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OPINIE...

Motto numeru:

„Politycy zbudowali sobie państwo,
w którym nie ponoszą za nic
odpowiedzialności.”

prof. Robert Alberski – Uniwersytet Wrocławski
Lokalny targ online, miody pitne, ośrodek szkolenia lotniczego,
e-lekcje dotyczące twórczości Mickiewicza, grupa ratownicza,
dworzec w Łomży, białostocki półmaraton, grupa technologiczna
z branży IT i centrum badawczo rozwojowe to tegoroczni zwycięzcy
konkursu.

„Gdy nastaje demokracja, wszyscy twierdzą, że o nią walczyli. Śmieliśmy się z komunistycznego ZBOWiD, a mamy solidarnościowy. To nie rozgoryczenie, to konstatacja prawidłowości”.
Roman Czepe – wicestarosta białostocki, laureat Nagrody Literackiej
im. Wiesława Kazaneckiego, posiada „status pokrzywdzonego” przyznany przez IPN

CZY WIESZ ŻE ...
7 lipca ubr. Ziemię
zamieszkiwało 7 877 668 135
ludzi.
(źródło: World Population Clock)

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gródku
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Do ubiegłorocznej edycji -ców w dziewięciu kategoriach.
konkursu napłynęło blisko 180
Tytuł najlepszego Produktu
zgłoszeń. Komisja konkursowa Użytkowego otrzymał lokalny targ
pod przewodnictwem marszałka online Lokalni Naturalni A. Miczejko,
Artura Kosickiego do finałowego
K. Zakrzewski S.C. oferujący świeże
starcia nominowała 27 kandyda- i naturalne produkty wprost od roltów. Spośród nich wybrano zwycięz ników.
Cd. str. 2

Kolędujmy Razem – Narewka 2022
Czytaj str. 8

Czeremcha

Czytaj str. 6
Moim zdaniem
„Dziś Polsce wojna nie grozi, bo mamy amerykański program 1700 plus”
Jacek Bartosiak, Piotr Zychowicz - „Nadchodzi III wojna światowa”

Program 1 700 plus
Specjaliści od politycznego
marketingu uważają, że społeczeństwem najskuteczniej zarządza się za pomocą strachu, a taka
polityka dodatkowo obezwładnia
opozycję, zwłaszcza, gdy straszy
się nieprzewidywalnym niedźwiedziem ze Wschodu. Wtedy wszyscy
przemawiają jednym głosem, nawet gdy nie ma to nic wspólnego
z racjonalnością. Odmienne zdanie
to najlepsza droga do oskarżenia
takiego polityka o bycie sojusznikiem Putina, co w krajowym światku politycznym jest uznawane za
największą hańbę równoważną
ze zdradą narodu. Zresztą racjonalność dla naszych polityków to
pojęcie zupełnie obce. Nauczyli się
dużo mówić, dużo obiecać i za nic

nie ponosić odpowiedzialności. Jak
tylko skończył się straszak w postaci uchodźców mających zalać
nasz kraj, pojawiła się groźba nowej wojny. Tym razem ze strony
Rosji. I nic to, że miałaby to być
napaść Rosji na Ukrainę a nie na
Polskę. Od lat żywimy się sformułowaną przez Giedroycia i Mieroszewskiego w latach sześćdziesiątych XX wieku pojęciem trzech
filarów bezpieczeństwa Polski, którą gwarantować miały niepodległe
Białoruś, Litwa i Ukraina. Te trzy
filary polskiej polityki wschodniej
powtarzane bezkrytycznie przez
polskie „elyty” zwalniają je od jakiegokolwiek racjonalnego i geopolitycznego myślenia.
Cd. str. 5

Turniej Tenisa Stołowego

W dniach 29 i 30 stycznia
2022 roku odbył się już dwunasty
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta Gminy Czeremcha.
Zawody przeprowadzone były
w reżimie sanitarnym ze względu na
panującą pandemię i były atrakcją
dla młodzieży szkolnej w związku
z rozpoczętymi feriami zimowymi.
Salę do przeprowadzenia rozgrywek
udostępniła Anna Smyk, dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Czeremsze.
Całokształtem imprezy zajął się
pomysłodawca i główny organizator
turnieju Janusz Lipiński, który na
Cd. str. 11

Gródek – Zabłudów

Kożliki

Ekologiczne oświetlenie
Stare, energochłonne lampy
uliczne zastąpią w kilku wsiach
nowoczesne i energooszczędne
lampy LED. Pieniądze na wymianę
oświetlenia pochodzą z funduszy
unijnych.
W gminie Gródek „powstanie
siedem lamp oświetlenia ulicznego
w miejscowości Pieszczaniki oraz
sześć w miejscowości Załuki” –
mówi Wiesław Kulesza, wójt Gminy.
Koszt przedsięwzięcia to blisko 105
tys zł, dotacja wyniesie 77 tys. zł.
W gminie Zabłudów powstanie 21 energooszczędnych punk-

tów oświetleniowych. Trzy punkty
powstaną w Zabłudowie, sześć
w Zabłudowie-Kolonii i 12 w e wsi
Solniki. „Gmina już po raz trzeci dostała dofinansowanie na wymianę
ulicznego oświetlenia. Łącznie zostanie zmodernizowanych ponad
400 opraw i wybudowane ponad
300 nowych wraz ze słupami i automatyką” – mówi burmistrz Adam
Tomanek.
Koszt inwestycji to blisko 160
tys zł, w tym dofinansowanie prawie 135 tys. zł.
(seb)

Gra karciana Sinjoro Krokodilo

Centrum Zamehofa w Białym- stracji jest Magdalena Płońska, na
stoku przygotowało grę karcianą co dzień graficzka Białostockiego
SINJORO KROKODILO (w esperan- Ośrodka Kultury.
to – Pan Krokodyl). Inspirowana jest
Na kartach znalazły się porgrą Czarny Piotruś i przeznaczona
trety Ludwika Zamenhofa, jego
jest dla dzieci od 4. roku życia oraz żony, dzieci i rodzeństwa prężnie
dorosłych. Gra wyrabia spostrze- działających w ruchu esperanto
gawczość, rozwija skojarzenia, uczy oraz kontynuatorów jego dziezachowań społecznych. Posiada też ła, m.in. Antoniego Grabowskiego
walor edukacyjny – popularyzuje czy Leo Belmonta. Dzięki instrukcji
postać Ludwika Zamenhofa, ini- dołączonej do gry, będzie można
cjatora międzynarodowego języka
bliżej poznać sylwetki tych postaesperanto.
ci. Gra wydana jest w trzech wer“Sinjoro Krokodilo” to żartobli- sjach językowych: po polsku, anwe określenie osoby, która wśród gielsku i w esperanto. Do kupienia
esperantystów używa języka inne- w cenie 15 zł w kasie kina Forum
go niż esperanto.
(ul. Legionowa 5) i CLZ (ul. WarGra składa się z 37 kart szawska 19). Więcej informacji
przedstawiających postaci ważne – kasa@centrumzamenhofa.pl,
dla ruchu esperanto. Autorką ilu- tel. +48 85 67 67 367
Z ukosa

Baje, bajki, bajeczki

„Każdy Polak ma prawo po- płyną do Brukseli, tylko do rządoznać prawdę” stwierdził niedawno wej kasy. W ubiegłym roku było to
premier Morawiecki, wspierając prawie 25 mld złotych, a w okresie
bilbordową kampanię o wzroście ostatnich 8 lat prawie 60 mld. zł.
cen energii, która z prawdą nie Winne one być przeznaczane na
wiele ma wspólnego. Informują transformacje energetyczną m.in.
one, oburzone podwyżką cen ener- przebudowę linii przesyłowych
gii, społeczeństwo, że za wzrost cen
co zapobiegłoby dużym stratom
odpowiada nie kto inny, tylko Unia energii. Nie usłyszeliśmy też na co
Europejska i jej polityka klimatycz- rząd te miliardy z naszych kieszeni
na. Kontynuując rządową narrację, przeznaczył.
zgodnie z którą za wszystko co
- i po czwarte, dlaczego rząd
rządowi nie wychodzi, odpowiada zrezygnował z rozwoju tańszej
opozycja, tym razem pan premier energii wiatrowej a ostatnio moczapomniał:
no ograniczył możliwości budowy
- po pierwsze, że na taką a nie
paneli słonecznych?
inną politykę klimatyczną Unii sam
Jaką więc prawdę, wg. Presię zgodził,
miera, Polak ma poznać? Czy pie- po drugie, że te 60 procent niądze ze sprzedaży praw do emisji
(faktycznie mniej) to jest 60 pro- potrzebne są - jak 5 lutego powiecent ceny hurtowej i stanowi to
dział prof. Bobko, były senator PiS
zaledwie 23 proc. ceny końcowej, - na realizację programu „Będziemy
którą płaci odbiorca. Pozostałe
rządzić rozdając pieniądze”?
prawie 80 proc. stanowi akcyza
Jeśli więc naprawdę pan pre(ustanawiana przez rząd) i koszty mier uważa, że Polak ma prawo poprzesyłu. Te ostanie są coraz wyż- znać prawdę niech ją wyjawi całą
sze ze względu na brak inwestycji
i bez ogródek, nie zwalając niczego
w linie przesyłowe.
ani na Unię ani na opozycję bo od
- po trzecie zapomniał powie- siedmiu lat rządzi już Zjednoczona
dzieć, że pieniądze ze sprzedaży Prawica a nie mityczna opozycja.
praw do emisji zanieczyszczeń nie
Zbigniew Podlaski

Restauracja zabytkowego młyna

Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach otrzymało 194 tys.
zł na wyremontowanie zabytkowego
wiatraka ze Stupnik (powiat bielski).
Ma znów mleć zboże, co stanie się dodatkową atrakcją turystyczną skansenu w Koźlikach. Odbudowany zostanie
mechanizm młyna wodnego, koło wodne i kamień młyński. Przeprowadzone
będą również roboty budowlane związane z posadowieniem, wzniesieniem
ścian i wykonaniem dachu, osadzeniem
stolarki drzwiowej i okiennej, a także
uruchomienia układu napędowego
oraz mechanizmu mielenia. Wartość
tego projektu wynosi 228 tys. zł,

a dofinansowanie pokryje 194 tys.
Projekt uzyskał dofinansowanie
z funduszy europejskich w ramach

konkursów przeprowadzonych przez
Lokalną Grupę Działania „Puszcza
Białowieska”.
(blik)

Kapliczka z Rudki w rejestrze zabytków
Kapliczkę wybudowano najprawdopodobniej w 3 ćw. XVIII w.
Należy do najbardziej charakterystycznych obiektów murowanych
tzw. małej architektury w regionie.
Znajduje się przy skrzyżowaniu
ul. Ciechanowieckiej i ul. Wolności
w Rudce. Do rejestru zabytków województwa podlaskiego została wpisana w grudniu br.
Jak wyjaśnia prof. Małgorzata
Dajnowicz, podlaska konserwator
zabytków, kapliczka to wolnostojący
obiekt murowany z cegły i tynkowany. Została usadowiona na wysokim
cokole z płycinami, w formie aediculi
z niszą zamkniętą półkoliście, ujętą
parą pilastrów toskańskich, w której
znajduje się drewniana rzeźba św.
Floriana. Kapliczkę zwieńczono profilowanym gzymsem, nakryto dachem
półokrągłym, pokrytym dachówką.
- Wartości artystyczne przedmiotowej kapliczce nadaje proporcjo-

nalna, oryginalna, niezmieniona bryła. Ze względu na występujące w jej
strukturze motywy pilastra toskańskiego czy płynność linii, kapliczka

stanowi odzwierciedlenie sztuki
barokowej. Stylistycznie i kompozycyjnie jest związana z założeniem
kościelnym, bowiem została umiejscowiona na osi fasady kościoła parafialnego Świętej Trójcy – odnosi się

w decyzji o wpisie do rejestru prof.
Dajnowicz.
Kościół Świętej Trójcy jest
przykładem architektury barokowej,
został zaprojektowany w duchu baroku klasycyzującego, pozostającego
pod wpływem architektury saskiej
oraz oszczędnej w detalu i zrównoważonej w proporcjach architektury
Tylmana von Gamerena. Od 1966
roku świątynia znajduje się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego.
Zarówno świątynia Świętej
Trójcy jak i przedmiotowa kapliczka są ważnym elementem religijnej
świadomości wśród lokalnej społeczności. Stylistyka nowego zabytku stanowi uzupełnienie osiemnastowiecznej kompozycji założenia
kościelnego.
źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Białymstoku
oprac.: Aneta Kursa
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W kategorii Produkt Spożywczy
pierwsze miejsce przyznano firmie
Augustowska Miodostytnia Paweł
Kotwica Piotr Piłasiewicz S.C. za Miody Pitne.
Za najciekawsze przedsięwzięcie w kategorii Kultura kapituła konkursu uznała projekt Teatru Wierszalin „Objazd mickiewiczowski - wzorem
Reduty”.
Zwycięzcą kategorią Inwestycje został Urząd Miejski w Łomży za
Miejskie Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjne.
W kolejnej kategorii: Odkrycie 2020 laureatem został Ośrodek
Szkolenia Lotniczego Pronar – Pronar
sp. z o.o.
PKO Białystok Półmaraton to
zwycięzca kategorii Wydarzenie. Od
2013 roku jest ono organizowane
przez Fundację Białystok Biega.
Palmę pierwszeństwa w kategorii Społeczeństwo przyznano Grupie
Ratowniczej „Nadzieja”. To społeczna
jednostka ratunkowa, która niesie
pomoc osobom w stanie zagrożenia
zdrowotnego.
Ks. Kubeł – założyciel grupy dedykował otrzymane wyróżnienie
wszystkim ratownikom, służbom
medycznym ratującym ludzkie życie,
również służbom mundurowym pracującym na granicy.
Komisja konkursowa jako zwycięzcę w kategorii Projekt 4.0 uznała

Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy
Malow Sp. Z o.o. To wspólne przedsięwzięcie firm z województwa podlaskiego wprowadzające inteligentne
rozwiązania w przedsiębiorstwach.
Tytuł najlepszego przedsięwzięcia w kategorii Biznes otrzymała Grupa technologiczna TenderHut – TenderHut S.A.
Jak co roku Podlaskiej Marce
towarzyszył plebiscyt Podlaska Marka Konsumenta. W tym roku głosami
internautów zwyciężyło Stowarzyszenie Białostocki Klub Kibiców Niepełnosprawnych.
Wyszki

Ambasadorem Podlaskiej Gospodarki została Podlaska Branża
Turystyczna. Uhonorowano: Podlaską
Regionalną Organizację Turystyczną,
Suwalską Organizację Turystyczną,
Lokalną Organizację Turystyczną „LOT
nad Bugiem”, Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemia Łomżyńska”, Lokalną Organizację Turystyczną „Region
Puszczy Białowieskiej” i Polską Izbę
Turystyki Oddział Podlaski w Białymstoku. Tytuł Honorowego Ambasadora
Województwa Podlaskiego otrzymała
Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.
Źródło: UMWP

Nowy kierownik USC

1 stycznia 2022 r. kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Wyszkach
został Agnieszka Falkowska, dotychczas pracująca w Urzędzie na stanowisku referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Przez ponad rok – po odejściu na emeryturę w 2020 r. Zdzisławy
Jabłońskiej – funkcję Kierownika USC na mocy ustawy o aktach stanu
cywilnego Wójt Mariusz Korzeniewski.
(S)

Nr 47
Piątka dla powiatu bielskiego
Związek Powiatów Polskich
ogłosił wyniki rankingu powiatów
i gmin 2021. W kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców zajęliśmy 5. miejsce, plasując się za
powiatami: augustowskim (także
z województwa podlaskiego), świdwińskim, drawskim i przasnyskim.
Tym samym awansowaliśmy z 9.
miejsca, jakie osiągnęliśmy w ubiegłorocznym rankingu.

Pozycja powiatu bielskiego
na krajowej arenie samorządowej
pozostaje nadal bardzo wysoko.
W poprzednich latach również mieścił się on w krajowej czołówce, zajmując piątą pozycję w roku 2019
i dziewiątą w latach 2018 i 2020.

