
i tylko różnimy sie szefami. (...) 
Kaczyński dla mnie to jest wzór.”

Janusz Czyż - dolnoślą-
ski dzialacz PiS z Wałbrzycha.
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W tym szczególnym świą-
tecznym okresie, ważnym dla Nas 
wszystkich, Wójt Gminy Hajnówka 
i Kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej wraz z pracow-
nikami zorganizowali wręczanie 
upominków mieszkańcom z terenu 
Gminy Hajnówka. Osoby starsze 
i schorowane niekiedy święta spę-
dzają samotnie z różnych powodów, 
aby umilić im czas zostały wręczo-
ne paczki bożonarodzeniowe, zmia-
nę możemy zainicjować sami - wy-
starczy, że otworzymy się na osoby 
w podeszłym wieku i ich potrzeby.

Nie byłoby możliwe przygo-
towanie upominków bez wspar-
cia i zaangażowania przyjaciół 

Gminy, którzy zawsze wspierają 
wszelkie gminne działania. Tym 
razem też tak było. Z inicjatywą 
i formą pomocy wychodzili sami. 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
z Chytrej, Orzeszkowa i Nowobe-
rezowa zaoferowały swą pomoc 
przy przygotowaniu słodkości. Pan 
Marek Jakimiuk z Wydawnictwa 
,,Bratczyk” i Pani Dorota Ginszt ze 
sklepu ,,Reszka” stanęli na wyso-
kości zadania i upominki cieszyły 
nie tylko oko, ale i ducha. Każdy 
pomaga jak umie i może, dlate-
go podziękowanie kierujemy też 
w stronę Pana Mirosława Iwaniuka 
z Hajnówki- Biuro Projektów oraz 
Radnych Gminy Hajnówka.

„Paczka dla osób samotnych 
i schorowanych”

Dzięki decyzji Zarządu Wo-
jewództwa Podlaskiego, w nowej 
umowie z POLREGIO obowiązującej 
od stycznia 2021 roku, znalazły się 
pociągi kursujące w bezpośredniej 
relacji z Białegostoku do Hajnówki.

Przywrócenie po 27 latach ru-
chu kolejowego na tej linii (ruch pa-
sażerski zawieszono w roku 1994), 
pozwoli na poprawę połączenia 
miasta powiatowego Hajnówka ze 
stolicą regionu.  Obecnie kolejowe 
połączenie między Hajnówką a Bia-
łymstokiem, jest możliwe okrężną 
drogą, z przesiadką w Czeremsze.

Podczas modernizacji odcinka 
Lewki – Hajnówka, przeprowadzo-
nej przez PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A., wymieniono 27 km torów, 
przebudowano przejazdy kolejo-
wo-drogowe, wybudowano mosty 
i przepusty. Przebudowane zostały 
istniejące przystanki i wybudowano 
jeden nowy przystanek osobowy – 
Mikłasze.

Zgodnie z zamówieniem sa-
morządu podlaskiego, od stycznia 
2021 roku będzie kursować pięć 
par pociągów POLREGIO w relacji 
Białystok – Hajnówka i Hajnówka 

– Białystok oraz 1 para pociągów 
Białystok – Siedlce i Siedlce – Bia-
łystok, przez Hajnówkę. Będą także 
dwie pary pociągów Bielsk Podlaski 

– Hajnówka i Hajnówka - Bielsk Pod-
laski, które będą skomunikowane 
w Bielsku Podlaskim z pociąga-
mi relacji Białystok – Czeremcha 

–  Białystok. Łącznie to daje osiem 
połączeń Białystok – Hajnówka 
i osiem z Hajnówki do Białegostoku.                                                       

Dzięki uruchomieniu tych po-
łączeń mieszkańcy województwa  
będą mogli  szybko i wygodnie 
dotrzeć do pracy, szkoły i na uczel-
nie. Pierwsze w dobie połączenie 
z Hajnówki do Białegostoku będzie 
o godz. 4:39, z ośmiominutową 
przesiadką w Bielsku Podlaskim na 
pociąg z Czeremchy, który do Bia-
łegostoku przyjedzie na godz. 6:08. 
Ostatnie połączenie z Białegostoku 

Na artykuł „Rekordowe wsparcie PKP to nie wszystko” zamieszczony 
w 22 numerze „Wieści Podlaskich” zareagowała pani Renata 
Gierasimiuk z Podlaskiego Zakładu POLREGIO sp. z o.o.
Przesłane do redakcji wyjaśnienie zamieszczamy poniżej.

do Hajnówki będzie także z prze-
siadką w Bielsku Podlaskim. Odjazd 
z Białegostoku o godz. 19:46 w kie-
runku Czeremchy, a na stacji Bielsk 
Podlaski przesiadka do pociągu od-
jeżdżającego do Hajnówki o godz. 
20:45. Przyjazd do Hajnówki na 
godz. 21:18.

Pociągi będą obsługiwa-
ne przez szynobusy poruszają-
ce się z prędkością do 100 km/h.           
Czas przejazdu 76-kilometrowej 
trasy z Białegostoku do Hajnów-
ki wyniesie maksymalnie 1 godz. 
30 min. Przejazd z Bielska Podla-
skiego do Hajnówki na odległość 
30 km będzie trwał około 30 min.

Odcinki Białystok – Hajnówka 
i Bielsk Podlaski – Hajnówka zosta-
ły włączone do oferty promocyjnej 

„Połączenie w dobrej cenie”.
Dzięki temu za jednorazowy 

przejazd na odcinku Białystok - Haj-
nówka zamiast 18,30 zł, zapłacimy 
10 zł. Bilet na odcinku Bielsk Pod-
laski – Hajnówka zamiast 8,90 zł, 
kosztuje 8 zł. W ofercie będą rów-
nież bilety miesięczne w dwie stro-
ny w cenie 209 zł (według taryfy 
podstawowej 332 zł), a na odcinku 
Białystok – Hajnówka 170 zł (cena 
w taryfie podstawowej to 214 zł).

Osoby uprawione do korzysta-
nia z ulg ustawowych, np. studenci, 
uczniowie, będą mogli kupić bilety 
jeszcze taniej. Bilety są dostępne 
w kasach biletowych, w automa-
tach biletowych (w pojazdach) 
oraz poprzez własny system sprze-
daży przewoźnika pod adresem  
polregio.pl i bezpłatną aplikację 
mobilną POLREGIO. Na wszystkich 
stacjach poza stacją Białystok, bilety 
będzie można kupić u obsługi pocią-
gu bez żadnych dodatkowych opłat.

Renata Gerasimiuk
POLREGIO sp. z o.o.  

Podlaski Zakład w Białymstoku
Białystok, 30 grudnia 2020 r. 

(rozkłady jazdy na www.wiescipodlaskie.eu

Już od 1 stycznia 2021 roku POLREGIO 
uruchamia bezpośrednie połączenie 

kolejowe Białystok – Hajnówka

Chochlik rozrabia
W poprzednim numerze Wieści w artykule „Złote Gody” przez naszą 
nieuwagę skompresowały się dwa artykuły i w ten sposób informacja 
o świętujących 50 lecie parach małżeńskich z gminy Czyże  została 
przypisana Białowieży. Jubilatów z Czyż serdecznie przepraszamy, 
a poniżej jeszcze raz zamieszczamy tym razem już właściwą informację.

Osiem par z gminy Czyże ob-
chodziło w tym roku 50-lecie poży-
cia małżeńskiego. Z powodu pan-
demii zamiast ogólnego spotkania 
były wizyty indywidualne Wójta 
Gminy, który w towarzystwie Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego 
wręczał jubilatom Medale przyzna-
ne przez Prezydenta RP.

Złote Gody w ubiegłym roku 
obchodziły pary:

ZŁOTE GODY W CZYŻACH
• Helena i Grzegorz Antonowscy
• Maria i Sergiusz Grygoruk
• Nina i Mikołaj Osipiuk
• Nina i Jan Puczko
• Irena i Jan Romaniuk
• Walentyna i Mikołaj Sejnota
• Nina i Grzegorz Zabroccy
• Nina i Konstanty Zabroccy

Redakcja przyłącza się do 
gratulacji i życzy przede wszystkim 
dużo, dużo zdrowia.               (seb) 

W Mielniku lubią książki
Cd. ze str. 1

Sosnowskim, autorem książki „Wuj 
krasnolud i Brama Opowieści”, bia-
łostocką autorką książek dla dzieci 
Anną Bayer i Tomaszem Samojli-
kiem autorem popularnego cyklu  
o żubrze Pompiku. W trakcie tych 
spotkań można było nabyć książki 
z autografem autorów. Część spo-
tkań z powodu pandemii musiała 
odbyć się on-line.  Takie spotkania 
z mielnickim sympatykami mieli 
autorzy książek dla dzieci: Grze-
gorz Kasdepkie, Agnieszka Frączek 
i ilustratorka Magdalena Pilch. Ale 
realizacja projektu nie ograniczała 
się do spotkań autorskich. Były też 
warsztaty dla rodziców, konkursy 

literackie i plastyczne oraz recyta-
torskie. We wrześniu uczestnicy pro-
jektu wyjechali do Warszawy do Te-
atru Lalek. Obejrzeli przedstawienie 
pt. „Wakacje Mikołajka” a następnie 
wzięli udział  w warsztatach teatral-
nych oraz zwiedzili kulisy teatru. 
Nie zapomniano odwiedzeniu „Mu-
zeum Domków dla Lalek”. Niestety 
panująca ciągle pandemii zmusiła 
organizatorów do podsumowania 
projektu także on-lin.

Całkowity koszt projektu wy-
niósł  ok. 15 tysięcy zł. Otrzymał 
on też dofinansowanie z programu 
Promocja Czytelnictwa w wysokości 
9670 zł. (ws)

(źródło i foto GBP Mielnik)

Do końca stycznia można 
składać wnioski o przyznanie Na-
gród Sportowych Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego za osiągnięte 
wyniki sportowe w 2020 roku oraz 
za osiągnięcia w działalności spor-
towej.

Wyróżnienia są przyznawane 
w pięciu kategoriach:

- najlepszy sportowiec,
- najlepszy młody sportowiec,
- najlepszy sportowiec niepełno-
sprawny,

- najlepszy trener,
- za całokształt działalności w za-
kresie sportu.

Szczegółowe informacje moż-
na otrzymać w Departamencie 
Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego – pani Katarzyna 
Kochan; -mail: katarzyna.kochan@
wrotapodlasia.pl, tel. 85 66 54 486

Nagrody sportowe 
Marszałka

16. konkurs fotograficzny  
„PODLASIE W OBIEKTYWIE  

im. Wiktora Wołkowa” rozstrzygnięty!

• Justyna Sacharewicz z Zabłudo-
wa

Niestety w tym trudnym dla 
wszystkich roku nie mogliśmy się 
osobiście zobaczyć z uczestnika-
mi konkursu i  wręczyć pamiątko-
we dyplomy i nagrody. Jak wiele 
wydarzeń, tak i nasze ogłoszenie 
wyników przeniosło się do inter-
netu. Miejmy nadzieję, że przyszły 
rok będzie inny. Materiał filmo-
wy, zdjęcia nagrodzone i wypo-
wiedzi jurorów można obejrzeć 
w krótkim materiale filmowym:  
https://youtu.be/wT-2lMCuoNE

Sponsorami nagród w kon-
kursie byli: Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji,  
Urząd Miasta Hajnówka, Staro-
stwo Powiatowe w Hajnówce, Mu-
zeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej 
w Hajnówce.

Wystawę pokonkursową zdjęć 
będzie można oglądać w Muzeum 
Białoruskim w Hajnówce do XII 
2021 roku. Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzania wystawy pokonkur-
sowej oraz dalszego fotograficzne-
go uwieczniania naszego wspania-
łego Podlasia.  

Konkurs objęty był honoro-
wym patronatem Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego oraz Burmi-
strza Miasta Hajnówka.

 Agnieszka Tichoniuk

Cd. str. 7

15 stycznie 2021 ruszyła re-
jestracja na szczepienia przeciw 
COVID-19  dla seniorów, którzy 
skończyli 80 lat. Natomiast od 22 
stycznia zarejestrować się będą 
mogły osoby powyżej 70. roku życia. 
25 stycznia rozpoczną się szczepie-
nia dla zarejestrowanych seniorów.

Rejestracji można dokonać:
• online - poprzez e-Rejestrację 

dostępną na pacjent.gov.pl;
• za pośrednictwem całodobowej 

i bezpłatnej infolinii – 989. do 
zapisu wystarczy numer PESEL 
oraz numer telefonu komórkowe-
go. Na podany numer otrzymasz 
SMS z potwierdzeniem umówie-
nia wizyty na szczepienie;

• telefonicznie, bezpośrednio 
w punkcie szczepień – lista na 
naszej stronie internetowej

Równocześnie rząd urucho-
mił możliwość zgłoszenia chęci za-
szczepienia się przeciw COVID-19 
dla osób w wieku 18-69. Wystar-
czy wypełnić formularz online do-
stępny na stronie internetowej: link 
do strony (nowe zewnętrzne okno). 
W momencie, kiedy szczepienia 
będą dostępne dla Twojej grupy - 
dostaniesz maila.