Najwyżej notowaną lokatę uzyskał
w 2017 r., kiedy to zajął 4. miejsce.
Co zadecydowało o tak wysokim miejscu powiatu bielskiego w rankingu? Były to przede
wszystkim osiągnięcia w zakresie
polityki proinwestycyjnej, poprawy jakości obsługi mieszkańców
oraz usprawnienia funkcjonowania
jednostki samorządu. Wpływ na
osiągniętą lokatę miały również
działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem informacji,
rozwój ochrony zdrowia i pomocy
społecznej oraz realizacja licznych
programów i projektów z udziałem
środków zewnętrznych.
Warto wspomnieć, iż jest to
kolejna tak wysoka ocena powiatu
bielskiego w ogólnopolskich rankingach. W ubiegłym roku zajął on
24. w ogłoszonym przez pismo samorządowe „Wspólnota” rankingu
wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020.
pd

V Zjazd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
6 lutego br. miał miejsce V
Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku
Podlaskim. Powiat bielski reprezentował starosta Sławomir Jerzy Snarski.
W spotkaniu uczestniczył zarząd oddziału oraz delegaci i przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu bielskiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się również: Marek Malinowski – członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Lucyna Golonko – dyrektor
Zarządu Wykonawczego Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, komendant powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Bielsku Podlaskim st.
bryg. Waldemar Kudrewicz oraz
przedstawiciele władz gminnych.
Podczas zjazdu przedstawiono i zaakceptowano sprawozdanie
z działalności ustępującego zarządu
oraz zatwierdzono kandydatury na

kolejną kadencję. W skład nowego
zarządu oddziału powiatowego weszli: prezes Arkadiusz Krasowski, wiceprezes Jan Opaliński (przedstawiciel starosty bielskiego), wiceprezesi:
Waldemar Kudrewicz, Janusz Kiersnowski i Leszek Sidorski, sekretarz

zarządu: Tadeusz Turkowicz, Paweł
Bobel, Wojciech Łochnicki, Michał Zalewski, Marta Tymińska-Malinowska
i Walenty Gałuszewski.
W trakcie obrad głos zabrał
starosta bielski. W swoim przemówieniu podziękował ustępującemu

Kamil Kotowicz, skarbnik Marcin Lasota, członkowie prezydium: Mirosław
Bałło, Stanisław Olszewski, Przemysław Cereniewicz, Grzegorz Wasilewski i Jerzy Szymański oraz członkowie

zarządowi za dotychczasową współpracę oraz złożył gratulacje i życzenia nowo wybranemu zarządowi.
opr. js
Źródło, fot.: KP PSP w Bielsku Podlaskim

Nabór uczniów do szkół ponadpodstawowych w planach powiatu bielskiego
Zarząd powiatu na posiedzeniu 3 lutego br. zatwierdził na rok
szkolny 2022/2023plan naboru
uczniów do klas pierwszych szkół
prowadzonych przez powiat bielski.
Od 1 września w szkołach tych naukę może rozpocząć 472 uczniów.
Bielskie licea ogólnokształcące oferują młodzieży łącznie
180 miejsc w szkolnych ławach.
W każdym z nich może uczyć się
po 90 uczniów. Zachętą dla nich
będzie z pewnością wysoki poziom kształcenia, przedkładający
się na zdawalność matur. Za ub.
rok I Liceum Ogólnokształcące im.

miarową halą sportową, a w II LO
w bieżącym roku zostanie oddany
do użytku nowy, choć nieco mniejszy obiekt tego typu.
270 miejsc czeka na młodych ludzi w bielskich szkołach
zawodowych. Zespół Szkół nr 1 im.
Marszałka J.K. Piłsudskiego może
przyjąć 60 uczniów do branżowej
szkoły I stopnia (zawodowej). Będą
oni mogli kształcić się w kierunkach: monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
oraz mechanik pojazdów samochodowych. W technikum naukę może
rozpocząć 90 uczniów kształcących

Podlaskiej ma do zaoferowania
ni 56 ha użytków rolnych. Szkoła
120 miejsc w technikum. Młodzież posiada autokar, samochód osobobędzie tu mogła rozpocząć naukę wy, samochód dostawczy, ciągniki
w specjalnościach: technik eko- i maszyny rolnicze.
nomista, technik logistyk, technik
Bielskie technika również
informatyk, technik rolnik, technik
mogą pochwalić się bardzo dobryżywienia i usług gastronomicznych
mi wynikami matur. W ub. roku były
oraz technik hotelarstwa.
one znacząco wyższe od średniej
Oba zespoły szkół dyspo- wojewódzkiej i krajowej. Technikum
nują świetną bazą dydaktyczną
nr 1 osiągnęło poziom 89% zdai sportową. ZS nr 1 posiada np. 6 walności (średnia wojewódzka w tej
specjalistycznych pracowni, halę kategorii wyniosła 83%, a krajowa
sportową i salę gimnastyczną oraz 75%), natomiast Technikum nr 4
bosko sportowe Orlik. Uczniowie – 87%.
mają możliwość opanowania komPonadto 22 miejsca przeznaputerowych technik projektowania
czono dla uczniów szkoły specjalnej
w programach AutoCad, Inventor przysposabiającej do pracy w ZeSolidEdge, EdgeCam oraz nauczyć
się programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie
(CNC). Mogą również odbywać praktyki w Centrum Kształcenia PrakPowiat bielski w 2021 r. na
tycznego oraz w bielskich firmach
działania w zakresie opieki społeczDANWOOD i UNIBEP. ZS nr 4 na- nej wydatkował kwotę 4,9 mln zł.
tomiast dysponuje m.in. czterema
Realizujące te zadania Powiatowe
salami komputerowymi (2 informa- Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku
tyczne, ekonomiczna i logistyczna) Podlaskim udzieliło pomocy ok. 2,5
z siecią wewnętrzną i internetem, tys. mieszkańcom powiatu.
pracownią gastronomiczną, salą
Najważniejszą i zarazem
gimnastyczną, siłownią oraz bo- pochłaniającą największe nakłaiskiem sportowym. Internat szkolny dy dziedziną działalności powiatu
oferuje 125 miejsc wraz ze stołów- w sferze opieki społecznej to pomoc
ką. Na potrzeby przyszłych rolników osobom niepełnosprawnym. Aktywprzeznaczone jest pomieszczenie
ność PCPR skupiała się tu przede
magazynowo-garażowe i gospo- wszystkim na finansowaniu rehadarstwo pomocnicze o powierzch- bilitacji społecznej tych osób. Dofi-

spole Szkół Specjalnych im. Jana
Pawła II.
Wielkim atutem podległych
powiatowi szkół jest kadra pedagogiczna. Zatrudnieni nauczyciele to
doskonale wykwalifikowani, znakomicie współpracujący z młodzieżą
pedagodzy. Ich zasługą i sukcesami
są nie tylko przedstawione wyżej
bardzo dobre wyniki matur, ale
też liczni finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych oraz tysiące
młodych ludzi z powiatu bielskiego
dobrze przygotowanych do pracy
zawodowej i dalszej nauki na studiach wyższych.
pd

Opieka społeczna w powiecie bielskim
w 2021 r.

T. Kościuszki poszczycić się może
zdawalnością na poziomie 96%, a II
Liceum Ogólnokształcące z BJN im.
B. Taraszkiewicza – 94% (średnia
wojewódzka w tej kategorii wyniosła 91%, a krajowa 87%). Ponadto
szkoły oferują doskonałą bazę dydaktyczną i sportową. Dla przykładu I LO dysponuje nową pełnowy3

się w zawodach: technik robót wykończeniowych w budownictwie,
technik budownictwa, technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych. 150 osób będzie
również mogło podnosić swoje
umiejętności w kwalifikacyjnych
kursach zawodowych.
Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi

nansowywano zatem uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, udział niepełnosprawnych w działalności sportowej, kulturalnej, w rekreacji i turystyce; likwidacji barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu
się oraz działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Pochłonęło to
środki w wysokości blisko 2,2 mln zł.
W ten sposób sfinansowano potrzeby 1030 osób niepełnosprawnych.
Cd. str. 4
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Realizacja zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w 2021 roku
Sytuacja na rynku pracy
w powiecie bielskim w 2021 roku
cechowała się stabilnością i powolnym spadkiem liczby bezrobotnych,.
W listopadzie ub. roku stopa bezrobocia osiągnęła niespotykaną dotychczas wartość 3,9% i była jedną z najniższych w województwie
podlaskim.
Taka sytuacja sprawiła, że
powiatowy urząd pracy położył
większy nacisk na wsparcie bezrobotnych i zatrudnionych osób w zakresie podwyższania ich kompetencji zawodowych, a także na obsługę
zatrudniania cudzoziemców przez
pracodawców. Ci ostatni mogli też
liczyć na większą pomoc, gdyż wielu z nich zmaga się z niedoborem
wykwalifikowanych kandydatów do
pracy.
Na wsparcie lokalnego rynku pracy i aktywizację zawodową
bezrobotnych Powiatowy Urząd
Pracy w Bielsku Podlaskim w 2021
roku dysponował kwotą prawie
10,2 mln zł, z czego 5,2 mln zł to

dodatkowe środki pozyskane w wyniku aplikowania o ich przyznanie.
W 2021 roku realizowanych
było 9 projektów, w tym 5 finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pomoc w ramach tych projektów skierowana była w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych,
zamieszkałych na terenach wiejskich, zwolnionych z pracy (w tym
w wyniku negatywnych skutków
pandemii), bezrobotnych do 30.
roku życia oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia.
Realizowano również projekty partnerskie dotyczące rozwoju
kompetencji i umiejętności zawodowych oraz wzmocnienia roli ekonomii społecznej w powiecie, a także
projekty pilotażowe testujące nowe
rozwiązania systemowe odpowiadające na zmiany zachodzące na
rynku pracy.
Realizacja założonych zamierzeń i projektów w dziedzinie
aktywizacji lokalnego rynku pracy

wymagała dużego zaangażowania
pracowników urzędu w utrzymywanie stałej, efektywnej współpracy
z pracodawcami działającymi na
terenie powiatu bielskiego.
W 2021 roku Powiatowy
Urząd Pracy współpracował z 253
podmiotami z terenu powiatu.
W ramach tej współpracy między
innymi:
• dofinansowano 287 miejsc pracy
w 161 zakładach pracy,
• z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dofinansowano przeszkolenie 510 pracowników
i pracodawców na wniosek 36
pracodawców,
• wpisano do ewidencji 794

Obowiązek ponoszenia opłat za pobyt w DPS
W sytuacji, w której członek
rodziny z uwagi na różne okoliczności musi zamieszkać w domu
pomocy społecznej, rozpoczyna się
procedura związana z jego umieszczeniem w tej placówce oraz ustaleniem kręgu osób zobowiązanych do
ponoszenia opłat za pobyt.
Problematykę z tym związaną reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zgodnie z przepisami opłata zostaje ustalona w decyzji wydanej
przez organ gminy właściwej dla
osoby kierowanej do domu pomocy
społecznej. Pobyt jest odpłatny do
wysokości średniego miesięcznego
kosztu utrzymania. Wysokość opłat
zależy w głównej mierze od dochodu mieszkańca, dlatego za te same
usługi mieszkańcy mogą wnosić
różne należności.
Przepis art. 61 ust. 1 ustawy
wymienia osoby zobowiązane do
wnoszenia opłat. Są to w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypad-

ku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została
skierowana do domu pomocy
społecznej.
Przyjęta zasada kolejności
oznacza więc, że w sytuacji, gdy
osoba umieszczona w DPS nie jest
w stanie ponosić kosztów pobytu
w placówce, obowiązek wnoszenia opłat spoczywa na małżonku,
w następnej kolejności na zstępnych, w dalszej kolejności na wstępnych, a jeszcze w dalszej na gminie.

O regule kolejności nie ma
mowy w sytuacji wystąpienia obowiązku ponoszenia opłat przez
kilkoro zstępnych. Każdy z nich
ma taki sam obowiązek ponoszenia opłat, a jedynie różnicować ich
może kryterium dochodowe. Wysokość zobowiązań finansowych
ustalona jest w umowie zawartej
z małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi i osobami, które chcą wnosić
opłatę fakultatywną oraz kierownikiem ośrodka pomocy społecznej
gminy właściwej ze względu na
miejsce zamieszkania osoby, której
opłata dotyczy.
MS

oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom i wydano 30 zezwoleń
na pracę sezonową, głównie obywatelom Ukrainy.
Ponadto w ramach realizacji w powiecie wsparcia lokalnych
przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów działaniami
przewidzianymi w tarczy antykryzysowej:
• 309 podmiotów (głównie przedsiębiorców) otrzymało wsparcie
w postaci bezzwrotnej pożyczki,
dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
i wynagrodzeń pracowników,
• dofinansowano wynagrodzenia

52 pracowników w celu utrzymania przez pracodawców stanowisk pracy zagrożonych w wyniku pandemii.
Pomoc w zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej w ramach zrealizowanych przez urząd w 2021
roku usług i instrumentów rynku
pracy otrzymało łącznie prawie
2,8 tys. osób bezrobotnych, a 378
osobom wypłacono zasiłki dla
bezrobotnych w łącznej kwocie
ok. 2,1 mln zł.
Powiatowy Urząd Pracy
w Bielsku Podlaskim otrzymał
w 2021 roku wyróżnienie w konkursie „Rozwój i doskonalenie kompetencji na nowoczesnym rynku pracy
– dobre praktyki w urzędach pracy
województwa podlaskiego”. Organizatorem konkursu był Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku. Bielski
PUP był jednym z dwóch wyróżnionych, a nagrodzony został za praktykę „Tydzień w branży budowlanej”.
bd (PUP)

Akademia Młodego Technika
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu
Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży stojącej przed
wyborem nowej szkoły, zapraszają
uczniów klas ósmych szkoły podstawowej zainteresowanych
kształceniem zawodowym
w technikum lub branżowej
szkole I stopnia do udziału
w warsztatach pt.: „Akademia
Młodego Technika”.
Warsztaty odbywać będą
się od marca do czerwca 2022
r. w siedzibie szkoły według
ustalonego harmonogramu
dla poszczególnych branż zawodowych. Udział w warsztatach pomoże uczniom w wyborze odpowiedniego kierunku
kształcenia oraz poszerzy ich
zainteresowania zawodowe
w danej dziedzinie.
Więcej informacji można
uzyskać telefonicznie pod nu-

merem: 85 833 26 98 (wewn. 21)
lub 509 189 560.
Na stronie internetowej szkoły znajdują się również dokumenty
do pobrania: regulamin, formularz
zgłoszeniowy, harmonogram zajęć
oraz klauzula informacyjna.

Opieka społeczna w powiecie bielskim w 2021 r.
Ponadto w tym zakresie realizowano
program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” – edycja
2021” o wartości ok. 20 tys. zł, program „Aktywny Samorząd” (297 tys.
zł), „Program wyrównywanie różnic

two objęło osoby niepełnosprawne,
w tym 759 osób dorosłych i 60 dzieci. Wydatki z budżetu powiatu na ten
cel wyniosły w ub. roku 305 tys. zł.
Kolejną bardzo istotną dziedziną działalności powiatu w sferze opieki społecznej jest pomoc
udzielana dzieciom wymagającym

między regionami III” (140 tys. zł)
oraz zajęcia klubowe dla osób niepełnosprawnych (57 tys. zł). Powiat
finansował również działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności. Orzecznic-

zapewnienia im właściwych warunków domowych i opieki rodzinnej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzieliło pomocy 72 dzieciom
poprzez pieczę zastępczą w 52
rodzinach zastępczych i w placów-
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kach opiekuńczo-wychowawczych. oraz rodzice dziecka z niepełOrganizowano wsparcie osobom
nosprawnością.
usamodzielnianym opuszczającym
W ub. roku realizowano
rodziny zastępcze i placówki opie- również program korekcyjno
kuńczo-wychowawcze. Ponadto -edukacyjny dla 11 sprawców
realizowano dodatki wychowawcze
przemocy (9,9 tys. zł) oraz 15
dla dzieci umieszczonych w rodzi- osobom dokonano wypłaty
nach zastępczych i w placówkach środków przyznanych w ramach
opiekuńczo-wychowawczych. Na za- Karty Polaka (129 tys. zł).
dania te wydatkowano łączną kwotę
Na realizację powyższych
ponad 1,3 mln zł. Ponadto realizo- działań ze źródeł zewnętrzwano projekt finansowany ze środ- nych pozyskano kwotę ponad
ków Europejskiego Funduszu Spo- 4 mln zł.
łecznego pn. „Rodzina - bezpieczny
Ponadto za pośrednicdom” (452 tys. zł). W ramach pro- twem Powiatowego Centrum
jektu objęto wsparciem 111 osób
Pomocy Rodzinie w Domu
z powiatu bielskiego zagrożonych
Pomocy Społecznej im. Jana
ubóstwem lub wykluczeniem spo- Pawła II w Brańsku umieszłecznym, osoby przebywające w pie- czono 24 osoby starsze i soczy zastępczej wraz z opiekunami, matycznie chore, potrzebujące
rodziny przeżywające trudności
całodobowej opieki. Natomiast
opiekuńczo-wychowawcze, oso- w ramach ścisłej współpracy
by opuszczające pieczę zastępczą z burmistrzem miasta Bielsk

Podlaski wychowanek bielskiej placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego otrzymał mieszkanie z zasobów
miasta.
pcpr, pd
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Moim zdaniem

Program 1 700 plus

Cd. ze str. 1
Dodatkowo, nasz kraj przed
Szczupłe ramy felietonu nie wrażym Putinem, ma obronić egpozwalają na szersze rozwijanie zotyczny sojusz polsko-brytyjsko
tematu. Ale nie można pominąć – ukraiński. Może więc warto sobie
faktu, że ten brak realizmu unie- przypomnieć, jak Anglicy bronili nas
możliwia myślenie kategoriami w 1939 r. Może warto odświeżyć
interesu państwa polskiego. My pamięć. Ile są warte amerykańskie
lubimy moralizować, do czego to gwarancje, przekonali się ostatnio
nasz kraj w historii wielokrotnie Afgańczycy, oglądając paniczną
doprowadzało być może napiszę ucieczkę USA. Może warto przeanaliprzy innej okazji.
zować doświadczenia innych państw,
W ostatnich dniach wszyscy które też miały podobne gwarancje
politycy wspierani ochoczo przez i sojusznicze wojska na swym temedia zachwycają się decyzją rytorium np. historie Południowego
prezydenta Bidena o wzmocnie- Wietnamu czy Kurdów.
niu amerykańskiego kontyngentu
Po niechlubnie przegranej wojw Polsce grupą 1700 kolejnych
nie z afgańskimi talibami ameryżołnierzy.
kański przemysł zbrojeniowy musiał
Odrobinę myślący dostrzeże znaleźć nowego nabywcę na swoje
od razu, że ten dodatkowy kontyn- „zabawki”. Padło na Ukrainę. Jak pogent żołnierzy nie zmieni propor- wiedział niedawno doradca ds. bezcji sił na wschodniej flance NATO, pieczeństwa prezydenta USA Jake
a jedynie w przypadku ewentual- Sullivan, Stany Zjednoczone dostarnego konfliktu – w który nie wierzę czyły do Ukrainy uzbrojenie o warto– może zwiększyć ryzyko pierwsze- ści 650 mln dolarów. Jednocześnie
go ataku na nasz kraj. Ta na razie
powtarza on tezę, że Biały Dom chce
informacyjna wojna Rosja – USA, zapobiec ewentualnej wojnie. Więc
po raz kolejny obnaża słabość pomyślmy, jeśli ktoś w sytuacji tląpolskiej armii, skoro kilka tysięcy cego się konfliktu dostarcza jednej ze
amerykańskich żołnierzy może stron broń o takiej wartości, to chce
obronić nasz kraj, a nie zrobi tego wojny uniknąć czy do niej zachęca?
stu tysięczna polska armia.
Zastanówmy się, czy gdyby Rosja do-

Dubicze Cerkiewne

starczyła takiej wartości uzbrojenie
np. do Meksyku to czy USA nie gromadziły by swoich wojsk na granicy?
Moim skromnym zdaniem chodzi o coś zupełnie innego.
Upadek ZSRR doprowadził do
jednobiegunowego świata, z gospodarczą, militarną i polityczną hegemonią Stanów Zjednoczonych. To one
decydowały, który kraj jest „demokratyczny”, a któremu trzeba udzieli
lekcji pokory. Jednak upływający czas,
tą dominację zaczął ograniczać. Na
światową arenę gospodarczą coraz
śmielej wkraczały Chiny, ograniczając
coraz skuteczniej możliwości finansowe i gospodarcze USA, a jednocześnie o powrót do pierwszoligowej gry
zaczęła dobijać się Rosja.
Rywalizacja USA – Chiny – Rosja wchodzi w krytyczną fazę. Dla
Stanów Zjednoczonych nie może być
nic gorszego niż sojusz tych dwu
Państw. Niezwykle ważne jest po
której stronie w razie wojny stanie
Rosja. Prewencyjnie postanowiono
więc zneutralizować najsłabszego
ogniwo ewentualnego sojuszu czyli
Rosję, wikłając ją w konflikt z Ukrainą.
Podbijając stawkę w wojnie informacyjnej Białego Domu z Kremlem,
próbuje się przeciągnąć ją na swoją

będzie przykładem żywej historii,
a nie tylko miejscem gromadzenia lokalnych zabytków. W Izbie
znalazły się m.in. prawdziwy piec
gliniany, archiwalne fotografie,
sprzęt gospodarczy i przedmioty
codziennego użytku ale także stare
szkolne ławki, stroje czy też rzeźby
Mikołaja Korcha z Kraśkowszczyzny

i pamiątki dokumentujące historie
miejscowej OSP itp.
Obywające się w izbach urządzonych na wzór XIX wiecznych
wiejskich chat warsztaty przybliżały
młodzieży codzienne życie i mozolna pracę przodków.
Upływający czas zrobił swoje i przyszła pora na rewitalizację.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych opracował więc projekt „Przywrócenie funkcji społecznych oraz
kulturowo-edukacyjnych w budynku Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych” i pozyskał
na jego realizację dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego. Koszt
realizacji projektu to kwota 283
986,48 zł, z czego 217 079,26 zł
stanowi dofinansowanie. Pozostałe
część zostanie pokryta z budżetu
gminy.

Dawnych czasów blask leniwy,
W pajęczyny już się wplótł,
Czas, jak sędzia sprawiedliwy
Rzeczy z objęć dłoni zmiótł.
Pozostawił lichym tchnieniem,
Z wyobraźni tkany koc,
By zagościł
w nas wspomnieniem,
By spokojna była noc.
(autor: Anna Charytoniuk)

(sok)

Dzień babci i dziadka 2022
21 stycznia Dzień Babci
i Dziadka uczciły zespoły Mażoretek działające w Hajnowskim Domu
Kultury. Uśmiechnięte i świetnie
przygotowane dziewczęta profesjonalnie zaprezentowały swój warsztat, co niewątpliwie spodobało się
licznie zebranej publiczności, która
nagrodziła artystów gromkimi brawami.
Z kolei 22 stycznia muzycznie
i poetycko świętowali Dzień Babci
i Dziadka artyści z zespołów tańca
nowoczesnego działających przy
HDK - zespoły: ILUZJA I ABRAKADABRA.
Świetnie przygotowane, energiczne układy taneczne przeplatane
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wierszami o Dziadku i Babci dały
obraz ciekawego artystycznego
wydarzenia. Jak zwykle licznie zebrana publiczność była zachwycona

ale nie wierzę, wbrew niektórym
polskim politykom, że Putin jest
nieobliczalnym i nieprzewidywalnym szaleńcem. Wierzę natomiast
w to, że jako były oficer KGB, potrafi
przewidywać skutki swoich decyzji
i nie zamierza wikłać się w długoletni konflikt z Ukrainą, który niczego mu nie przyniesie, do niczego
nie jest mu potrzebny. Niestabilna
politycznie i gospodarczo Ukraina,
zżerana wszechobecną korupcją
w niczym mu nie zagraża, a silne
gospodarczo regiony Donieck i Ługańsk są i tak praktycznie zależne
od Rosji. Jednocześnie musi brać
pod uwagę stanowisko Turcji, która popiera Ukrainę, a jednocześnie
jest odbiorcą nowoczesnego rosyjskiego uzbrojenia. Klient, z największą po USA armią w NATO, to złota
żyła, której nie można stracić.
Więc wychodząc z założenia,
że groźba jest silniejsza od czynu,
Putin gra ostro, bo ma świadomość,
że jego neutralność w nieuchronnym konflikcie USA - Chiny jest bardzo Stanom potrzebna, bo wie, że
Stany Zjednoczone nie będą chciały wepchnąć go jeszcze bardziej
w chińskie ramiona.
Wiesław Sokołowski

Dziedzictwo Naszych Dziadków

Izba Kultury i Tradycji OSP

18 września 2005 r. w budynku po Szkole Podstawowej z początku XX w. w Dubiczach zlokalizowano Izbę Kultury i Tradycji
OSP. Otwarcie Izby połączono
z obchodami 85 lecia powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiczach. Organizatorzy powstania
gminnego muzeum założyli, że Izba

stronę. Tylko że nałożenie ewentualnych sankcji na Rosję spowoduje
zacieśnienie gospodarczych kontaktów z Chinami, a ewentualny konflikt
Rosji z Ukrainą może spowodować,
że z tego zamieszania skorzystają
Chiny i spróbują zająć Tajwan, a wtedy III wojna światowa nie będzie już
tylko teorią.
Kierując się takim myśleniem
Stany postanowiły zrewitalizować
tlący się od lat rosyjsko-ukraiński
konflikt, dostarczając na Ukrainę
duże ilości broni i strasząc szybkim
wybuchem wojny zmusić do tego
sojuszników z NATO. Chociaż trzeba
uczciwie powiedzieć, że nie wszystkie
państwa NATO w ten sposób zareagowały.
Czy te doniesienia o rychłym
wybuchu wojny są prawdziwe?
Śmiem wątpić, bo pamiętam jak straszono bronią biologiczną Saddama
Husseina i ile potem były warte te
doniesienia wywiadu USA? Okazało
się, że był to zwykły blef, który posłużył zajęciu irackich pól naftowych.
Czy teraz jest tak samo? Nie
wiem. Ale mam prawo amerykańskim doniesieniom nie wierzyć.
Wprawdzie Rosja zgromadziła
na granicy ponad stu tysięczną armię,

czego dowodem były nieustające
brawa po każdym z występów.
Dziękujemy wszystkim za ten
wspólny czas! Anna Charytoniuk

21 stycznia 2022 w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy : ”Dziedzictwo
Naszych Dziadków”.
Jest to wystawa tematyczna
poświęcona temu, co dawne, minione… bardziej lub mniej znane…
lecz wciąż obecne, trwałe i duchowe
- dziedzictwo materialne i niematerialne - nieoceniona wartość sama
w sobie… Świadectwo tego, jak dawniej żyli ludzie, jak toczyły się ich losy,
jakie wartości cenili sobie najbardziej,
jak o nie dbali i co przekazywali kolejnym pokoleniom…
Część historii pokolenia naszych
dziadków zapisanej w rzeczach…Rzeczach prostych, codziennych, użytkowych, a co najważniejsze tworzonych
ręcznie według wiedzy i praktyk przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Obecni na otwarciu wystawy
goście mieli okazję obejrzeć wiele
ciekawych pamiątek w postaci makatek, obrusów, tkanych narzut czy
lnianych, haftowanych ręczników.
Atrakcją okazał się dawny warsztat
stolarski - wiekowy – przez co tak
interesujący. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudzały również narzędzia
stolarskie i inne przedmioty użytku
codziennego, którymi posługiwali się
ludzie żyjący dawniej na wsi.
Pamiątki prezentowane na
wystawie niewątpliwie stanowią
ogromną wartość dziedzictwa materialnego, zawierającego w sobie zapis
unikalnych technik, w jakich zostały stworzone, jak również dają nam
możliwość pięknej, duchowej podróży
sentymentalnej w dawne, odleglejsze
czasy.
Pamiętajmy, że dziedzictwem
będzie również dorobek naszych
obecnych czasów, naszej codzienności, zachowań, wytwórczości, której
obrazy i przekaz pozostawimy następnym pokoleniom.
Dbajmy więc, by wszystko
to, co będzie kiedyś naszym świadectwem, napawało dumą i wzbudzało szacunek w oczach tych, którzy będą do nas powracać we
wspomnieniach….
(ach)
Wieści Podlaskie

gmina narewka
Kolędujmy Razem – Narewka 2022
W piątek, 21 stycznia w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury odbyły się 14. Prezentacje
„Kolędujmy Razem” - Narewka 2022.
Z powodu pandemii przesłuchania,
do których zgłosiło się 30 wykonawców odbywały się bez udziału
publiczności. Organizatorzy zapewnili jednak relacje na bieżąco
za pomocą transmisji on-line w internecie.

Warto przeczytać
A czemu policjanci przechodzili na drugą stronę barykady, do
zbójów? Jakie były motywy?
Najczęściej utrata możliwości
zarobkowania. Bo dlaczego idą do policji? Z reguły dlatego, że są leniami.
Nie ma chęci, nie ma zdolności do
czegoś na przykład. A nawet jeżeli ma,
to nie chce tych zdolności rozwijać.
Niektórzy mają wyższe wykształcenie.
Teraz często się zdarza, że ludzie mają
bardzo ciekawe kierunki pokończone,
ale najczęściej ktoś ich na ten kierunek
namówił – rodzice, bo to, powiedzmy,
tata w tym pracował czy mama, więc
synek albo córka idą w te ślady. No
i się okazuje, że miało być fajnie, a jest
niefajnie, bo go to nie interesuje albo
ciężko jest o robotę, albo ta robota
jest nieciekawa, albo mało płatna,
Więc co? Do policji idzie. Do tej policji
też nie za bardzo ma ciągotki i predyspozycje psychomotoryczne, ale myśli
tak: „Przejdę testy, to po trzech latach
będę zarabiał (czy zarabiała) trzy i pół
tysiąca złotych, to jest o tysiąc pięćset
więcej niż w tamtej pracy. Tutaj już
po piętnastu latach mam emeryturę,
więc mogę sobie wtedy pomyśleć
o zmianie zawodu albo powrocie do
starego zawodu, więc jeszcze sobie
coś dorobię”. I tak ludzie kombinują.
Największy procent to niestety tacy,
którzy myślą: „a, tu będę miał pensję,
to sobie jeszcze dorobię na ulicy, bo
będę mandaty sprzedawał, tu mi łapówkę dadzą, tu mi prezent wręczą”.
Znasz to słynne autentyczne pytanie i odpowiedź: „Dlaczego chcesz
pracować w ruchu drogowym? Bo
słyszałem, że można sobie u was
dorobić”. Albo raport policjanta, który
chce się przenieść z innej jednostki do
ruchu drogowego: „Prośbę swoją motywuję tym, że mam trudną sytuację
finansową w domu”.
Nadkomisarz Robert Krzysztoń, Wydział ds. Odzyskiwania Mienia
(str. 204-205)
Wieści Podlaskie

Przesłuchania zostały podzielone na trzy odrębne bloki muzyczne, a wykonawców oceniała komisja w składzie:
• ks. mitrat Aleksander Surel
• Lilla Tarasiewicz
• Agnieszka Gieryng
• Mariola German-Pietruczuk
• Katarzyna Bielawska
Po wielogodzinnych przesłuchaniach Komisja ustaliła wyniki:

*
... Zgarneliśmy chamów i zaczęły się przesłuchania. Z jednym jakaś się tam dyskusja wywiązała, ale
z drugim nic. Widać było, że czuli się
mocni. Jeden niechcący się wyklepał
o jakiś adresie. No i chłopaki tam pojechały – był wśród nich Muraś. Nagle
słyszymy przez stację, że woła oficera
dyżurnego: „Słuchaj, podam ci numery
broni, znalazłem broń palną nielegalną,
sprawdziłbyś mi numery, czy nie jest
kradziona”. A nam oczy rosną. To oznaczało, że prawdziwe zbóje nam się trafiły. Jeszcze lepsze, niż się spodziewaliśmy. Bo jak chłopak wcześniej opowiadał, ze mu przystawili klamkę do głowy,
to myśleliśmy, że ściemnia. W każdym
razie – oficer sprawdza broń i mówi, że
to jest jedna z jednostek skradzionych
z Bemowa. Chodziło o taki duży napad
na tamtejszą jednostkę.
- Ty, kurwa, patrzy, jakie skurwysyny – mówię do Kudłatego.
- Tylko widzisz, kurwa, ten pojeb
Muraś tam pojechał i jestem ciekaw,
jak on teraz tę klamkę zabezpieczy.
Mówię, że chyba normalnie w rękawiczkach.
- A ty wierzysz w to, że on wziął
rękawiczki? - pyta Kudłaty
- Nie no, Muraś jest może idiotą,
ale nie aż takim.
A Kudłaty pyta, czy się zakładamy. Ja mówię: dobra – o piwo. Przecież
jest oficerem chyba, nie?
No i wyobraź sobie, że przyjeżdża Muraś, pudełko wnosi pod pachą,
po czym gołymi rękami wyjmuje broń,
magazynek i przeładowuje kilka razy.
Jeszcze mówi:
- Patrz, to ten z Bemowa. Ty widziałeś skurwysynów?
W tym momencie Kudłaty mówi
do mnie:
- Przegrałeś, stawiasz browara.
- Ale co, ale co? - dopytuje się
Muraś – Zakładaliście się, czy mają
broń?