Więcej informacji o Narodo-
wym Programie Szczepień przeciw-
ko COVID-19 na stronie internetowej 
https://www.gov.pl/web/szczepimysie             

Źródło: gov.pl

Czas  
na szczepienia

Na ten cel otrzyma dotację 
gmina Michałowo. Projekt zakłada 
powstanie na terenie sołectwa Sokole 
miejsca, które umożliwi organizowa-
nie różnego rodzaju wydarzeń kultu-
ralnych oraz imprez mających wpływ 

Rewitalizacja Sokola
na integrację i rekreację mieszkańców 
lokalnej społeczności. W ramach inwe-
stycji zaplanowano: prace budowlane 
związane z przebudową drogi gmin-
nej, uporządkowanie zdegradowane-
go obszaru oraz montaż oświetlenia 

solarnego. Całość inwestycji pochłonie 
blisko 400 tys. zł. Kwota dofinansowa-
nia wynosi ponad 220 tys. zł. Dotacja 
pochodzi z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podla-
skiego 2014-2020.                   (ChK)

Gmina Orla otrzymała dotację 
na wykonanie I etapu moderniza-
cji oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Orla. Projekt zakłada wymianę 
383 szt. ulicznych opraw oświetlenio-
wych na nowoczesne lampy typu LED 

w miejscowościach, w których są zain-
stalowane żarówki o najwyższej mocy: 
Orla, Krywiatycze, Koszele, Szczyty - 
Nowodwory, Szczyty - Dzięciołowo, 
Gredele, Dydule, Wólka Wygonowska. 
W pozostałych miejscowościach 

oświetlenie będzie wymieniane w II 
etapie. Całkowita szacowana wartość 
przedsięwzięcia: 377 400,66 zł, 
w tym przyznana dotacja ze środ-
ków Unii Europejskiej w wysokości  
299 656,11 zł.

Gmina Orla Modernizacja oświetlenia ulicznego
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termin�przyjęć�-�poniedziałki

W dniu 7 stycznia 2021 Wójt 
Gminy Brańsk - Andrzej Jankowski 
odebrał Certyfikat nr 111 przy-
znany dla Gminy Brańsk  potwier-
dzający przynależność do grona 
najlepszych samorządów w Polsce. 
Gmina Brańsk tytuł „Wzorowej Gmi-
ny” otrzymała w związku z liczny-
mi inwestycjami min. z zakresu: 
infrastruktury drogowej, odnawial-
nych źródeł energii, zakupu węzła 
do produkcji betonu i maszyn do 

konserwacji i budowy dróg betono-
wych oraz z zakresu oświaty. Dzięki 
temu wyróżnieniu gmina dołączyła 
do grona Wzorowych Samorządów 
Rzeczpospolitej i przez najbliższe  
3 lata może posługiwać się zna-
kiem „Wzorowa Gmina”. Jesteśmy 
bardzo dumni z otrzymanego 
wyróżnienia i mamy nadzieję, że 
stanowi ono również powód do za-
dowolenia naszych mieszkańców.

(materiał UG Brańsk)

WZOROWA GMINA!
Brańsk

Ferie zimowe z GCK w Gródku

kazał, jak zrobić ekologiczny karmnik, 
Magda Łotysz prowadzi bajkowe roz-
grzewki przebierając się za postaci 
z bajek, Dorota Sulżyk pokaże jak 
zrobić pompony i przeprowadzi quiz 
o Gródku, Ania Trochimczyk wykona 
ciekawe doświadczenia, a Łukasz 

Szotko prowadzi 4-dniowe warsz-
taty taneczne hip hop. Dodatkowo 
zorganizowaliśmy 2 konkursy: Mistrz 
Klocków, w którym należy zbudować 
z klocków nasz dom kultury, oraz 
Album o Dziadkach, gdzie prosimy 
o przygotowanie spisu wspomnień 
o Babci i Dziadku.         Rafał Kulesza

Cd. ze str. 1
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Publiczny defibrylator przy Urzędzie Miasta
To medyczne urządzenie pojawiło się 

w ostatnim czasie przy wejściu do budynku 
urzędu. W trosce o szybką reakcje w przypadku 
ratowania zdrowia i życia naszych mieszkań-
ców zainstalowany został publiczny defibry-
lator AED.

Posiada on jednorazowe elektrody przy-
klejane do klatki piersiowej i algorytm auto-
matycznie rozpoznający najgroźniejsze dla 
życia zaburzenia rytmu serca. Podpowiada ra-
townikowi głosowo, jak reanimować i czy trze-
ba nacisnąć guzik „defibrylacja” (przeznaczone 
dla przeszkolonych ratowników niemedycznych 
i służb ratowniczych, użyteczne do zastosowa-
nia w miejscach publicznych). Poniżej urzą-
dzenia znajduje się instrukcja postępowania 
w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Emilia Korolczuk

”Maratończyk z Hajnówki,  
czyli 300 moich biegów”

Wspomnienia Aleksandra Prokopiuka (ur. 
1945), hajnowianina i maratończyka, właśnie 
zostały wydane przez Urząd Miasta Hajnówka. 
Bogato ilustrowana książka zabiera czytelnika 
w egzotyczne zakątki świata oraz pokazuje 
od zaplecza przygodę z bieganiem, która dla 
autora stała się sposobem na życie i pozna-
wanie świata.

Aleksander Prokopiuk wybiegł w swo-
ją pierwszą trasę w 1990 roku w wieku 45 
lat. Nie przypuszczał zapewne, że rozpoczyna 
przygodę życia, dzięki której odwiedzi Tajlan-
dię, Emiraty Arabskie, Bali, Jamajkę, Australię 
czy Singapur. Przepastne, gromadzone przez 
30 lat archiwum biegów i zdjęć ze wszystkich 
zakątków kraju i świata pozwoliło na wydanie 
wspomnień. Hajnowski maratończyk to czło-
wiek skromny i rodzinny, przywiązany do religii 
i Hajnówki, którą nazywa „swoim miejscem na 
świecie”. Nie przeszkadzało mu to w oglądaniu 

pokazów laydyboy’ów w Tajlandii, czy skosz-
towaniu ciasteczek z marihuaną na Jamajce. 
Wspomnieniom z imprez biegowych i podróży 
towarzyszą opisy Puszczy Białowieskiej, Haj-
nówki i jej mieszkańców oraz imprez, które 
autor współorganizował.

Liczba stron – 224, oprawa twarda 
Wydawca: Urząd Miasta Hajnówka

Książka dostępna jest w sprzedaży od 
dnia 29 grudnia 2020 r. w następujących 
punktach:
• Księgarnia PUSZCZYK, Hajnówka https://

ksiegarnia-puszczyk.pl/, w tym sprzedaż 
wysyłkowa;

• Lokalna Organizacja Turystyczna „Region 
Puszczy Białowieskiej”, Hajnówka https://
bialowieza.travel/aktualnosci.

 
Magdalena Chirko 

Urząd Miasta Hajnówka

Fundusz Inwestycji Lokalnych  
– pierwsze sfinansowane zadania

W ramach rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych Powiat Hajnowski otrzymał 
wsparcie w wysokości 2 146 823,00 zł.

„We wrześniu br., gdy środki wpłynęły 
na rachunek bankowy, mówiłem, że fundusze 
zostaną wykorzystane na inwestycje sprzyja-
jące rozwojowi społeczności lokalnej. Tak też 
się stało” – mówi Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko.

Środki z Funduszu mającego na celu 
przeciwdziałanie gospodarczym skutkom CO-
VID-19 pokryły wartość wkładu własnego sa-
morządu w realizacji zadania pn. „Rozbudowa 

odcinka drogi powiatowej nr 1774B na odcinku 
granica powiatu (Miedwieżyki) – droga krajo-
wa”. Na ten cel Powiat Hajnowski wydatkował 
z Funduszu  kwotę 99 921,38 zł. Całkowita 
wartość inwestycji to 837 585, 56  zł.

Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone 
w 2020 r., swoim zakresem obejmowało rozbu-
dowę drogi powiatowej nr 1774B (gmina Cze-
remcha) na odcinku 1594 m. Inwestycja była 
możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowa-
niu z rządowego Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Więcej informacji na stronie internetowej 
Powiatu Hajnowskiego.      Katarzyna Miszczuk

Rusza kampania informacyjna  
- 12 porad na 12 miesięcy

Realizując ustawowy obowiązek wyni-
kający z art. 38 i 42 Ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz.U.2020, poz. 1076), Starostwo Powiatowe 
w Hajnówce inicjuje kolejną kampanię infor-
macyjną z zakresu praw konsumenta – 12 po-
rad na 12 miesięcy. W trakcie 2021 r., każdego 
miesiąca na łamach samorządowej „Gazety 
Hajnowskiej”, na stronie internetowej oraz Fa-
cebook Powiatu Hajnowskiego pojawi się arty-
kuł dot. wybranych zagadnień z zakresu praw 
konsumenta. Ale to nie wszystko - z myślą 
o mieszkańcach przygotowaliśmy kalendarz na 
2021 o analogicznym tytule, w którym każdy 
miesiąc opatrzony został poradą prawną.

Porady prawne prezentuje sympatyczny 
Żubr Żorż autorstwa Pana Tomasza Samojli-
ka. Podpowiadamy jak bezpiecznie zawierać 
transakcje przez telefon, na co zwracać uwa-
gę przy pożyczce, jak bezpiecznie zaplanować 
urlop i wiele innych.

Dlaczego kalendarz? Formuła kampanii 
wynika z braku możliwości bezpośredniego 
kontaktu, który  skutecznie uniemożliwiła  pan-
demia COVID-19. Poprzez kalendarz wiedza 
z zakresu przysługujących konsumentowi praw 
dotrze do szerszego grona odbiorców.

Publikacja jest bezpłatna, dostępna 
w siedzibie Starostwa Powiatowego. 

Katarzyna Miszczuk 

Uwaga! Zmiany terminów w przypadku 
rejestracji oraz zbycia/nabycia pojazdów!

Wydział Komunikacji i Dróg Staro-
stwa Powiatowego informuje, że z dniem 
1.01.2021r. powrócił termin 30 dni na:
• zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego 

z zagranicy (teren UE)
• zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu

Ale uwaga! W przypadku pojazdów naby-
tych/zbytych oraz sprowadzonych z zagranicy 
przed 01 stycznia 2021 r. nadal obowiązu-

je termin 180 dni na dokonanie powyższych 
czynności. 

Zachowanie terminów pozwoli uniknąć 
kar pieniężnych!

W związku z pandemią informujemy, że 
zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu można doko-
nać bez konieczności wizyty w Urzędzie, pocztą 
tradycyjną, poprzez platformę ePUAP (wyma-
gany podpis kwalifikowany lub profil zaufany).
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W przestrzeni miejskiej, 
w trzech jej kluczowych punktach 
(przy budynku Urzędu Miasta, przy 
parkingu Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz przy Hajnówce Centralnej. Sta-
cja Kultury) pojawiły się 3 dwustron-
ne tablice informacyjne. Na awersie 
widnieje mapa miasta z zaznaczo-
nymi kluczowymi atrakcjami miasta. 
U góry każdej z nich umieszczone są 
strzałki z kierunkami do najbliższych 
obiektów wraz z czasem dojścia do 

nich z danego punktu. Na rewersie 
natomiast znajduje się krótki opis 
miasta z wyróżnionymi ciekawymi 
miejscami.

Tablice zawierają udogodnie-
nia w postaci funkcji NFC i QR kodu, 
które umożliwiają odczytanie treści 
tablicy za pośrednictwem telefo-
nu. Następuje wówczas odesłanie 
do stworzonej strony internetowej, 
gdzie znajdziemy opisy obiektów 
wraz z ich zdjęciami, odesłaniem na 

Nowe tablice informacyjno - turystyczne w Mieście Hajnówka

stronę internetową i dane kontakto-
we, a także audiodeskrypcję.

Główną myślą przewodnią 
przedsięwzięcia jest dostępność. Za-
dbaliśmy o to, by osoby z niepełno-
sprawnościami mogły bez problemu 
zasięgnąć informacji o turystycznej 
sferze miasta. Zastosowana została 

m.in. odpowiednia kolorystyka (kon-
trastowość), wysokość.

Tablice wykonano w ramach 
projektu „Hajnówka dostępna - pro-
gram dostępności miasta w sfe-
rach kultury i turystyki inspirowany 
rozwiązaniami włoskimi z miasta 
Matera” dofinansowany z Progra-

mu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowa-
cja społeczne i współpraca ponadna-
rodowa, Działanie 4.3. Współpraca 
ponadnarodowa.

Emilia Korolczuk
Główny specjalista  

ds. wdrożenia w projekcie

Plan zimowego utrzymania 
dróg i ulic powiatowych w powiecie 
hajnowskim obejmuje:
• odśnieżanie i likwidacja śliskości 

w miejscach decydujących o ru-
chu (wzniesienia, skrzyżowania, 
niebezpieczne łuki itp.) dróg po-
zamiejskich - V standard zimo-
wego utrzymania

• odśnieżanie i likwidacja śliskości 
zimowej ulic powiatowych w mie-
ście Hajnówka– II standard zi-
mowego utrzymania.

W sezonie zimowym 
2020/2021 do zwalczania śliskości  
(jezdnia posypywana będzie zgodnie 
ze standardami zimowego utrzyma-
nia dróg) stosowane będą mieszanki 
30 %  piaskosoli.

W tym miejscu należy wyja-
śnić, że stosowana piaskosól czy 
też inne środki (solanki itp.) są sku-
teczne, gdy temperatura nawierzch-
ni wynosi do – 100C, a względna 
temperatura wilgotności wynosi 
85% i wzrasta.

W czasie trwania akcji zimo-
wego utrzymania dróg zaangażo-
wana będzie kadra ZDP w Hajnów-
ce  do czynnego udziału zarówno 
przy pełnieniu dyżurów jak też, przy 
równoczesnym koordynowaniu pracy 
sprzętu na drogach oraz monitoro-
waniu stanu przejezdności dróg i li-
kwidacji śliskości zimowej.

Dyżury pełnione będą 
w siedzibie Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Hajnówce przy ul. 
Bielskiej 41 codziennie w godzi-
nach 400 – 1500 w dni robocze 
i w godzinach 400 – 1000 w dni 
wolne od pracy w normalnych 
warunkach atmosferycznych. 
W warunkach pogarszających 
się – dyżury będą pełnione na-
wet całodobowo. 