KATEGORIA: dzieci z klas I - III
szkoły podstawowej
I miejsce: ex aequo „klasa III SP
w Narewce” oraz Gabriela Barszczewska z Bielska Podlaskiego
II miejsce: ex aequo „klasa
I SP w Narewce” oraz „klasa II SP
w Narewce”
III miejsce: ex aequo „klasa 0 SP
w Narewce” oraz „Klub Przedszkolaka 4-latki” w Narewce
Wyróżnienie: Julia Panfiluk i Ala Sołtrukowicz
KATEGORIA: dzieci klasy IV-VIII
szkoły podstawowej
I miejsce: ex aequo „klasa VIII a SP
w Narewce” oraz Parafia Rzymskokatolicka w Narewce
II miejsce: „klasa V SP w Narewce”
III miejsce: „klasa VIII b SP w Narewce”
Wyróżnienie: zespół „Dzwonki”
z HDK w Hajnówce oraz „klasa IV
SP w Narewce”
KATEGORIA: młodzież ze szkół
średnich i dorośli
- Nie, Muraś - mówię – chodzi
o zupełnie inną rzecz. Co będzie, jeśli
oni się nie przyznają do tego, że ten
pistolet jest ich? W dodatku okaże się,
że z tej klamki poszedł łeb? To jak myślisz, jakie odciski palców znajdą się
na tej klamce?
I w tym momencie widzę, jak
Muraś blednie i mówi:
- O kurwa, no w sumie masz
racje.
Zapada cisza. Muraś otwiera
swoje biurko, wyciąga taki olej myśliwski do czyszczenia broni i zaczyna
dokładnie pucować klamkę. W pewnym momencie zaczął wyjmować
pestki z magazynka. Nie wytrzymałem i mówię:
- Idioto, chociaż zostaw, kurwa,
te pestki. Na pestkach chociaż będą
ich odciski. Zostaw już tę klamkę i,
kurwa, zabezpiecz ją tak, jak jest.

No to on wyczyścił tylko swoje
odciski palców, magazynek już zostawił, jak był, zapakował z powrotem
klamkę i włożył do pudełka, po czym
okleił taśmą i napisał na pudełku: „nie
dotykać, do badań daktyloskopijnych”.
Oficer policji, rozumiesz? Kurwa, chłop
był takim niemotą, że po prostu masakra. Co ciekawe jest dziś dość wyso-

Nagroda GRAND PRIX - zespół „Harmoń” z Łosinki
I miejsce: ex aequo „Chór Parafii
Prawosławnej w Narewce” oraz
„Chór Miasta Hajnówka”
II miejsce: ex aequo zespół „Werwoczki” z Orli oraz „Cegiełki”
z Lewkowa Starego
III miejsce: ex aequo zespół „Ruczajok” z Białowieży oraz „Malinki”
z Orli
Nagroda SPECJALNA: Noemi Rojek
z Białegostoku
Wyróżnienia: „Okulanki i Sąsiedzi”

ze Skupowa oraz zespół „Powrót”
ze Środowiskowego Domu Pomocy w Hajnówce.
Organizatorami Prezentacji
byli Gminny Ośrodek Kultury i Urząd
Gminy w Narewce, którzy wspólnie
z proboszczem Parafii Prawosławnej w Narewce ks. mitratem Aleksandrem Surelem oraz Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Narewka
Agnieszką Gieryng byli fundatorami
nagród dla laureatów.

kim oficerem i pracuje w CBŚ-u.
Nadkomisarz Piotr Knyk,
Wydział do Walki z Przestępczością
Narkotykową (str. 221)
*
W policji jak jesteś pierdołą
i safanduł, nie rzucasz się w oczy,
a jednocześnie uda ci się skończyć
studia, to zrobisz doskonała karierę.
Natomiast ktoś, kto zna się na robocie, tej kariery w policji nie zrobi. Tak
niestety jest.
Dlaczego?
Powiem ci tak: Bardzo rzadko
się zdarza, żeby komuś, kto jest dobrym policjantem operacyjnym, udało
się awansować na jakieś stanowisko
kierownicze wyższego szczebla. Dlaczego? Po pierwsze: jeżeli chcesz być
dobrym policjantem operacyjnym, to
musisz temu poświęcać dużo czasu,
a to oznacza, że nie zawsze znajdziesz czas na studia. Żeby pójść na
kurs oficerski, najpierw musisz zrobić studia cywilne. Natomiast studia
cywilne wymagają tego, że co drugi
tydzień musisz jechać w weekend na
uczelnię. Do tego musisz mieć na to
kasę. A jak masz żonę, rodzinę czy
jakąś pannę i nie ma cię w domu
codziennie od rana do wieczora, to
weź teraz jeszcze w weekend jedź do
szkoły. Inna kwestią jest to, że w pewnym momencie musisz jechać na kurs
oficerski w Szczytnie, który trwa pół
roku, w systemie koszarowym, czyli
musisz porzucić rodzinę i na pół roku
wyjechać w pizdu.
Kolejna sprawa – żeby jechać
na kurs oficerski, musisz mieć oficerski etat. Czyli muszą cię przełożeni
awansować na takie stanowisko, na
którym możesz mieć stopień oficerski. To też nie jest prosta sprawa, bo
takich stanowisk w wydziałach operacyjnych nie jest dużo, a często jak ktoś
już takie stanowisko zdobędzie, to na
nim siedzi tak długo, aż zdechnie.
Następna rzecz – Jeżeli jesteś

dobrym policjantem na ulicy i przynosisz przełożonemu wyniki, to powiedz
mi, który spowoduje, że zostaniesz
oficerem, kierownikiem, czy tam naczelnikiem – czyli usiądziesz za biurkiem i będziesz robił tylko kwity. Kto
z rozsądnych przełożonych zdejmie
sobie z ulicy najlepszych policjantów,
którzy robią im wyniki, i odeśle ich
do zadań papierkowych, jednocześnie
sprawiając, że wydział straci wyniki,
wykrywalność, a tym samym naczelnik straci swoich komendantów, premię i być może stanowisko.
Przełożonym nie opłaca się
nagradzać awansami policjantów
z prostej przyczyny. Jeżeli z policjanta,
który jest świetnym operacyjniakiem,
zrobię kierownika, to zabiorę sobie
najlepszego człowieka z tego zespołu
i on już będzie tylko i wyłącznie ustalał grafiki i przydzielał pocztę. Takie
stanowisko funkcyjne jest bardziej
stanowiskiem menadżerskim. Potrzebna jest tam jakaś wiedza, ale nie
musisz mieć psiego nosa i ogromnego
doświadczenia. Szczególnie jeśli masz
zespół doświadczonych policjantów.
Takie wymagania na stanowisku
kierowniczym potrzebne są tylko wtedy, kiedy tworzysz nowy zespół i masz
samych nowych policjantów. Wtedy
potrzeba lidera – kogoś, kto potrafi
towarzystwo skrzyknąć do kupy. Po to,
żeby młodzi nie robili go w chuja i się
z niego nie nabijali, i żeby był w stanie młodych nauczyć roboty. A dopóki
jest zespół w miarę doświadczonych
policjantów, to tak naprawdę na stanowisko kierownicze sekcji wybiera
się takich policjantów, którzy nigdy
w życiu nic nie zrobili, ale potrafią
prawidłowo prowadzić teczkę. I takim
ludziom właśnie pozwala się zrobić
szkołę, a później się ich wykorzystuje
do tego, żeby dbali o kwity.
Starszy aspirant Wojciech
Socha, Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą (str. 224-225)

(sok)
foto: Urząd Gminy Narewka
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30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gródku
Jubileuszowe, 30. już granie
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miało miejsce 30
stycznia 2022 roku.
Sztab w Gródku tradycyjnie
przyłączył się do akcji, tym razem
zorganizowanej w celu leczenia
chorób oczu - hasło PRZEJRZYJ NA
OCZY było motywem przewodnim
wydarzenia organizowanego przez
Jurka Owsiaka.
Na pewno każdy z Was zna
kogoś, kto korzystał ze sprzętu zakupionego przez WOŚP. To niesamowita akcja, która na jeden dzień
w roku- zazwyczaj najzimniejszy
- przeradza w gorący i słoneczny.
Zawsze czekamy tutaj w GCK na
Orkiestrę, ponieważ jest to tak budujące działanie, że grzech jest nie
mieć uśmiechu na ustach. A organizować finał wcale nie jest tak łatwo.
No i jeszcze w pandemii…
Ale nie chce mi się opisywać
formalności i etapów działań, bo
wolę to miejsce poświęcić na opis
tego, co się zadziało.
Do zbiórki miało przystąpić
21 wolontariuszy, ale ze względów
zdrowotnych było nas 18. Obiecaliśmy trójce nieobecnych, że zrobimy,
co w naszej mocy, by zebrać jak
najwięcej- również w ich imieniu.
Jak się później okaże, mieliśmy
rację. Filip (najmłodszy-7 lat), Piotrek, Gosia, Wiktoria, Ania, Sebastian, Maja W., Maja P., Patrycja,
Julia, Michał, Nataniel, Nela, Julka,
Wiktoria, Natalka i Eliza przez cały
dzień kwestowali w naszej gminie. Oprócz Gródka, wolontariusze
pojawili się również w Wiejkach,
Mieleszkach, Podozieranach, Piesz-

czanikach, Zubrach, Bobrownikach,
Zarzeczanach, Królowym Moście,
Załukach, Raduninie, Waliłach-Dworze, Słuczance i Waliłach - Stacji.
Serdecznie dziękujemy Sołtysom za
pomoc w przeprowadzeniu zbiórki.
Wasze działania były nieocenione!
Wracając do naszych dzielnych wolontariuszy, to ani wiatr,
ani śnieg z deszczem czy zamieć
nie były w stanie ich powstrzymać.
Pogoda była na tyle paskudna, że
WOŚP- owy sklepik, który miał być
na zewnątrz przy budynku domu

kultury, przenieśliśmy do środka.
Poprzedniego dnia dostawaliśmy
alerty sms z ostrzeżeniami dotyczącymi porywistego wiatru. Tym
bardziej należą im się gorące brawa!!!
Działo się tego dnia sporo,
większość z działań zostało transmitowanych również online za pomocą naszego Facebooka. Na początek przedstawiliśmy nasz sklepik
i fanty, które się tam znalazły. Co
roku mówię, że jest ich dużo, ale na

jubileuszowy finał przeszliście sami
siebie. Mnóstwo pięknych rzeczykażdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Okazuje się, że dużo osób „poluje”
na upatrzone fanty, które prezentowaliśmy wcześniej na profilu Sztab
WOŚP Gródek. Wielu z Was od razu
na wejściu miało zdefiniowaną listę
zakupów. To bardzo fajne! Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
poświęcili swój wolny czas, nakłady finansowe i podarowali fanty do
naszego sklepiku. Bardzo dużo było
rękodzieła, bonów czy słodkości- co

i sklep przemysłowy Rafała Kardasza łącznie zasiliły ogólny wynik
o ponad 1200 zł. Dziękujemy właścicielom za możliwość postawienia puszek.
Morsy Gródek przeciągały
linę z mieszkańcami Gródka- nie
wiadomo kto wygrał, bo nie chodziło im o zajmowanie podium,
a o wspólną zabawę. Tak byłośmiesznie i kolorowo pomimo
deszczu. Czarek, założyciel grupy
morsów w naszej miejscowości
pozdrowił wszystkich serdecznie
i podziękował za zaangażowanie,
które było niemałe. Morsy zawsze
„skrzykują się” błyskawicznie. Chłopcy wycięli przerębel w kształcie
serca, przygotowali ognisko, zorganizowali się. Dziewczyny zawsze
pomagają w organizacji posiłku,
Mors Ania przygotowała bigos. I to
tak raz-dwa, bez marudzenia. I coroczna zrzutka na tort ufundowany
przez Pana Jarka Bokwę przyniosła
skutek w postaci 1400 zł wrzuconych do puszek. Na dogrzanie zimnych stópek przyjechała mobilna
sauna. Morsy- jesteście wspaniałe!
OSP Gródek to formacja, któstanie się chyba tradycją. Dziew- rej nie trzeba o nic prosić. Strażacy
czyny z Koła Gospodyń Wiejskich zawsze się angażują w akcje chaw Gródku jak co roku kilka dni rytatywne, wspierają nasze dziaprzed dniem finału na wspólnym łania. Wozy strażackie zapraszały
spotkaniu piekły serduszkowe cia- do zwiedzania, a na górze naszej
steczka i pierniczki. Dziękujemy remizy odbył się pokaz pierwszej
również kupującym, którzy równo
pomocy prowadzony przez druhów
od 10-ej do 16-ej wrzucali datki do i druhny. Cieszy nas to, że w posklepikowych puszek.
kazie wzięły udział całe rodzinySklepowe, stacjonarne pusz- rodzice z dziećmi. Warto wiedzieć,
ki również wsparły zbiórkę. Oba
jak pomóc poszkodowanym i co
sklepy Top Market, Sklep Chorten, robić w przypadku zagrożenia życia.
apteka Omega Joanny Sacharczuk I to niezależnie od wieku. Strażacy,

Dzieci miały możliwość poznania
i spróbowania wielu technik prac
plastycznych i rękodzielniczych.
Natomiast zamiłowanie do tańca
mogły rozwijać pod bacznym okiem
instruktorów tańca pracujących
w Hajnowskim Domu Kultury.

Dużą atrakcją i zainteresowaniem cieszyły się spektakle dla
dzieci: „Ważniak w tarapatach”,
w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek oraz spektakl pt. „Legendy
polskie”, w wykonaniu Teatru Co
Nieco.

Warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne i mażoretkowe
oraz spektakle teatralne zostały
zrealizowane we współpracy ze
Stowarzyszeniem Samorządów
Euroregionu Puszcza Białowieska
w ramach zadania publicznego „Artystyczne ferie” współfinansowanego z Gminy Miejskiej Hajnówka.
Cieszymy się, że tak wiele
dzieci chętnie uczestniczyło w zajęciach i deklarowało chęć uczestniczenia w stałych formach pracy
oferowanych przez Hajnowski Dom
Kultury. Mamy nadzieję, że nasza
oferta i propozycje kierowane
w stronę mieszkańców Hajnówki będą wciąż atrakcyjne i będą
zachęcały do spędzania czasu
w twórczy i kreatywny sposób.

Strabella – Moja Mała Ojczyzna

Anna Charytoniuk

Po dłuższej przerwie seniorzy
strabelscy spotkali się w nowym
roku w wyremontowanej sali, którą
we własnym zakresie wyposażyli.
Przez kilka lat gromadzili sprzęt
AGD, meble oraz inne artykuły niezbędne do działań. Środki pozyskiwali pisząc projekty oraz z dotacji
KGW. Dziękujemy Panu Wójtowi
gminy za okazaną pomoc (remont
sali), zrozumienie i akceptację. To
seniorzy pracowali przez lata, aby
7

Magdalena Łotysz
Dyrektor GCK w Gródku
Fot. Radek Kulesza

Gmina Wyszki

Ferie w Hajnowskim Domu Kultury
Ostatni tydzień stycznia
i pierwszy tydzień lutego, to czas
ferii zimowych. W tym czasie Hajnowski Dom Kultury we współpracy
ze Stowarzyszeniem Samorządów
Euroregionu Puszcza Białowieska
przygotował najmłodszym i starszym dzieciom mnóstwo atrakcyjnych zajęć i twórczych form pracy.
Od 25 stycznia do 5 lutego
dzieci mogły uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach i warsztatach
plastycznych, rękodzielniczych, muzycznych i tanecznych - a wśród
nich zajęcia z malowania i rysowania, tworzenie autorskich ozdób
z różnorodnych materiałów, podstawy robienia na szydełku, warsztaty
kulinarne, nauka podstaw tańca towarzyskiego i ludowego, muzyczne
przedszkole czy zajęcia mażoretek.

Strażaczki- dziękujemy!!!
Po raz pierwszy WOŚP zagrał w innej, zorganizowanej formie w Załukach. Zawsze byli tam
wolontariusze, tym razem aż 3
dziewczynki! Dodatkowo, aktywni
mieszkańcy zorganizowali fitness
w nowej świetlicy, który poprowadziła Aneta Lewicka. Dodatkowo
kiermasz ciast, kawka i herbatka.
Możecie to zobaczyć na filmiku
na profilu GCK. Wiemy z pewnych
źródeł, że później Kapela Batareja
porwała do tańca wszystkich obecnych. Organizatorom tego wydarzenia, szczególnie KGW Załuczanki
ogromne podziękowania!!!
Miał się również odbyć koncert zespołu Obraz Kontrolny, jednak z powodu choroby jednego
z członków zespołu nie udało nam
się posłuchać ich piosenek. Pozdrawiamy serdecznie zespół i bardzo
dziękujemy za szczerze chęci
wspólnego grania.
O godzinie 17:00 wspólnie
usiedliśmy do liczenia. Marzeniem
było, by pobić ubiegłoroczny rekord,
ale wiadomo - covid, zła pogoda,
problemy zdrowotne…Nic nam nie
przeszkodziło!!!!
Uwaga, Sztab w Gródku zebrał 31 326,10 zł! To jakaś kosmiczna kwota, kłaniamy się Wam
w pas!!! Dla porównania - miasto
Choroszcz ponad 17 tys., Sokółka 19 tys. To świadczy o Waszym
zaangażowaniu, o chęci pomocy,
o byciu dobrym człowiekiem.

teraz mogli godnie spędzić wspólne
chwile - przywołując wspomnienia
z przeszłości, rozwijać swoje pasje,
zainteresowania a niekiedy realizować też marzenia z młodych lat.
Takie wydarzenia pokazują, że warto pracować na rzecz naszej małej
ojczyzny - na rzecz seniorów.
W myśl słów JP II: „Czasu nie
można zatrzymać, ale nie można go
zmarnować” i seniorzy ze Strabli są
tego przykładem.
Zofia Oksiuta
Wieści Podlaskie

Krzysztof Jurgiel

Krajowe konsultacje europosła Krzysztofa Jurgiela

Europoseł Krzysztof Jurgiel na sejmowej komisji rolnictwa

„Liczne ostatnio protesty rolnicze, które się
w Polsce odbywają, też są
dla Brukseli ważnym sygnałem, że proponowane
strategie budzą społeczny
sprzeciw i niezadowolenie”
- Krzysztof Jurgiel
Wyjątkową rangę miało posiedzenie (10 lutego)
sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pojawił się premier Mateusz Morawiecki, co jest wydarzeniem bez precedensu, bo
po 1989 r. żaden szef rządu
nie przychodził na posiedzenia
tej komisji. Prosto z Brukseli
przybyli komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski
i europoseł EKR Krzysztof Jurgiel, który zaapelował o współpracę w celu wypracowania
jak najkorzystniejszych dla
naszego rolnictwa rozwiązań
i przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla Polski rozwiązań prawnych uchwalanych
w Brukseli.
„Forsowany kształt WPR
budzi duże obawy, co do osiągnięcia celów zakładanych
przez UE, ale i efektywnego
wykorzystania środków – mówił europoseł. - Najwięcej krytyki wywołuje pakiet „Fit for
55”, który niesie szereg zagrożeń również dla rolnictwa.
W sumie PE i rządy krajów UE
mają do przepracowania kilkaset aktów wykonawczych.
Krzysztof Jurgiel przypomniał, że w 2018 r. jego resort
rolnictwa opracował Pakiet
dla obszarów wiejskich, który
jednak został wyrzucony do
kosza. Jego zdaniem rząd powinien zaktualizować go, bo to
Wieści Podlaskie

konieczność w świetlej nowej
strategii UE dla rolnictwa.

xxx
W Warszawie, 30
stycznia, odbył się VIII
Kongres Rolnictwa RP
zorganizowany przez
Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych Rolników
i Organizacji Rolniczych.
Wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem, ministrem
rolnictwa i rozwoju wsi
Henrykiem Kowalczykiem, gościem Kongresu
był również Krzysztof
Jurgiel, poseł do Parla-

mentu Europejskiego.

Polityka rozwoju UE i rządu polskiego szansą dla naszego rolnictwa – tak można określić sedno wystąpienia posła
Krzysztofa Jurgiela. Odnosząc
się do dokumentów programowych UE, europoseł podkreślił,
jakie konsekwencje dla rolnictwa wypływają ze Strategii
Europejskiego Zielonego Ładu,
którego nadrzędnym celem
jest osiągnięcie neutralności
klimatycznej, realizacji wizji
Europy bez CO2 do 2050 r.
Przewiduje się nowe przepisy
dotyczące gospodarki o obiegu
zamkniętym, renowacji budynków, różnorodności biologicznej,
zrównoważonego transportu.

„Szanse rozwojowe dla na- kowych. Inni wyrażają obawy
szego rolnictwa i wsi polskiej związane z coraz mniejszymi
stwarzają środki finansowe po- możliwościami zatrudnienia
chodzące z wieloletnich budże- i możliwym spadkiem dochotów unijnych, Polityki Spójności, dów na obszarach wiejskich lub
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), ograniczonymi możliwościami
programu „Jednolity rynek, in- w zakresie transportu i łącznonowacje i technologie cyfrowe” ści cyfrowej” i dodał: - Rośnie
oraz Plan Odbudowy dla Euro- świadomość, że rola i znaczenie
py” - podkreślił i przypomniał obszarów wiejskich są niedoKrzysztof Jurgiel.
ceniane i niedostatecznie wynagradzane; mieszkańcy wsi
xxx
czują się pozostawieni przez
Z inicjatywy posła do
społeczeństwo
i decydentów,
PE Krzysztofa Jurgiela
jak
wynika
z
badań
KE.
i Kazimierza GwiazO Wspólnej Polityce Rolnej
dowskiego, wiceprzei Krajowym Planie Strategiczwodniczącego sejmowej
nym mówił poseł Kazimierz
Komisji Rolnictwa i Roz- Gwiazdowski: - Ważne jest, aby
woju Wsi, 21 stycznia
w ramach zreformowanej WPR
odbyła się w Białymwsparcie bezpośrednie trafiało
stoku konferencja, na
do realnie prowadzących dziaktórą zostali zaproszeni łalność rolniczą.

Europoseł Krzysztof Jurgiel i organizatorzy konferencji “Łomżyński Obszar Rozwoju”

samorządowcy
z woj. podlaskiego.

Europoseł Krzysztof Jurgiel na VIII Kongresie Rolnictwa RP

Europoseł Krzysztof Jurgiel na VIII Kongresie Rolnictwa RP

Wśród wielu spraw poruszonych na spotkaniu, głównymi tematami były: dotacje dla
lokalnych partnerstw wodnych
(LPW), Europejski Zielony Ład,
przyszłość obszarów wiejskich
i Krajowego Planu Strategicznego.
Dr Ryszard Zarudzki, b. wiceminister rolnictwa, z-ca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie, przedstawił założenia, cele i zasady funkcjonowania LPW.
Z kolei poseł Krzysztof
Jurgiel, mówiąc o przyszłości
obszarów wiejskich, stwierdził:
„Tymczasem znacząca część
Europejczyków niepokoi erozja
infrastruktury wiejskiej i świadczenia usług, w tym pogorszenie dostępu do opieki zdrowotnej, usług socjalnych i edukacji,
a także usług pocztowych i ban-

xxx
W Łomży (w grudniu
2021 r.) odbyła się debata na temat możliwości rozwoju, wizji i misji
Łomżyńskiego Obszaru
Rozwoju. Jej organizatorami byli: europoseł
Krzysztof Jurgiel, poseł
Kazimierz Gwiazdowski, prezydent Łomży
Mariusz Chrzanowski,
wicemarszałek podlaski
Marek Olbryś, burmistrz
Kolna Andrzej Duda
i Adam Niebrzydowski,
burmistrz Jedwabnego.
W planach są podobne konferencje w innych miejscowościach,
uwzględniające ich priorytety.

W wyniku debat zostaną
przedstawione rekomendacje
i niezbędne kierunki działań

Cd. str. 9
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Krzysztof Jurgiel

Krajowe konsultacje europosła Krzysztofa Jurgiela
Cd. ze str. 8

xxx

w ramach nowej strategii rozwoZ cyklu ważnych spoju województwa. Zostaną także
tkań europosła EKR
wypracowane warunki i propozywarto odnotować
cje zmian wychodzących naprzekonferencję w Olecku
ciw oczekiwaniom społeczności
(grudzień 2021), gdzie
lokalnych dotyczących: struktury
debatował z rolnikami
przestrzenno-funkcjonalnej, sfeWarmińsko-Mazurskiej
ry ekologicznej i gospodarczej,
Izby Rolniczej.
sfery infrastruktury technicznej.
Wiodącym
tematem była
Na spotkaniu w Łomży na którym byli obecni posłowie, Wspólna Polityka Rolna na lata
władze województwa, przedsta- 2021-2027 i podsumowanie
wiciele lokalnych samorządów, negocjacji.
eksperci z ośrodków naukowych,
www.facebook.com/krzysztof.jurgiel
przedsiębiorcy i mieszkańcy regionu - Krzysztof Jurgiel omówił
dokumenty programowe ONZ,
Unii Europejskiej i Rządu RP.

Europoseł Krzysztof Jurgiel na spotkaniu z rolnikami Warmińsko-Mazurskie Izby Rolniczej

Nie patrzą na płace
Druhny i Druhowie Od- alarmów. Najwięcej interwencji tony z silnikami. Rada Powiatu nością wykazali się druhowie morząd województwa, jednak
działu Powiatowego Związku odnotowano na terenie miasta Białostockiego przekazała na i mieszkańcy z Gródka, którzy najwięcej pieniędzy na OSP
Ochotniczych Straży Pożarnych i gminy Choroszcz – 817, Łapy pomoc strażakom ochotnikom ze sprzedaży złomu zebrali po- dają gminy.
w Białymstoku podsumowali – 760, Gródek – 754. Jednostki 1,6 mln zł, choć jest to zadanie nad 120 tys. zł.
Druh Jan Gradkowski popięcioletnią kadencję.
OSP powiatu samodzielnie ob- samorządu gminnego. Wśród
- Jesteście bohaterami, nowie został prezesem zarząW latach 2017 – 2021 służyły 23,7% zdarzeń.
darczyńców są mieszkańcy bo nie patrzycie na płace – du powiatowego Związku OSP
na ternie powiatu odnotowaZakupiono 23 pojazdy i firmy prywatne – najwięk- mówił do uczestników zjazdu w Białymstoku, a jego wicepreno 7832 zdarzeń, w tym2718 pożarnicze oraz sprzęt i wypo- szą kwotę przekazała firma starosta Jan Bolesław Per- zesami są: Jan Bolesław Perpożarów, 4184 działań ra- sażenie m.in.: urządzenia hy- SaMASZ na zakup pojazdu dla kowski i dodał: - My dajemy kowski, starosta powiatu biatowniczych i 533 fałszywych drauliczne, radiotelefony, pon- OSP Zabłudów. Wielką ofiar- cząstkę jako powiat czy sa- łostockiego, Marek Malinowski,
członek zarządu województwa
podlaskiego i Piotr Paweł Dojlida. radny Choroszczy.
Podczas uroczystego
zjazdu, który odbył się 21
stycznia w strażnicy OSP w Turośni Kościelnej, odznaczono
kilkadziesiąt druhen i druhów
zasłużonych dla pożarnictwa.
Postanowieniem Prezydenta RP Medalem 100 – lecia
Niepodległości odznaczono
Jana Bolesława Perkowskiego,
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali dh. Irena Bugaj i ks. Dariusz Mateuszuk, a ks. Piotr Borowik odebrał Brązowy Krzyż
Zasługi.
Waldemar Staszyński
Foto: SP Białystok

Łubin Rudołty

Bal Karnawałowy
Członkowie Klubu Senior+
w Łubinie Rudołty, nie raz już
pokazali jak wielkie drzemią
w nich pokłady energii i chęci
wspólnego działania. 15 stycznia br. zorganizowali kolejne
duże wydarzenie, jakim był bal
karnawałowy.
Na spotkanie Seniorzy
przygotowali pyszny poczęstunek. Zapał, energie, radość,
uśmiechy na twarzach można było obserwować podczas
nieustającej zabawy. Był to
wyjątkowo udany wieczór.
Klub Senior+

Wieści Podlaskie

Gotuj z klasą
Po raz trzeci
Urząd Marszałkowski
organizuje konkurs
pod hasłem „Gotuj
z klasą”. Konkurs
skierowany jest do
uczniów z trzynastu szkół ponadpodstawowych, w których prowadzone są zajęcia o profilu gastronomicznym. Konkurs ma promować
jedzenie oparte na tradycyjnych
i lokalnych produktach.
W szkolnym etapie konkursu
jego uczestnicy będą musieli przygotować przystawki/zupy, dania
główne i deser wykorzystując tradycyjne produkty, a w części ust-

nej nie tylko opowiedzieć
o przygotowanych przez
siebie potrawach , ale też
pokazać, które produkty
czy tradycje ich zainspirowały.
Zwycięzcy etapu szkolnego
będą reprezentować szkołę w eliminacjach wojewódzkich, które zaplanowano na 25 marca br. Konkursowemu jury będzie przewodniczył
Karol Okrasa, który jest także fundatorem nagrody głównej – stażu
w jego ekskluzywnej restauracji.
Regionalnym daniem głównym tegorocznej edycji będzie
babka ziemniaczana.
(kuch)
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17. konkurs fotograficzny „PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa” rozstrzygnięty!
Siedemnasta edycja ogólnopolskiego konkursu za nami. W tym
roku zgłosiła się rekordowa liczba
163 osób, nadsyłając 477 fotografii Podlasia. Zgłosili się uczestnicy
z całej Polski, z przewagą osób
z województwa podlaskiego i mazowieckiego. Najmłodszy uczestnik

miał 7 lat, najstarszy 88.
Podlasie to mozaika kulturowa- która znakomicie oddana
została w fotografiach uczestników konkursu. Prawosławie, wielokulturowość, wyjątkowa przyroda
Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, rozlewiska Biebrzy i Narwi,

II NAGRODA Urszula Lasota z Hajnówki wspólne śniadanie (Termiski)

Piękne dęby
W Puszczy Białowieskiej rosną piękne dęby. Są wśród nich
potężne wielotonowe okazy. Wiele
z nich jest zaliczanych do pomników przyrody.
Piękne dęby znajdują się również na terytorium gminy Narewka
w powiecie hajnowskim. Dębowe

gaiki są przy wsi Świnoroje oraz
w pobliżu wsi Przechody. Piękne
okazy tego szlachetnego gatunku
drzew liściastych są przy cerkwi
w Narewce i przy drogach asfaltowych - wojewódzkiej i powiatowej
w Plancie
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Bezpłatne testy na COVID-19
przed badaniem nie należy: palić
papierosów, żuć gumy, myć zębów,
płukać jamy ustnej i nosa, spożywać posiłków i pić napojów oraz nie
przyjmować żadnych leków.
Wykaz i lokalizację miejsc,
w których można wykonać test
znajdziesz na stronie – https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran
Wyniki testów znajdziesz także, jak w przypadku testu PCR, na
Internetowym Koncie Pacjenta.

Hajnówka

Wrzutnia na książki
Trezor biblioteczny to nowy
zakup Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego
w Hajnówce. Wolnostojący trezor to
sprawdzone rozwiązanie do całodobowego zwrotu książek.
Jest to doskonała alternatywa
dla czytelników, którzy w godzinach
pracy naszej placówki nie są w sta10

• Adam Wysocki z Hajnówki
WYRÓŻNIENIE :
• Magdalena Nasim z Przemyśla
• Łukasz Horoszko z Suchowoli
• Dariusz Hankiewicz z Radzynia
Podlaskiego
• Jarosław Jakóbczak z Krynek
• Henryk Maćkowiak z Gniezna
• Mateusz Koc z Białegostoku
• Daniel Kosiński z Białegostoku
• Mikołaj Nesterowicz z Orli
• Maryla Adamek z Bielsko Białej
• Małgorzata Pawelczyk z Białegostoku
Niestety w tym trudnym dla
wszystkich roku nie mogliśmy się
osobiście zobaczyć z uczestnikami
konkursu i wręczyć pamiątkowe
dyplomy i nagrody. Jak wiele wydarzeń, tak i nasze ogłoszenie wyników przeniosło się do internetu.
Miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie inny. Materiał filmowy, zdjęcia

nagrodzone i wypowiedzi jurorów
można obejrzeć w krótkim materiale filmowym: www.youtube.com/
watch?v=6wy8ZQfGSvo
Sponsorami nagród w konkursie byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd
Miasta Hajnówka, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.
Wystawę pokonkursową zdjęć
będzie można oglądać w Muzeum
Białoruskim w Hajnówce do XII
2022 roku. Serdecznie zapraszamy
do odwiedzania wystawy pokonkursowej oraz dalszego fotograficznego uwieczniania naszego wspaniałego Podlasia.
Konkurs objęty był honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza Miasta Hajnówka.
Agnieszka Tichoniuk

Opieka psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Ten dąb rośnie koło wsi Przybudki w gminie Narew (powiat hajnowski).