Przyjęto wymóg stałej dyspo-

zycyjności stanu osobowego i środ-
ków technicznych zaangażowanych 
do prowadzenia akcji zimowego 
utrzymania dróg.

Przez cały okres trwania akcji 
zimowego utrzymania dróg, Zarząd 
Dróg Powiatowych w Hajnówce bę-
dzie współpracował z Dyżurnym 
Komendy Powiatowej Policji w Haj-
nówce jak też z samorządami gmin 
oraz mieszkańcami. Współpraca ta 
polegała będzie między innymi na 
realizacji interwencji oraz bieżącym 
rozpoznaniu stanu przejezdności 
dróg i ulic.

Nadzór nad całością zimo-
wego utrzymania sprawować 
będzie Zastępca Dyrektora ZDP 
– Krystyna Miszczuk:

Telefony kontaktowe:
• stacjonarny 85 683 20 01
• komórkowy 606 611 823

Za całokształt zimowego 
utrzymania i prowadzenia akcji 
odpowiedzialny jest Kierownik 
Działu Drogowo Mostowego –
Sławomir Pańkowski.

Telefony kontaktowe:
• stacjonarny 85 683 20 01
• komórkowy 604 618 584

W zakresie ustalenia stan-
dardów zimowego utrzymania 
dróg oraz wykazów dróg do od-
śnieżania .

Zasady prac prowadzonych 
oraz technologia robót wynikają 
z aktualnie obowiązujących stan-
dardów  zimowego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie powiatu 
hajnowskiego.

Poszczególnym standardom 
przypisane są minimalne pozio-
my utrzymania powierzchni jezdni 
oraz dopuszczalne odstępstwa od 
standardu w warunkach występo-
wania opadów śniegu lub śliskości 
zimowej, jak również dopuszczalny 

maksymalny czas występowania 
tych odstępstw.

W przypadku długotrwałych 
opadów śniegu, zawiei i zamieci 
śnieżnych niweczących efekty od-
śnieżania, utrzymanie standardu 

docelowego może być niewyko-
nalne. Sprzęt będzie zatrudniony 
w pierwszej kolejności na drogach 
utrzymywanych w standardzie 
wyższym, a dopiero później na 
pozostałych drogach. Może być  

odśnieżany tylko jeden pas ruchu.

Obowiązujące standardy 
zimowego utrzymania dróg po-
wiatowych w sezonie zimowym 
2020/2021

Zimowe utrzymanie dróg w okresie 2020-2021

Lp. Standard Opis utrzymania 
drogi dla danego 
standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardów
po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia 

występowania zjawisk
1. II

Jezdnia odśnieżana na 
całej szerokości.

Jezdnia posypana na 
całej szerokości.

- luźny                          - 4 godz.

- błoto pośniegowe      - 6 godz.

- zajeżdżony – występuje (cienka 
warstwa nie utrudniająca ruchu)

- gołoledź                -3 godz.

- szron                     -3 godz.

- sadź                      -3 godz.

- pośniegowa          - 4 godz.

- lodowica               - 4 godz.

2. V
Jezdnia odśnieżana,    
w miejscach zasp 
odśnieżany co najmniej
jeden pas ruchu z 
wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na 
odcinkach 
decydujących o ruchu.

- luźny                           -16 godz.

- zajeżdżony                występuje

- nabój śnieżny            występuje

- zaspy występują do   - 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w 
komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź pośniegowa 8 godz.

Starosta Hajnowski wyraził go-
towość do przestąpienia samorządu 
Powiatu Hajnowskiego do „Programu 
wyrównywania różnic między regio-
nami III” w 2021 roku. Tym samym 
samorządy, zarządcy wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych i orga-
nizacje pozarządowe po raz kolejny 
będą mogły ubiegać się o dofinanso-
wanie wniosków w zakresie poprawy 
dostępności.

Nadrzędnym celem realizacji 
Programu jest zapewnienie dostęp-

Realizacja programu wspierającego rozwój dostępności
ności przestrzeni publicznej osobom 
z orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności. Program ma wzmocnić 
rozwój dostępności przestrzeni pu-
blicznej poprzez wsparcie działań 
i inicjatyw z zakresu 7 obszarów. 
Terminy naboru oraz zasady skła-
dania wniosków zostaną ogłoszo-
ne w 2021 r., informacje zostaną 
umieszczone na stronie Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Hajnówce.

„Program wyrównywania 

różnic między regionami III” był 
realizowany także w 2020 r., cał-
kowita wartość środków przekaza-
nych przez PFRON to 99 077 zł . 
Jednym z beneficjentów jest Powiat 
Hajnowski, który skutecznie wnio-
skował o dofinansowanie projektu 
dot. likwidacji  barier w poruszaniu 
się w budynku Starostwa Powiato-
wego.  Szczegóły ba stronie www.
powiat,hajnowka.pl, zakładka w ak-
tualnościach: pomoc społeczna. 

Katarzyna Miszczuk
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Bony szkoleniowe otwierają nowe perspektywy zatrudnienia.WYWIAD

Powiat Hajnowski w roli part-
nera po raz kolejny przystąpił do 
projektu „Kompleksowy system roz-
wijania kompetencji i umiejętności 
osób dorosłych zgodnie z potrzebami 
regionalnej gospodarki – II edycja”. 
Od grudnia 2020 r. ruszyła rekru-
tacja online na bony na szkolenia 
– do wydania jest ponad 2,1 mln 
zł.  O projekcie, zasadach uczestnic-
twa i wyzwaniach rozmawialiśmy 
z Wicestarostą Joanną Kojło, peł-
niącą funkcję  Koordynatora.

Redakcja: 15 i 22 grudnia 
2020 r. ruszyły nabory na bony 
szkoleniowe. Przed nami okres 
wytężonej pracy. Jak wygląda-
ły przygotowania na przededniu 
uruchomienia naboru?

Joanna Kojło: Przede wszyst-
kim chciałabym zaznaczyć, że cieszy 
mnie fakt, że Grupa Sterująca pod 
przewodnictwem Prezesa Łomżyń-
skiego Forum  Samorządowego Pana 
Lecha Marka Szabłowskiego  podjęła 
decyzje o uruchomieniu naboru do 
projektu. Odbierałam wiele sygnałów 
od mieszkańców zainteresowanych 
uczestnictwem, stąd spodziewamy 
się dużej frekwencji, pracy z pew-
nością będzie dużo. Biuro Projektu 
– choć pod zamienionym adresem, 
bo już nie w budynku ILO a w Sta-
rostwie Powiatowym w Hajnówce, 
intensywnie przygotowuje się do 
obsługi mieszkańców. Choć nabór 
ruszył w grudniu, my pracujemy od 
lipca 2020r. – w tym terminie rozpo-
częła się realizacja II edycji projektu. 
Ostatnie miesiące upłynęły na spra-
wach organizacyjnych, uczestniczy-
liśmy także w szkoleniach z obsługi 
programu, a jednocześnie „zamyka-
liśmy” I edycję projektu, co również 
wiązało się z pewnym wysiłkiem 
administracyjnym. W dalszym ciągu 
się szkolimy a jednocześnie  obsłu-
gujemy potencjalnych beneficjen-
tów projektu, bo pytań odnośnie  

realizacji projektu jest bardzo dużo.
R: Dotyczących głównie…?
JK: Przede wszystkim zmieni-