Jeśli masz objawy COVID-19,
miałeś kontakt z osobą zakażoną
koronawirusem lub masz w pracy
kontakt z dużą liczbą osób, znajdź
miejsce, w którym możesz zrobić
bezpłatny test i udaj się tam. Na
test antygenowy nie jest potrzebne skierowanie. Badania przeprowadzi farmaceuta lub pracownik medyczny, a wynik poznasz
na miejscu.
Aby wynik testu był jak najdokładniejszy, minimum 2 godziny

architektura- jak w kalejdoskopie
możemy przeglądać się w tym rejonie Polski. Niektóre nadesłane fotografie wyraźnie nawiązywały do
prac Wiktora Wołkowa - naszego
patrona - ujęciem tematu, formą
i klimatem.
W konkursie zdjęcia oceniało
niezastąpione jury złożone z profesjonalnych fotografów i miłośników
Podlasia, a jednocześnie przyjaciół
Wiktora Wołkowa: Bożeny Walencik, Tomasza Kłosowskiego,
Jarosława Chyry oraz Michała
Kość.
Komisja po bardzo żmudnych
i trudnych obradach przyznała następujące nagrody:
I NAGRODA:
• Michał Pieściuk z Olsztyna
II NAGRODA:
• Urszula Lasota z Hajnówki
III NAGRODA:

nie zwrócić wypożyczonych książek
i czasopism. Wszystkich czytelników zachęcamy do korzystania
z tego udogodnienia, wrzutnia ustawiona jest przy głównym wejściu
do biblioteki. Regulamin korzystania z wrzutni zamieszczony jest na
stronie biblioteki.
Justyna Perestret

15 grudnia dyskutowano
mu działają też ośrodki II poziomu
dzieży – ul. Żwirki i Wigury 83, tel.
w Sokółce o dostępności do opieki – centra zdrowia psychicznego oraz
794 908 839
psychologicznej i psychoterapeu- III poziomu – ośrodki wysokospe- Hajnówka
tycznej dla dzieci i młodzieży w wo- cjalistyczne całodobowej opieki.
• Psychologija Sp. z o.o. - ul. 3
jewództwie podlaskim. Pod opieka
Na każdym z trzech poziomają 59, tel. 737 848 949
placówek utworzonych przez sa- mów jest udzielana pomoc pacjen- Siemiatycze
morząd województwa znajduje się tom o różnych potrzebach zdrowot- • Ezra UKSW Sp. z o.o. – ul. 11 Liobecnie ponad tysiąc młodych pa- nych.
stopada 73, 536 777 251
cjentów. Na terenie województwa
Dzienną opiekę psychiatryczW ramach pomocy oferofunkcjonuje szesnaście ośrodków
ną dla dzieci i młodzieży w naszym wanej w powyższych ośrodkach
środowiskowej opieki psychologicz- regionie sprawują:
można skorzystać z następujących
nej i psychoterapeutycznej.
Białystok
świadczeń:
Ośrodki działają w ramach • Uniwersytecki Dziecięcy Szpital – porada psychologiczna diagnotrzech poziomów referencyjnych.
Kliniczny – ul. Waszyngtona 17,
styczna
Pierwszy z nich – podstawowy, to • Ośrodek Psychiatrii i Psychote- – porada psychologiczna
ośrodki środowiskowej opieki psyrapii Dzieci i Młodzieży EUREKA – sesja psychoterapii indywidualnej
chologicznej i psychoterapeutycz– ul. Wesoła 17
– sesja psychoterapii rodzinnej
nej, są to poradnie psychologicz- • Centrum Medyczne Opoka – ul. – sesja psychoterapii grupowej
no-terapeutyczne, w których nie
Antoniukowska 11
– sesja wsparcia psychospołecznego
ma psychiatrów, bo opieka środo- • Ezra UKSW Sp. z o.o. – ul. Sikor- – wizyta, porada domowa lub śrowiskowa to współpraca z rodziną,
skiego 6a, tel. 536 777 251
dowiskowa
szkołą, pomocą społeczną, sądem • Ośrodek Psychoterapii Pomocni
Zgłaszają się do nich rodzice
i kuratorem. Najważniejsza jest ich
Ewa Dąbrowska-Jackowska – ul. z dziećmi oraz młodzież (osoby podostępność i bliskość miejsca zaSzymborskiej 2, tel. 791 261 171 niżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę
mieszkania. Chodzi też o to, aby jak • Q Medica S. z o.o. – ul. Waszyng- opiekuna prawnego na korzystanie
najszybciej zdiagnozować problem
tona 30, tel. 85 679 51 01
ze świadczeń) w przypadku wystęi udzielić odpowiedniego wsparcia.
Bielsk Podlaski
powania niepokojących objawów
W obowiązującym aktualnie • Animus Ośrodek Środowiskowej związanych z problemami psymodelu ochrony zdrowia dzieci
Opieki Psychiatrycznej i Psycho- chicznymi.
i młodzieży poza ośrodkami I pozioterapeutycznej dla Dzieci i Mło(zp)
Powiat hajnowski

Podsumowanie
projektu scaleniowego
W czwartek, 3 lutego –
z udziałem Wiesławy Burnos, członka Zarządu Województwa i władz
samorządowych powiatu hajnowskiego odbyło się podsumowanie
prac scaleniowych w ramach projektu „Kotłówka i inne”. W wyniku
prac związanych z tym projektem
scalono ponad 830 hektarów i wybudowano cztery odcinki dróg dojazdowych o łącznej długości ponad
3,5 km.
We wsi Koweła zmodernizowano odcinek o długości 1,36 km,
w Łopuchówce o długości 1,32 km
a w Kotłowce dwie drogi o długości
0,502 km i 0,383 km.
Koszt przedsięwzięcia to blisko 4,2 mln zł. Pieniądze pochodziły
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (sok)

Pilotażowy program
dla dzieci uzależnionych
od komputerów i smartfonów
Na terenie województwa
podlaskiego od 27 grudnia 2021
r. jest realizowany pilotażowy program skierowny do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych
technologii cyfrowych. Prowadzi
go Ośrodek Profilaktyki i Terapii
dla Młodzieży i Dorosłych Etap
przy ul. Włókienniczej 7 w Białymstoku na podstawie programu oddziaływań terapeutycznych
opracowanego przez personel
placówki.
Ze świadczeń mogą korzystac dzieci poczowszy od wieku
przedszkolnego aż do ukończenia
szkoły średniej.
Pacjenci wraz z rodzicami
mogą zgłosić się bezpośrednio do
ośrodka realizującego program pi-

lotażowy, gdzie uzyskają dedykowane wsparcie i opiekę. Program
pilotażowy zawiera m.in:
- poradę lekarską diagnostyczną
- poradę lekarską terapeutyczną
- poradę psychologiczną diagnostyczną
- poradę psychologiczną
- sesję psychoterapii indywidualnej
- sesję psychoterapii rodzinnej
- sesję psychoterapii grupowej
- sesję psychoedukacyjną
Czas trwania terapii dostosowany jest w ośrodku do
pacjenta, który się na nią zgłosi.
Wszystkie świadczenia oferowane
w ramach programu pilotażowego
są dla pacjentów bezpłatne.
(jal)

Wieści Podlaskie

sport
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Hajnowskiego w Szachach

Białowieżanie górą
Szachy cieszą się u nas dużą
mamy otwarte dla wszystkich.
popularnością. Coraz więcej szkół Od września pojawiło się ponad
wprowadza zajęcia szachowe 10 nowych twarzy, które na zai coraz więcej projektów unijnych
jęcia chodzą bardzo regularnie.
w swoich ofertach skupia się na
Dużą rolę w tym odgrywają nasi
szachach.
„doświadczeni” szachiści, którzy
W zeszłym roku z powodu
pokazują, że szachy nie są wcale
pandemii wiele zawodów się nie
nudne ani trudne. To oni, tocząc
odbyło. My w czasie nauki zdal- potyczki ze swoimi młodszymi konej regularnie graliśmy ze sobą leżankami i kolegami, prowadzą ich
przez Internet. Od września byli- przez tajniki i zawiłości tej króśmy „głodni” spotkań i rozgrywek lewskiej gry. W tym roku szachy są
na żywo. Zajęcia koła szachowego tak popularne, że uczniowie graj
w tym roku odbywają się dwa razy ze sobą na przerwach, nie wspow tygodniu, ponieważ chętnych jest minając już że zajęcia szachowe
tak wielu, że nie umieliśmy znaleźć nigdy nie kończą się o czasie, bo
jednego terminu dla wszystkich. każda partia musi być zakończoJak co roku, najbardziej cieszy fakt, na. Ostatnio nawet wystawiliśmy
że na szachy przychodzi każdy. Są stoliki szachowe na holu szkolnym
to zajęcia pozalekcyjne, a drzwi gra stała się ogólnodostępna. A i

kibiców nie brakuje... Tegoroczny
turniej był dla nas sprawdzianem
z nauki zdalnej. Minęły dwa lata od
ostatniego turnieju i nie znaliśmy
ju naszych przeciwników, a dzień
przed zawodami ze składu wypadł
dwóch zawodników. Jednak nie
przeszkodziło nam to w pokazaniu,
kto nadal jest najlepszy w powiecie hajnowskim. Młodsza drużyna
w składzie Gosia, Maciek, Wiktor
i Daniel, rozegrała mecz z drużyną z Czeremchy. Przegraliśmy
ten mecz 3-1, al najważniejsze
było zdobycie doświadczenia. Poza
Małgosią, reszta drużyny nie brała
udziału w takim turnieju, a Wiktor i Daniel nigdy nawet nie brali
udziału w turnieju pozaszkolnym.
Są to uczniowie klasy III i I szkoły

podstawowej, a musieli się mierzyć
z uczniami klas V-VI w swojej kategorii. Dali z siebie wszystko i za to
należą im się wielkie brawa. Starsi
zawodnicy zmierzyli się z drużyną
z Czeremchy i Narwi. Dawno nie
mieliśmy tak zaciętego pojedynku
między szkołami. Pierwsza runda
nie wyłoniła zwycięzcy, ponieważ
wszystkie drużyny zremisowały ze
sobą. Rozegrano drugą rundę, ze
skróconym o połowę czasem. Czeremcha wygrała z Narwią 2,5-1,5.
Nasi uczniowie pokonali Czeremchę
3-1 i potrzebowaliśmy tylko remisu
z Narwią. Drużynie to nie wystarczyło i wygraliśmy 3-1. Dzięki
temu zapewniliśmy sobie awans do
półfinałów województwie i utrzymaliśmy Białowieżę szachową sto-

licą powiatu hajnowskiego.
KOŃCOWA KLASYFIKACJA
Rocznik 2009 i młodsze
I miejsce – SP Czeremcha – awans
do półfinałów wojewódzkich
II miejsce – SP Białowieża – w składzie: Maciej Podłaszczyk, Daniel
Filimoniuk, Wiktor Superson, Małgorzata Glencner, opiekun – Piotr
Leoniuk
Rocznik 2007-2008
I miejsce – SP Białowieża– awans
do półfinałów wojewódzkich w składzie: Marek Sieńczuk, Michał Glencner, Radosław Sobociński, Sara
Jaganow, opiekun – Piotr Leoniuk
II miejsce – SP Czeremcha
III miejsce – SP Narew.
Piotr Leoniuk
przedruk z Głosu Białowieży nr 7/21

Turniej Tenisa Stołowego
3. Szot Andrzej - Biała Podlaska,
4. Lewkowicz Urszula - Biała Podlaska.
Oldboy open
1. Ludwiczak Janusz - Hajnówka,
2. Mieczyński Jerzy - Hajnówka,
3. Burdzicki Zbigniew - Biała Podlaska,
4. Siekierko Andrzej - Siemiatycze.
Debel Open
1. Makulski Andrzej - Stepaniuk
Adam - Czeremcha,
2. Pietruszewski Jarosław - Sinnicki
Sylwester - Łosice,
3. Burdzicki Zbigniew - Żałoba Patryk
para mieszana - Biała Podlaska
-Czeremcha,
4. Ziniewicz Katarzyna - Paczuska
Paulina Czeremcha.
Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów i uczestników
pięknego widowiska w Czeremsze
oraz wszystkim, którzy przyczynili
się do jego zorganizowania.

Cd. ze str. 1

wstępie bardzo serdecznie powitał
Gości przybyłych na otwarcie Turnieju, a mianowicie Komendanta Straży
Granicznej ppłk. Adama Jarosza, starostę Powiatu Hajnowskiego Andrzeja Skiepko, Wójta Gminy Czeremcha
Jerzego Wasiluka, gospodarza obiektu panią Dyrektor Annę Smyk oraz
wszystkich zawodników przybyłych
do Czeremchy na zawody Tenisa
Stołowego z całego okręgu, tj.: Łosic, Ciechanowca, Siemiatycz, Białej
Podlaskiej, Kleszczeli, Hajnówki oraz
Krynek. Otwarcia zawodów przy stołach tenisa stołowego dokonał Wójt
Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk, który ciepło powitał uczestników, życząc
miłej zabawy i zdrowej rywalizacji.
Zawody rozegrano w trzech
kategoriach tj. Open Senior, Open
Oldboy, Open Debel. Zwycięzcy
zostali nagrodzeni pięknymi pucharami, które za sponsorował Urząd
Gminy w Czeremsze oraz Starostwo
Powiatowe w Hajnówce. Dekoracji
laureatów dokonał organizator tej
wspaniałej imprezy - tak uznali jej

Janusz Lipiński

uczestnicy - który jak przystało na
gospodarza serdecznie podziękował
wszystkim uczestnikom. Merytorycznie nad przebiegiem zawodów
czuwali: Alina Sośniuk i Janusz Ludwiczak. Wszyscy zawodnicy i zaproszeni goście zostali poczęstowani
pysznym bigosem przygotowanym
przez wspaniałe kucharki szkolnej
stołówki. Na zakończenie prowadzący serdecznie podziękował wszystkim
zawodnikom za stworzenie pięknego

sportowego widowiska oraz osobom,
które przyczyniły się do zorganizowania tak wielkiej imprezy sportowej
w naszej małej ale gościnnej i pięknej Czeremsze. Pragnę nadmienić
że pojawiło się światełko w tunelu
i nadzieja na nową salę sportową
w Czeremsze. Trzymamy kciuki.
Wyniki:
Senior open
1. Ziniewicz Katarzyna - Czeremcha,
2. Pietruszewski Jarosław - Łosice,

Przysłowia ludowe na luty

Lekkoatletyka dla każdego
„Lekkoatletyka dla Każdego” to
drużynowe zajęcia w ciekawej formie,
które pozwalają poznać różne dyscypliny sportowe. Został stworzony
przez specjalistów, menedżerów oraz
trenerów pracujących w lekkiej atletyce i zyskał już grono wielu sympatyków. Od stycznia 2015 r. jest realizowany w całej Polsce. Opracowane
przez specjalistów zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę trenerską. Jego uczestnikami są dzieci
w wieku 6-16 lat.
W naszym regionie proWieści Podlaskie

gram jest realizowany m.in.
w Hajnówce i Siemiatyczach. Realizację programu wspiera finansowo samorząd wojewódzki, który
w ub.r na jego realizację przeznaczył
100 000 zł.
(zal)

Nowe płoty

W gminie Narewka (powiat
hajnowski) wybudowano wiele
świetlic. W ostatnich latach wiele
z nich ogrodzono m. in. w Michnówce, Nowej Łuce, Olchówce, Plancie,
Skupowie, Tarnopolu.
(J.C.)

Luty stały, latem upały.
Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa.
Gdy luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny.
Gdy luty pofolguje, marzec zimę zreperuje.
Luty miesiąc bardzo zmienny: pół zimy, pół wiosny.
Gdy w lutym topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.
Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami.
Gdy dym w górę szybuje, zawsze to mróz zwiastuje.
Kiedy luty nie wymrozi, to maj śniegiem nam pogrozi.

Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki
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dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok,
ul. Fabryczna 27
tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria
UROgowscy
gabinet urologiczny
Białystok, ul. Młynowa 38
rejestracja, tel: 668 555 707
Wtorek:
Bielsk Podlaski,
ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

PrywatnyGabinet
Ortopedyczny
drn.med.MariuszTomaszuk
Hajnówka,ul.Zielona5

terminprzyjęć-poniedziałki
Siemiatycze,ul.11Listopada45
terminprzyjęć-piątki

**************
-diagnostykaileczenie
choróbnarząduruchu
-badanieUSGstawów
-kwalifikacja
dozabiegów
operacyjnych
**************

rejestracjatel.882710395
www.mariusztomaszuk.pl

Dr n. med. Krzysztof Rogowski
Specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok, ul. Fabryczna 27
Tel. kom. 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza
- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria
Poniedziałek:
Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED"
Białystok, ul. Ogrodowa 19
Tel. 85 732 75 15
Wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31
tel. 85 730 71 38
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Luty
2022
numer 2 (98)

bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

Ania Zabrocka
laureatką konkursu

Dzielimy się wielkim sukcesem Ani
Zabrockiej, uczestniczki koła plastycznego
Deformacja działającego przy Hajnowskim
Domu Kultury, uczennicy Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Hajnówce. Ania zdobyła jedną z trzech
głównych nagród równorzędnych w konkursie
na AUTOPORTRET dla klas VIII. Nagrodą jest
bezpłatne uczestnictwo w kursie przygotowawczym do egzaminów wstępnych w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Portret własny miał nawiązywać do
stylu sławnych artystów. Ani prace inspirowane
twórczością Fridy Kahlo, Stanisława Wyspiańskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza były
wykonane w technikach rysunkowych i malarskich. Gratulujemy naszej laureatce!
Zenaida Jakuć

Nauczyciel na Medal
2021
Miło nam poinformować, że w plebiscycie „Nauczyciel na Medal 2021”, organizowanym przez Gazetę Współczesną i Kurier Poranny, nauczyciele zatrudnieni w hajnowskich
placówkach oświatowych znaleźli się w gronie
najbardziej cenionych i lubianych nauczycieli
w regionie.
• Pani Dorota Ewelina Durzyńska – dyrektor
Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce – zajęła
III miejsce w województwie w kategorii nauczyciel przedszkola;
• Pani Agnieszka Krok – nauczyciel języka
polskiego w Szkole Podstawowej Nr 4 im.
Henryka Sienkiewicza w Hajnówce – zajęła
I miejsce w powiecie hajnowskim w kategorii
nauczyciel klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania oraz życzymy kolejnych sukcesów
w życiu zawodowym i prywatnym.
Jolanta Stefaniuk,
Urząd Miasta Hajnówka

Stypendyści
Marszałka Województwa
Podlaskiego

21 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przyznaniu stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki
nad zabytkami dla osób dorosłych i dzieci.
Wśród nagrodzonych znalazła się opiekunka
i 2 uczestniczki Studia Piosenki oraz 2 uczestniczki Mażoretek SHOCK.
Marta Gredel-Iwaniuk – opiekun artystyczny Studia Piosenki Hajnowskiego Domu
otrzymała stypendium roczne w wysokości
10 000 zł na realizację swoich autorskich,
twórczych działań muzycznych. Działania niezmiennie prowadzone będą wraz z młodymi
wokalistkami Studia Piosenki HDK.
Maria Boreczko i Hanna Wołczyk ze
Studia Piosenki oraz Patrycja Kuczko i Zuzanna Żur z Mażoretek otrzymały stypendium
za osiągnięcia artystyczne. Dziewczynki będą
otrzymywały 250 zł co miesiąc na rozwój artystyczny.

Nieodpłatna pomoc prawna
w Powiecie Hajnowskim w 2022
Znalazłeś się w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek
„chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe,
masz problemy z pracodawcą, z egzekucją
alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz
do jakiego urzędu pójść po pomoc lub masz
inne problemy związane ze sprawami życia
codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego
lub mediacji. Darmową pomoc uzyskasz także
w punktach w Powiecie Hajnowskim. W celu
zwiększenia dostępu do edukacji prawnej
samorząd powiatu hajnowskiego w 2022r.
zwiększył liczbę lokalizacji!
Dotąd nieodpłatna pomoc prawna
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II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego
(DNJB) w Hajnówce srebrną szkołą!
II LO z DNJB w Hajnówce punktuje
w kolejnej edycji ogólnopolskiego prestiżowego rankingu miesięcznika Perspektywy. W 2022 r. szkoła może poszczycić
się znakiem jakości – Tytułem Srebrnej
Szkoły.
To już w zasadzie wieloletnia tradycja hajnowski „Białorus” po raz kolejny znalazł się
w gronie najlepszych liceum w Polsce (384 pozycja na 1000) i w województwie (15 miejsce)!
Wysoką, 22 lokatę (na 100 punktowanych)
szkoła zajęła także w ogólnopolskim Rankingu
Szkół Olimpijskich w 2022 r.
Ambicja i zaangażowanie procentują
Sukcesów nie byłoby gdyby nie wspólna
praca dyrekcji i nauczycieli, którzy robią wiele by wspierać swoich uczniów. II LO z DNJB
to nowoczesna szkoła, oferująca innowacyjny
model kształcenia, oparty na indywidualnych
preferencjach ucznia: składając papiery aplikant nie dokonuje wyboru pomiędzy poszczególnymi profilami klas (typu humanistyczna,
matematyczna itp.), ale sam je tworzy. Odbywa się to poprzez wskazanie trzech przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym – do wyboru m.in. język polski, biologia,
matematyka, geografia, fizyka, informatyka
oraz języki – II LO z Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego w Hajnówce to jedyna placówka
w powiecie oferująca naukę języka francuskiego. Ponadto w szkole wdrożono autorski
program indywidualnego wsparcia uczniów
przygotowujących się do konkursów. Uczeń,
który przygotowuje się do olimpiady może liczyć na pomoc i wyrozumiałość nauczycieli
– nawet na zwolnienie z klasówki.
Efekty? II LO z DNJB to prawdziwa kuźnia
talentów - uczniowie z powodzeniem od lat
uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych,
są laureatami i zdobywcami miejsc na podium. Kwalifikacja do etapu centralnego XXXVI
edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz Polskiej edycji międzynarodowego konkursu „Pix
Programming Challenge”, pierwsze i drugie
miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, drugie miejsce w konkursie wojewódzkim „Internetowa Gala Choinek”, zwycięstwa w XXVII Olimpiadzie Języka Białoruskiego
- to tylko kilka przykładów z ubiegłorocznego,
olimpijskiego dorobku.
W obecnym roku szkolnym wśród
uczniów II LO są także liczni stypendyści:
powiatowego Stypendium im. prof. Simony
Kossak (32 uczniów), Stypendium Marszałka
Województwa Podlaskiego dla szczególnie
uzdolnionych uczniów (1 uczeń) oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów (2 uczniów).
Nowoczesność, tradycja,
integracja społeczności lokalnej
– atutami szkoły
Szkoła ciągle się rozwija, stale poszerzając swoją ofertę edukacyjną oraz angażuje się

w projekty promujące lokalną kulturę i przyrodę, a w swoich działaniach wychodzi daleko
poza mury szkoły.
Tradycją jest organizacja Pikniku z Białousem przez uczniów szkoły dla młodszych
kolegów ze szkół podstawowych. Impreza
znana jest z koleżeńskiej atmosfery, podczas
której młodzież bawi się przy regionalnej muzyce, rozmawiając i piekąc kiełbaski (jak na
piknik przystało, trzeba wrzucić coś na ruszt!
😊). Piknik z Białorusem to też doskonała okazja do zaprezentowania walorów szkoły. II LO
z DNJB to szkoła wprost modelowa – świetnie
wyposażone sale (w każdej klasie znajduje się
rzutnik, TV oraz tablica multimedialna) oraz
pracownie. Szkoła dysponuje także nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym – w pracowni
chemicznej i szkolnym laboratorium uczniowie
przeprowadzają swoje pierwsze doświadczenia, eksperymentując z chemią (spokojnie,
ofiar nie ma :)), z kolei w pracowni biologicznej na każdym biurku stoi profesjonalny mikroskop.
Od ubiegłego roku funkcjonuje Izba Regionalna – dzięki zaangażowaniu uczniów,
rodziców, kadry pedagogicznej i dyrekcji,
w szkole powstało wyjątkowe miejsce. W Izbie
znajdują się przepiękne przedmioty rękodzieła
ludowego: ruczniki, makatki, kapy czy chodniki,
jak również przedmioty codziennego użytku:
czyhuny, masłobojki, czoweny, czajnik, maszyna do szycia oraz krosna i inne. Centralnym
elementem Izby jest kąt z ikoną ozdobioną
ręcznikiem obrzędowym ze stołem przykrytym
haftowanym obrusem. Podlaskim zwyczajem,
w szkolnej Izbie wszyscy goście będą mile widziani – np. podczas zajęć z historii i kultury
mniejszości lub godzin do dyspozycji wychowawcy. Izba powstała w ramach realizacji
projektu „Mniejszości narodowe bogactwem
Europy” z programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Współpracy Szkół.
A już niebawem, w szkole powstanie także przyrodnicze Centrum Edukacyjne - będą
to miejsca popularyzacji wiedzy z zakresu
etnobotaniki, ochrony przyrody a także promocji dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego
na przykładzie roślin użytkowych, częstokroć
zagrożonych. Centrum zostanie wyposażone
z nowoczesny sprzęt, m.in. laptop z oprogramowaniem, projektor, kamerę do mikroskopu,
przenośny mikroskop inspekcyjny, wskaźniki
laserowe, szklarnię z przyborami ogrodniczymi. Jedno jest pewne – na lekcjach biologii
nie powieje nudą😊. Aktualnie uczniowie przy
wsparciu nauczycieli opracowują merytoryczne
zasoby przyszłego Centrum. Młodzi przyrodnicy uzupełniają wiedzę poprzez udział w warsztatach, wykładach, edukacyjnych wycieczkach,
podczas których uczą się oznaczać rośliny
i robić zielnik, tworzą listy nazw miejscowych
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DZIEDZICTWO KULINARNE formą integracji lokalnej
Stowarzyszenie na Górnej
zakończyło projekt realizowany
z dotacji w konkursie grantowym
„DZIAŁAJ LOKALNIE 2021”. W ramach projektu uporządkowano plac
świetlicowy, zasadzono byliny i wieloletnie kwiaty. Zbudowano letnią
altanę. Pokryto ją zielonym blaszanym dachem, a posadzkę wyłożono
polbrukiem. Obok altany ulokowano
elegancki betonowy grill i tradycyjną drewnianą wędzarnię. Stworzono warunki do realizacji warsztatów
kulinarnych wędzenia i grillowania,
oraz odpoczynku, relaksu i integracji
lokalnej.
Zrealizowano cykl warsztatów
grillowania, pieczenia i wędzenia
mięs wieprzowych, drobiu, ryb i warzyw. Spotkania integracyjne były
uwieńczeniem wszystkich warsztatów. Degustowano przygotowane
na warsztatach potrawy przy wzajemnych opowieściach rodzinnych
historii i tych opowiadanych nam
przez naszych dziadków. Wielką
atrakcją spotkań były koncerty muzyczne duetu – Anny Karetko i Piotra Skiepko. Repertuar śpiewanych

piosenek przy dźwiękach akordeonu pobudzał wszystkich do śpiewu
i tańca.
Przystępując do realizacji projektu widzieliśmy wielokrotne podwyżki cen materiałów budowlanych.
Dotacja finansowa nie wystarczyłaby na realizację zaplanowanych
działań. Szukaliśmy rozwiązań.
Mieszkańcy ulicy Górnej wykazali
się wielkim zaangażowaniem i kreatywnością. Wnosili wpłaty własne,

przekazywali darowizny rzeczowe.
Projekt wsparły finansowo
osoby prywatne oraz lokalni przedsiębiorcy. Wielkim zaangażowaniem
wykazali się również wolontariusze.
Z całego serca wszystkim
dziękuję za dobre serca, szczodre
darowizny, wielkie zaangażowanie,
odpowiedzialność i sumienną pracę
oraz spotkania warsztatowe i integracyjne.
Koordynator projektu Alla Gryc

UWAGA MIESZKAŃCY DOMÓW JEDNORODZINNYCH

KONTROLA WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Jeżeli nieruchomość nie jest
przyłączona do miejskiej kanalizacji
sanitarnej właściciel powinien wyposażyć ją w zbiornik bezodpływowy
oraz posiadać umowę z firmą świadczącą usługi opróżniania i wywozu
nieczystości ciekłych.
Umowa i dowody opłaconych
faktur niezbędne są do okazania
w trakcie kontroli.
Zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego na nieruchomości można dokonać osobiście
w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój
202 w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.
***
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego
usuwania gromadzonych na terenie
nieruchomości nieczystości ciekłych
z częstotliwością zapobiegającą
przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych.

Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-

powiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019, poz. 1065), zbiorniki
bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie
z zamykanym otworem do usuwania
nieczystości i odpowietrzenie wypro-

wadzone co najmniej 0,5 m ponad
poziom terenu. Właściciele nieruchomości powinni na bieżąco sprawdzać
wypełnienie i szczelność zbiorników.

Zakończenie realizacji zajęć dla dzieci
organizowanych w ramach projektu
pt. „Przedszkole marzeń”
Gmina Miejska Hajnówka
w styczniu br. zakończyła realizację zajęć dla dzieci organizowanych
w ramach projektu pt. „Przedszkole
marzeń” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020. Nabór wniosków odbywał
się za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.
Wa r t o ś ć
projektu:
314.646,17 zł, w tym 298.896,17 zł
(95%) stanowi dofinansowanie z UE.
W okresie od lutego 2021
roku do stycznia 2022 roku realizowane były zajęcia dla 40 dzieci
z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Żubra Pompika
w Hajnówce, w tym:
• terapia Integracji Sensorycznej
dla 5 dzieci z deficytami;
• terapia logopedyczna dla 8 dzieci,
w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami;
• gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dla 16 dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla 22 dzieci
z deficytami;
• terapia metodą Snoezelen dla
18 dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla 22 dzieci z deficytami.
Wszystkie działania projektowe prowadzone były z uwzględ-

nieniem indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci
objętych wsparciem.

W ramach realizacji projektu
zostały doposażone sale dydaktyczne i gabinety terapeutyczne
w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do prowadzenia terapii na łączną kwotę około
190 tys. zł.
Jolanta Stefaniuk,
Urząd Miasta Hajnówka

Niedopuszczalne jest korzystanie
ze zbiorników na ścieki zbudowanych z kręgów betonowych bez dna
lub nieszczelnych zbiorników innego
rodzaju. W tym przypadku może wystąpić konieczność montażu nowego,
szczelnego zbiornika.