ła się forma składania formularzu 
zgłoszeniowego. Ze względu na sy-
tuację epidemiologiczną, wniosek 
będzie trzeba złożyć za pośrednic-
twem strony internetowej. Stro-
na – bonynaszkolenie2.pl została 
uruchomiona w dniu naboru tj. 15 
grudnia. W formularzu on-line trze-
ba będzie zawrzeć informacje dot. 
m.in. miejsca zamieszkania, poziomu 
wykształcenia oraz wskazać wybra-
ną przez siebie formę kształcenia. 
Wyboru szkolenia/kursu/studiów 
podyplomowych Uczestnik dokonu-
je wśród ofert dostępnych w Bazie 
Usług Rozwojowych. Druga kwestia 
–  aktualizacja bazy ofert, która jest 
dostępna na stronie internetowej 
odbywa się niezależnie od podmio-
tów zaangażowanych w realizację 
projektu. Akredytacją ofert w bazie 
zajmuje się Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

R: Wybór oferty szkolenio-
wej to krok pierwszy. A kolejne, 
które muszą wykonać kandyda-
ci? Omówmy pokrótce zasady 
rekrutacji. 

JK: Warunkiem objęcia Kan-
dydata procesem rekrutacyjnym 
jest złożenie przez niego prawidło-
wo wypełnionego formularza zgło-
szeniowego, co jest równoznacz-
ne z wyrażeniem zgody na udział 
w Projekcie i akceptacją niniejszego 
Regulaminu. Uczestnik samodzielnie 
składa wniosek i  czeka na kontakt 
od doradcy kariery z naszego Biura 
Projektu. W tym czasie jego wniosek 
jest weryfikowany i jeśli zostanie 
pozytywnie rozpatrzony, Kandydat 
zostanie zaproszony na rozmowę 
z doradcą kariery celem diagnozy 
potrzeb i znalezienia odpowiedniej 
oferty edukacyjnej, odpowiadającej 
indywidualnym potrzebom Kandy-

data. W dalszej części postępowania 
zostanie podpisana umowa z uczest-
nikiem.  Kwalifikacji uczestników do-
konuje Lider Projektu w Łomży, zaś 
Biuro Projektu w Hajnówce świadczy 
usługi doradczo – informacyjne.

Sposób rekrutacji jest o tyle 
istotny w kontekście pojawiających 
się w przestrzeni publicznej infor-
macji o działalności podmiotów 
świadczących usługi szkoleniowe. 
Odbieramy sygnały o organizowa-
nych spotkaniach informacyjnych nt. 
prezentacji ofert szkoleń z benefitem 
w postaci darmowego sprzętu czy 
usługi, gdy osoba zdecyduje się na 
ofertę kursu. Obecność na liście po-
tencjalnych kursantów, tworzonych 
podczas takich spotkań nie gwaran-
tują uczestnictwa w projekcie, stąd 
warto przemyśleć decyzję o składa-
niu jakichkolwiek pisemnych dekla-
racji i udostępniania swoich danych 
osobowych. Stanowczo podkreślam, 
że Lider oraz partnerzy projektu 
nie współpracują z zewnętrznymi 
podmiotami w zakresie kierunków 
kształcenia i organizacji szkoleń, 
a warunkiem udziału w procesie 
rekrutacji jest samodzielne wypeł-
nienie elektronicznego formularza 
za pośrednictwem strony projektu 
– bonynaszkolenie2.pl

Kto i na co może składać 
wniosek? 

JK: Szczegółowe informacje 
dot. naboru umieściliśmy w ogło-
szeniu dostępnym na naszej stro-
nie internetowej, zaznaczę tylko że 
spectrum jest bardzo szerokie – od 
kursów językowych, kompetencji 
ogólnych, studiów podyplomowych 
i komputerowych, ujętych w pod-
działaniu 3.2.1, po szkolenia oraz 
kursy zawodowe kwalifikacyjne i za-
kończone egzaminem – dofinanso-
wane w ramach poddziałania 3.2.2. 
Działania w projekcie dedykowane 
są do wszystkich pełnoletnich osób, 

mieszkających na terenie Powia-
tu Hajnowskiego bez względu na 
status – pracujący czy bezrobotny.  
Założeniem projektu jest pomoc 
w poprawie sytuacji na rynku pracy 
uczestników oraz eliminacja zjawi-
ska wykluczenia zawodowego, stąd 
w przypadku szkoleń językowych, 
komputerowych, studiów podyplo-
mowych  oraz kursów umiejętności 
ogólnych, szczególne preferencje 
będą miały: osoby powyżej 50 roku 
życia, osoby zamieszkujące tereny 
wiejskie oraz osoby posiadające 
maksymalnie wykształcenie ponad-
gimnazjalne. Natomiast  w przypad-
ku kwalifikacyjnych kursów i kursów 
umiejętności zawodowych w pierw-
szej kolejności będą rozpatrywane 
wnioski osób zamieszkujących tere-
ny wiejskie.

Skąd decyzja o realizacji 
drugiej edycji projektu?

JK: „Kompleksowy system roz-
wijania kompetencji i umiejętności 
osób dorosłych zgodnie z potrzebami 
regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO, 
3.2.2 RPO – II edycja” to ważny spo-
łecznie projekt, obejmujący swoim 
zasięgiem obszary edukacji i pomocy 
społecznej.  Pomimo sukcesu pierw-
szej edycji, odbierałam sygnały, że 
wiele osób chciałoby wziąć udział 
w podobnym przedsięwzięciu, bo 
chciałby podnieść swoje kwalifika-
cje, ale samodzielnie nie może po-
zwolić sobie na wydatek.  Zdajemy 
sobie sprawę, że kapitał ludzki to 
najcenniejszy majątek, jaki posiada 
samorząd, mając to  na uwadze, jak 
też oczekiwania społeczności lokal-
nej, podjęliśmy decyzję o zaangażo-
waniu się w prace nad drugą edycją 
projektu. Idea kontynuacji przedsię-
wzięcia nabiera szczególnego zna-
czenia w obecnym, trudnym czasie 

pandemii, gdy sytuacja gospodar-
cza może powodować konieczność 
zmian w swojej sytuacji zawodowej. 
Mam cichą nadzieję, że uczestnictwo 
w projekcie korzystnie wpłynie na sy-
tuację Uczestników na rynku pracy.

R: Projekt umożliwiający 
podwyższenie kompetencji zawo-
dowych to kolejne przedsięwzię-
cie społeczno – edukcyjne, reali-
zowane przez Powiat Hajnowski. 

JK: Reprezentując wspólnotę 
samorządową staramy się zaspo-
kajać potrzeby wszystkich jej człon-
ków. Stąd decyzja o zaangażowa-
niu w projekt utworzenia Centrum 
Integracji Społecznej w Hajnówce, 
umożliwiający społeczną i zawodową 
rehabilitację osobom zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, pozostających bez zatrud-
nienia. Z kolei aktualnie realizowana 
przebudowa budynku mieszkalnego 
na potrzeby Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Haj-
nówce z przeznaczeniem na budynek 
mieszkań treningowych ma na celu  
wsparcie osób z niepełnoprawno-
ściami  intelektualnymi - poprzez 
realizację dostosowanej do potrzeb 
terapię i opiekę. Natomiast realizując 
program Aktywny Samorząd dążymy 
do wyeliminowania lub zmniejszenia 
barier ograniczających uczestnictwo 
osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, zawodowym i w dostę-
pie do edukacji. W ramach wsparcia 
opieki zdrowotnej  uruchomiliśmy 
kolejny program stypendialny, ma-
jący na celu dofinansowanie studiów 
studentom kierunków pielęgniarstwa 
i położnictwa. Rok 2021 r. to kolejne 
wyzwania, ale o tym jeszcze zdąży-
my porozmawiać.

R: Dziękuję za rozmowę. 
 Rozmawiała Katarzyna Miszczuk

Budżet Powiatu Hajnowskiego na 2021 r. przyjęty
Rada Powiatu Hajnowskiego 

przyjęła budżet na 2021 r. Projekt bu-
dżetu na rok 2021 zakłada dochody 
w wysokości 63 990 424, 32 zł, wy-
datki w wysokości 65 217 253, 64 zł. 

Wśród planowanych działań 
znalazły swoją kontynuację wielo-
letnie zadania inwestycyjne - cztery 
projekty scaleniowe – w 2021 r. wy-
datki na ten cel zamkną się w kwocie 
ponad 6,7 mln zł (w sumie na cztery 
inwestycje Powiat Hajnowski pozy-
skał ponad 51 mln zł), jak również 
przebudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z przeznaczeniem 
na budynek mieszkań treningowych 
dla osób niepełnosprawnych, uczest-
niczących w zajęciach w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. 
W 2021 r. realizowane będą również 
projekty z zakresu edukacji (Erasmus 
+ w powiatowych szkołach oraz bony 
szkoleniowe) i pomocy społecznej: 
osoby długotrwale bezrobotne, za-
grożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym skorzystają z oferty 
Centrum Integracji Społecznej, nato-
miast osoby z orzeczeniem niepełno-
sprawności – będą miały możliwość 

uzyskania wsparcia finansowego 
w konkretnych obszarach. W 2021 r. 
kontynuowany będzie również „Pro-
gram wyrównywania różnic między 
regionami III” - tym samym samo-
rządy, zarządcy wielorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych i organizacje 
pozarządowe po raz kolejny będą 
mogły ubiegać się o dofinansowa-
nie wniosków w zakresie poprawy 
dostępności.

Wykorzystując atuty przyrod-
niczo – kulturowe regionu, Powiat 
Hajnowski planuje realizację działań 
z zakresu rozwoju turystyki w regio-
nie, w tym ruchu transgranicznego. 
W 2021 r. rozpoczynamy realiza-
cję 3 projektów: „Transgraniczne 
dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”, 
zakładającego szereg działań pro-
mujących turystykę po obu stronach 
Puszczy Białowieskiej;  „Szlakiem 
bioróżnorodności Regionu Puszczy 
Białowieskiej i Doliny Narwi”, w ra-
mach którego na bazie istniejących 
szlaków, powstanie tematyczny szlak 
rowerowy oraz „Przyrodnicza skarb-
nica ponad granicami” - w roli part-
nera, w porozumieniu z Białowieskim 

Parkiem Narodowym, II LO z DNJB 
w Hajnówce oraz partnerami z Piń-
ska (Republika Białoruś), będziemy 
działać na rzecz podniesienia świa-
domości potrzeby ochrony i zacho-
wania cennych zagrożonych gatun-
ków roślin występujących na terenie 
Puszczy Białowieskiej i na Polesiu.

Budżet Powiatu Hajnowskie-
go został skonstruowany w oparciu 
o dochody własne, subwencje, do-
tacje i planowane, pozyskane środki 
zewnętrzne – krajowe m.in. z Fun-
duszu Dróg Samorządowych i Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych oraz 
w oparciu o środki unijne – m.in. 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego, 
Programu Interreg Morza Bałtyckie-
go 2014-2020, Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego i Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.  
Wydatki na inwestycje, planowa-
ne w 2021 r. to ponad 14,7 mln 
zł.  W ramach tej kwoty zamierzamy 
kontynuować inwestycje na drogach 
powiatowych – na ten zabezpieczy-
liśmy środki w wysokości 7,2 mln 

zł. W planach są również zadania 
z zakresu promocji turystyki, po-
mocy społecznej i oświaty. Wydatki 
związane z edukacją i wychowaniem 
pochłaniają znaczącą część budżetu, 
bo  24 % ogółu wydatków. W 2021 r. 
powiat hajnowski przeznaczy na ten 
cel ok. 12,5 mln zł w ramach sub-
wencji oświatowej, ale z ostrożnych 
szacunków wynika, że ok 5 mln zł  
będziemy musieli dołożyć z wła-
snych zasobów finansowych. Kwe-
stia finansowania oświaty i związa-
ne z nią kwoty subwencji z budżetu 
centralnego, odbiegające od realnych 
potrzeb w tej materii, są nagłaśniane 
przez samorządowców od kilkunastu 
lat. Za pośrednictwem i w ramach 
współpracy na forum organizacji ta-
kich jak Związek Powiatów Polskich 
konsekwentnie podnosimy ten temat. 
Pomimo tych okoliczności i trwającej 
pandemii, trawiącej gospodarkę, wie-
rzę, że uda nam się zrealizować za-
mierzone przedsięwzięcia – a nawet 
więcej. O wszystkich działaniach bę-
dziemy systematycznie informować. 
– mówi Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko.                Katarzyna Miszczuk

Na rejestrację 
samochodu  
masz 30 dni
Uwaga! Zmiany terminów 

w przypadku rejestracji oraz 
zbycia/nabycia pojazdów! 

 Wydział Komunikacji i Dróg 
Starostwa Powiatowego informuje, 
że z dniem 1.01.2021r. powrócił ter-
min 30 dni na:
• zarejestrowanie pojazdu sprowa-

dzonego z zagranicy (teren UE)
• zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu

Ale uwaga! W przypadku po-
jazdów nabytych/zbytych oraz spro-
wadzonych z zagranicy przed 01 
stycznia 2021 r. nadal obowiązuje 
termin 180 dni na dokonanie powyż-
szych czynności.

Zachowanie terminów pozwoli 
uniknąć kar pieniężnych!

W związku z pandemią infor-
mujemy, że zgłoszenia nabycia/zby-
cia pojazdu można dokonać bez ko-
nieczności wizyty w Urzędzie, pocz-
tą tradycyjną, poprzez platformę  
ePUAP (wymagany podpis kwalifiko-
wany lub profil zaufany).
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Nowy Punkt Selektywnego Zbierania  
Odpadów Komunalnych w Hajnówce

Od 1 stycznia 2021 roku zostaje urucho-
miony nowo wybudowany Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce.

Wszyscy mieszkańcy miasta Hajnów-
ka, którzy wnoszą opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi z nieruchomości 
zamieszkałych, mogą bezpłatnie dostarczyć 
do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Ko-
munalnych odpady komunalne zbierane se-
lektywnie oraz inne frakcje, powstające w go-
spodarstwach domowych, takie jak:
1. papier,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
4. szkło,
5. opakowania wielomateriałowe tj. kartony 

po mleku i sokach,
6. odpady ulegające biodegradacji,
7. odpady niebezpieczne,
8. przeterminowane leki,
9. chemikalia, opakowania po chemikaliach,
10. odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstające w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania pro-
duktów leczniczych w formie iniekcji i pro-
wadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi w szczególności igły i strzykawki,

11. zużyte baterie i akumulatory,
12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13. meble i inne odpady wielkogabarytowe, np. 

łóżka, tapczany, materace, dywany, plan-

deki, chodniki, gumoleum, itp.,
14. zużyte opony- opony pochodzące z po-

jazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 ton

15. odpady zielone - części roślin tj. trawa, 
liście, gałęzie, choinki,

16. odpady budowlane i rozbiórkowe, stano-
wiące odpady komunalne, pochodzące 
z przebudowy, demontażu lub remontów 
budynków mieszkalnych – np. gruz ce-
glany, betonowy, materiały ceramiczne, 
drewno,

17. odzież i tekstylia,
18. popiół i żużel z gospodarstw domowych.

Punkt nie przyjmuje odpadów:
1. sprzętów AGD RTV niekompletnych,
2. piasku,
3. pni, korzeni i konarów drzew,
4. zderzaków i innych części samochodowych,
5. eternitu.

Punkt nie przyjmuje odpadów, powstają-
cych na terenie nieruchomości niezamieszka-
łych oraz odpadów pochodzących z działalno-
ści gospodarczej.
PSZOK jest czynny w dniach: 
poniedziałek - wtorek w godzinach 7.00 – 
11.00, 
środa - nieczynny 
czwartek- piątek w godzinach 11.00 – 15.00, 
sobota w godzinach 8.00 – 12.00.

Urząd Miasta Hajnówka

adres: 
ul. Szosa Kleszczelowska 

17-200 Hajnówka 
(wjazd główną bramą Zakładu Zagospodarowania Odpadów)

Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta  
– zmiany w prawie

Zmiany w prawie! Od 1 stycznia 2021 roku 
przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych in-
stytucji ochrony konsumenckiej.  Zakres ochrony 
konsumenckiej zależy od statusu kupującego. 
• Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, 

który dokonuje zakupów niezwiązanych z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą, czyli nie 
pobiera rachunku czy faktury na dane firmowe 
przedsiębiorcy, to przysługują ci wszystkie pra-
wa konsumenckie. 

• Jeśli jesteś przedsiębiorcą - osobą fizyczną pro-
wadzącą jednoosobową działalność gospodar-
czą zarejestrowaną w CEIDG i w ramach pro-
wadzonej działalności zawierasz umowy, pod 
pewnymi warunkami (o czym dalej) możesz 
skorzystać z praw przysługującym konsumen-
tom w zakresie:

1. zawierane umowy nie mogą zawierać klau-

zul niedozwolonych (Rejestr niedozwolonych 
klauzul prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsument (UOKiK)),

2. rękojmi za wady,
3. odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorcy w ciągu 14 dni.
Ale uwaga! 
Z katalogu praw mogą skorzystać ci przed-

siębiorcy, którzy:
• są osobami fizycznymi prowadzącymi jednooso-

bową działalność gospodarczą zarejestrowaną 
w CEIDG, 

• z treści zawieranej umowy wynika, że nie po-
siada ona dla takiej osoby charakteru zawo-
dowego. 

Będzie to określane w oparciu o przedmiot 
wykonywanej działalności gospodarczej udostęp-
niony w CEIDG (PKD).             Katarzyna Miszczuk

      Hajnówka dnia 28 grudnia 2020 roku 
GK.6621.11.8.2020 
    

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 8 ust.1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - ( tekst jednolity Dz. U. z  2020 roku poz. 256 ) – po 
rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Czeremcha z dnia 27 października 2020 roku
 

p o s t a n a w i a m
uznać za mienie gminne nieruchomość położoną w obrębie Opaka Duża, gmina Czeremcha, oznaczoną  

w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 393 o powierzchni 0,16 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 27 października 2020 roku Wójt Gminy Czeremcha zwrócił się do Staro-

sty Hajnowskiego o wydanie decyzji stwierdzającej, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów 
i budynków obręb Opaka Duża, gmina Czeremcha jako działka ewidencyjna numer 393 stanowi mienie 
gromadzkie. 

Wójt Gminy Czeremcha do wniosku o uznanie za mienie gromadzkie działki nr 393 załą-
czył zeznania dwóch świadków, którzy zeznali, że działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem  
393 o powierzchni 0,16 ha, stanowiąca drogę, położona we wsi Opaka Duża, gmina Czeremcha przed 
1963 rokiem była wykorzystywana jako droga publiczna wspólnie zarówno przez mieszkańców wsi jak 
i innych użytkowników jako dojazd do pól i gruntów leśnych.

Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący 
w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 roku,  dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co 
oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art.8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości 
istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że droga o szerokości  
3,0 m oznaczona aktualnym numerem ewidencyjnym 393 była na mapie (pierworysie) wsi Opaka Duża, 
sporządzonej w 1961 roku i była oznaczona numerem działki 1431.

W rejestrze gruntów wsi Opaka Duża, gmina Czeremcha założonym w 1972 roku działka nr 1431 
została oznaczona numerem 393 o powierzchni 0,16 ha i zapisana jako władanie Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Policznej ( droga powszechnego korzystania ).

W rejestrze gruntów wsi Opaka Duża z 1980 roku w/w działka została zapisana jako władanie Urzędu 
Gminy w Czeremsze jako droga powszechnego korzystania.

W rejestrze gruntów z 1989 roku przedmiotowa działka została zapisana jako własność Skarbu Państwa 
– władający Urząd Gminy w Czeremsze – drogi powszechnego korzystania.

Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działka nr 393 spełnia wymogi 
ustawowe do uznania jej za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowa działka faktycznie była 
drogą i była wykorzystywana jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do 
użytkowania przedmiotowej drogi był ogół mieszkańców wsi.

Pismem z dnia 26 listopada 2020 roku, Starosta Hajnowski poinformował Wójta Gminy Czeremcha oraz 
sołtysa wsi Opaka Duża 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. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 

wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  

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

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha
2. Sołtys wsi Opaka Duża, Pan Jan Puszkarewicz  
3. Urząd Gminy Czeremcha 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 Czeremcha
7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska 
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko


	nr2
	Gazeta Hajnowska styczen