159 rocznica wybuchu powstania styczniowego
159 lat temu, 22 stycznia 1863 r. wybuchło
powstanie styczniowe. Powstanie przeciwko Imperium Rosyjskiemu ogłoszone zostało Manifestem
22 stycznia wydanym w Warszawie przez Komitet
Centralny Narodowy, który wezwał „naród Polski,
Litwy i Rusi” do walki. Powstanie trwało do jesieni
1864r., zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego,
tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem
narodowym.
W dniu 22 stycznia 2022 r. przy Kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego oraz pod pomnikiem upamiętniającym powstańców styczniowych
w Orzeszkowie kwiaty złożyli Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, Zastępca Burmistrza Ireneusz
Kiendyś, Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka
Walentyna Pietroczuk, Wójt Gmina Hajnówka Lucyna Smoktunowicz, Starosta Hajnowski Andrzej
Skiepko oraz Radny Rady Miasta Hajnówka Mieczysław Gmiter. Modlitwę za zmarłych odmówił ks.
Zbigniew Niemyjski, ks. Rafał Wawreniuk i ks. Zygmunt Bronicki.
Ewa Zubrycka

Kolejne drogi gminne w ramach scaleń oficjalnie otwarte
3 lutego 2022 r. dokonano
oficjalnego otwarcia dróg gminnych, urządzonych w ramach zagospodarowania poscaleniowego w zakresie przebudowy dróg
dojazdowych do pól na obiekcie
„Kotłówka”. To kolejne inwestycje zrealizowane w ramach projektów scaleniowych – dokładnie dwa miesiące temu, 3 grudnia 2021 podobna uroczystość
odbyła się w gminie Narewka.
Na obiekcie Tarnopol w 2021 r.
w pierwszym etapie prac dokonano modernizacji odcinków dróg
o łącznej długości 5,06 km.
Tym razem beneficjent – samorząd Powiatu Hajnowskiego dokonał przebudowy dróg dojazdowych
do pól na obiekcie scaleniowym
"Kotłówka i inne" o łącznej długości
ponad 3,5 km. Wartość inwestycji to ponad 4,1 mln zł. W efekcie
gruntowe, piaszczyste drogi to
już przeszłość – w ramach prac
przygotowano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz wykonano roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, ciągów komunikacyjnych
i linii energetycznych oraz elementy
przepustów.
3 lutego 2021 obyło się podsumowanie przedsięwzięcia. Wzięła w nim udział Wiesława Burnos,
Członek Zarządu Województwa
Podlaskiego, nadzorująca prowadzące scalenia przez Wojewódzkie
Biuro Geodezji w Białymstoku, radny
wojewódzki Mikołaj Janowski, dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji
w Białymstoku Magdalena Borowska,
przedstawiciele samorządu Powiatu:
członkowie Zarządu Powiatu Hajnowskiego – Wicestarosta Joanna Kojło oraz Roman Ostapczuk, a także
radny Mateusz Gutowski i Sekretarz

Powiatu Danuta Rola, wójt gminy Narew Andrzej Pleskowicz oraz
przedstawiciele firm i instytucji zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.
Prace poscaleniowe na drogach gminnych na obiekcie „Kotłówka” zostały wykonane w ramach
projektu "Scalanie gruntów w gminie
Narew i gminie Narewka w ramach
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, moderni-

• pow. gruntów leśnych: 62,9158 ha
Operacja jest realizowana
w miejscowościach: Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gm. Narew.
Inne projekty scaleniowe
realizowane przez
samorząd powiatu
Realizacja projektu „Scalenia
gruntów wraz zagospodarowaniem
poscaleniowym obiektu „Kotłówka”
to jedno z czterech postępowań scaleniowych, w jakie zaangażował się

zacją i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Projekt realizowany jest
przez powiat hajnowski od 2016 r.
Powierzchnia gruntów objętych
postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”: 834,1620 ha
• w tym pow. gruntów rolnych:
740,0240 ha

samorząd celem poprawy struktury obszarów gospodarstw rolnych.
W Powiecie Hajnowskim trwa
realizacja czterech, wieloletnich
projektów scaleniowych o łącznej wartości ponad 51,6 mln zł.
Równolegle, wraz z obiektem
„Kotłówka”, samorząd realizował
prace scaleniowe na obiekcie „Tarnopol” w gminie Narewka. W ramach

tego projektu w 2021 dokonano modernizacji odcinków dróg o łącznej
długości 5,06 km w kwocie 4,7 mln
zł. Przygotowania do prac poscaleniowych trwają na obiekcie „Eliaszuki
i inne” - gmina Narewka: po zakończeniu i rozliczeniu w 2021 r. I etapu
prac scaleniowych na tym obiekcie,
rozpoczynamy II etap – zagospodarowanie poscaleniowe. Aktualnie
jesteśmy na etapie przygotowania
przetargu na dokumentację projektową. Z kolei na obiekcie „Dubicze
– Istok” trwają prace scaleniowe,
których zakończenie przewidziane
jest do 30.11.2022.
Proces scaleń gruntów
„od kuchni” – czym jest
i czemu służy?
Prace scaleniowe realizowane
są w celu:
• poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, oraz gruntów
leśnych,
• zmniejszenia ilości działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach rolnych i likwidacji
szachownicy działek,
• dostosowania granic działek do
systemu urządzeń melioracji
wodnych oraz rzeźby terenu, likwidacji współwłasności i wspólnot
gruntowych, szczególnie z myślą
o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowanie produkcji rolnej.
Scalania gruntów są istotne
z punktu widzenia gospodarki powiatu, zważywszy, że użytki rolne
stanowią ok. 39 % jego powierzchni. Scalenia wpływają na eliminacje
niekorzystnego zjawiska, jakim jest
duże rozdrobnienie użytków rolnych
a które charakteryzujące nasz powiat. W wyniku zmniejszania liczby
działek ewidencyjnych uzyskuje

się poprawę efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie
kosztów transportu oraz ułatwienie
mechanizacji upraw polowych, jednocześnie zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych
dostęp do urządzeń infrastruktury
technicznej – tłumaczy w rozmowie
z redakcją Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
Podczas uroczystego otwarcia
dróg gminnych na obiekcie Kotłówka,
samorządowcy podkreślali również
znaczenie prac poscaleniowych, stanowiących realne wsparcie dla rozwoju regionu.
Pierwsze prace scaleniowe
w Powiecie Hajnowskim miały miejsce jeszcze w poprzedniej perspektywie finansowej [PROW 2007-2014
przy. red.] – będąc wówczas Wicestarostą, w porozumieniu z ówczesnym
Zarządem Powiatu ze Starostą Włodzimierzem Pietroczukiem na czele,
zdecydowaliśmy o realizacji małego
obiektu scaleniowego „Olchówka”,
który liczył zaledwie 365 ha. Cieszę się, że zaprojektowana przez
nas wizja rozwoju gospodarki
przestrzennej powiatu jest kontynuowana a nawet się rozwinęła – dziś Powiat Hajnowski jest
czołówce powiatów w województwie, skutecznie pozyskujących
fundusze na kolejne scalenia.
Nie osiadamy na laurach, przygotowujemy dokumentację do kolejnych
projektów, by móc skorzystać ze
środków finansowych w przyszłości
– puentuje Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko
Katarzyna Miszczuk

W tekście wykorzystano materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

TAK dla zielonej energii w Podlaskim!
Energia odnawialna w kontekście globalnych zmian klimatycznych oraz gospodarczych to
bezpieczna przyszłość. Wykorzystywanie naturalnych zasobów
do produkcji zielonej energii to
globalny trend, w który wpisują
się działania Powiatu Hajnowskiego (Podlaskie). Inicjatywy
podejmowane przez samorząd
z regionu Puszczy Białowieskiej, a także kolejne samorządy
i władze Województwa Podlaskiego wskazują, że region może
stać się niezależny energetycznie. Powiat Hajnowski małymi
krokami zmierza ku zielonej
transformacji, współpracując
z niemieckimi i krajowymi partnerami.
Analiza zasobów
podstawą planowania
Pierwsze kroki zostały podjęte
przez samorząd w 2015 r. – wraz
z nawiązaniem współpracy z Fundacją Euronatur oraz Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald
e.V. (Niemcy) w ramach trzyletniego
projektu finansowanego z Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu
EUKI oraz Ministerstwa Ochrony
Środowiska Niemiec. W efekcie
polsko – niemieckiej współpracy

samorząd dysponuje dziś „Planem
energetycznym, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu
dla Powiatu Hajnowskiego”. To dokument analityczny, wskazuje najkorzystniejsze „zielone rozwiązania”
dla powiatu, biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne. Podstawą planu energetycznego jest integracja
rozwoju gospodarczego z postępem
OZE, dających możliwość produkcji
energii na miejscu. Plan potwierdza, że możemy stać się regionem
samowystarczalnym energetycznie, a zastosowanie odnawialnych
źródeł energii może przyczynić się
do rozwoju regionu i podniesienia
jakości życia mieszkańców. Wskazuje również konkretne kroki, jakie
należy przedsięwziąć, żeby ten cel
osiągnąć. Samorząd Powiatu
Hajnowskiego jest jedynym powiatem w Polsce, posiadającym
tego typu analizę.
Krok drugi
– doradztwo i promocja OZE
Zawarte w Planie wytyczne
są wykorzystywane w praktyce –
w 2019 r. w wyniku kontynuacji
polsko – niemieckiej współpracy
ze Stowarzyszeniem Energievision,
Powiat Hajnowski utworzył Cen-

trum Energii Odnawialnej. Centrum
świadczy bezpłatne doradztwo
mieszkańcom, samorządom i przedsiębiorcom z regionu w zakresie zastosowania OZE, wymiany pieców
grzewczych, systemów wentylacji
oraz wspiera mieszkańców w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych.
W ramach oferty możliwe jest także
wykonanie nieodpłatnego audytu
energetycznego oraz sporządzenie
kompleksowej koncepcji instalacji
źródła ciepła/energii, dostosowanej
do indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego, zawierającej
m.in. wyliczenie wielkości instalacji,
przewidywane oszczędności oraz
proponowane rozmieszczenie na
dachu budynku lub terenie. Zachęcamy do samorządy, mieszkańców
i przedsiębiorców do korzystania
z usług Centrum.
Działania w 2022 r.
W 2022 r. samorząd kontynuuje działania na rzecz rozwoju OZE.
W 2021 r. powiat przystąpił do kolejnego polsko – niemieckiego projektu, realizowanego we współpracy
z Fundacją 100prozenterneuerbar
(Niemcy). Projekt ma na celu rozwój
przyjaznego dla środowiska i efektywnego systemu ciepłowniczego

„Power to heat” poprzez opracowanie modelowej koncepcji produkcji
ciepła z odnawialnych źródeł energii
dla miasta Hajnówka – lokalnego
centrum regionu. Realizacja zadania potrwa do 2023, projekt w stu
procentach finansowany jest przez
stronę niemiecką. Realizacja działania to kolejny krok ku samowystarczalności energetycznej powiatu.
Jednocześnie – w miarę pozyskiwania środków finansowych –
instalacje fotowoltaiczne montowane są na powiatowych budynkach
użyteczności publicznej. Z „prądu
ze słońca” korzystają dwie szkoły
ponadpodstawowe w Hajnówce, dla
których powiat jest organem prowadzącym, Dom Pomocy Społecznej
w Białowieży, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Hajnówce oraz
Centrum Turystyki i Promocji Kraina
Żubra, zaś w powiatowym szpitalu
w Hajnówce, w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym, wykorzystywane są kolektory słoneczne.
Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy, z OZE korzystają także
mieszkańcy. Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego gminy Powiatu Hajnowskiego: miasto Hajnówka, gminy: Hajnówka, Białowieża,
Narew i Narewka, finansują zakup

i montaż instalacji fotowoltaicznych
i solarnych na budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców.
Jest to możliwe dzięki otrzymaniu
dotacji z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Docelowo z dofinansowania
skorzystają mieszkańcy 47 podlaskich gmin, Województwo Podlaskie
w 2021 r. przeznaczyło na ten cel
57 mln zł.
Bliskie sąsiedztwo Puszczy
Białowieskiej – polskiej perły na liście UNESCO zobowiązuje nas, społeczność lokalną, do podejmowania
działań w kierunku zrównoważonego rozwoju, rozumianego przez
wdrażanie procesów innowacyjnych,
w jak najmniejszym stopniu ingerującym w środowisko naturalne,
przy jednoczesnym zaspokajaniu
rosnącego popytu na energię. Stąd
działania podejmowane przez samorządowców z regionu i władze
województwa podlaskiego. Rozmowy i działania podejmowane dzisiaj wpłyną na rozwój gospodarki
i przyszłość energetyczną kolejnych
pokoleń – podsumowuje Starosta
Hajnowski Andrzej Skiepko.
Katarzyna Miszczuk

Artykuł ukazał się na stronie
Rynek Inwestycji

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka
Rekrutacja do przedszkoli publicznych i szkół podstawowych dla których organem
rok szkolny
prowadzącym jest Gminana
Miejska
Hajnówka2022/2023
na rok szkolny 2022/2023
Terminy postępowania Terminy
rekrutacyjnego
postępowania rekrutacyjnego
Rekrutacja do przedszkola
Rodzaj czynności

Cd. ze str. 1

Rekrutacja do szkoły
podstawowej

Postępowanie

Postępowanie

Postępowanie

Postępowanie

rekrutacyjne

uzupełniające

rekrutacyjne

uzupełniające

Złożenie wniosku o
przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami
potwierdzającymi
od 01.03.2022 r. od 04.05.2022 r. od 28.02.2022 r. od 04.05.2022 r.
spełnianie przez
do 31.03.2022 r. do 18.05.2022 r. do 14.03.2022 r. do 25.05.2022 r.
kandydata warunków lub
kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy
kandydatów
zakwalifikowanych i
kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez
rodzica kandydata woli
przyjęcia do
przedszkola/szkoły
podstawowej w postaci
pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych

08.04.2022 r.

27.05.2022 r.

II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego
(DNJB) w Hajnówce srebrną szkołą!

18.03.2022 r.

03.06.2022 r.

od 11.04.2022 r. od 30.05.2022 r. od 21.03.2022 r. od 06.06.2022 r.
do 22.04.2022 r. do 10.06.2022 r. do 25.03.2022 r. do 13.06.2022 r.

(gwarowych) roślin użytkowych, opracowują
materiały związane z wykorzystaniem roślin
zielarskich w kulturze (kulinariach, muzyce
i sztuce) z regionów Puszczy Białowieskiej.
A wszystko to w ramach projektu edukacyjnego „Przyrodnicze skarby ponad granicami”,
realizowanego w ramach „Programu Polska
– Białoruś – Ukraina 2014-2020” przez Białowieski Park Narodowy oraz partnerów: po stronie polskiej – II LO z DNJB w Hajnówce oraz
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, po stronie
białoruskiej: przez Wydział Edukacji Urzędu
Miasta Pińsk, Szkołę Średnią Nr 3 w Pińsku
oraz Rezerwat Przyrody Obwodu Brzeskiego.
Zaangażowanie społeczności szkolnej
w podtrzymanie lokalnych więzi, sprawia, że
szkoła staje się jednym z regionalnych ośrodków promocji przyrodniczych i kulturowych
tradycji hajnowszczyzny.

15.06.2022 r.

31.03.2022 r.

do końca
czerwca 2022 r.

Informacje
rekrutacjii kryteriach
i kryteriach
przyjęć
dostępne
na www.hajnowka.pl
w DLA
zakładce
Informacje oorekrutacji
przyjęć
dostępne
są nasą
www.hajnowka
w zakładce
MIESZKANCA
/ OŚWIATA
/ REKRUTACJA.
DLA MIESZKANCA
/ OŚWIATA
/ REKRUTACJA.
Jolanta Stefaniuk,
Jolanta
Stefaniuk
Urząd Miasta
Hajnówka

Urząd Miasta Hajnówka

Obowiązek złożenia deklaracji
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach
do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)
1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania
paliw w budynkach do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na:
1. w przypadku budynków jednorodzinnych: właścicielu bądź jednemu z współwłaścicieli budynku,
2. w przypadku budynków wielorodzinnych: zarządcy budynku.
Deklaracje można składać:
1. przez internet na https://zone.gunb.gov.pl/
2. w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście
w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój 202 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:
1. do 1 lipca 2022 r. – dla źródeł ciepła uruchomionych przed 30 czerwca 2021 r.
2. 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła po 1 lipca 2021 r.

Dodatkowe wsparcie z budżetu województwa
na zarządzanie kryzysowe
Miasto Hajnówka otrzymało 50 tys.
bezzwrotnej dotacji
celowej od władz Województwa Podlaskiego. Przekazane środki
zostały wydatkowane
na realizację zadań
związanych z zarządzaniem kryzysowym
na 2021 r.
Po ostatnich
coraz częściej występujących anomaliach
pogodowych zakupiono
agregat prądotwórczy
o mocy 66,1kVA.

Katarzyna Miszczuk

Nieodpłatna pomoc prawna
w Powiecie Hajnowskim w 2022
Cd. ze str. 1

29.04.2022 r.

Szkoła robi wiele, by zapewnić uczniom
jak najlepsze warunki do nauki i realizacji
swoich zainteresowań i pasji. Osiągane wyniki i efekty pracy bardzo cieszą, zważywszy na
sytuację w oświacie, w okresie pandemii zmuszonej do kształcenia uczniów zdanie, w warunkach częściowej izolacji. Odzwierciedleniem
pracy dyrekcji i kadry pedagogicznej są sukcesy uczniów. Wspólna praca sprawia, że II
LO z DNJB po raz kolejny znalazł się w gronie
najlepszych szkół w Polsce i w województwie
uzyskując wioski znak jakości – Tytuły Srebrnej
Szkoły. Dziękuję Radzie Pedagogicznej oraz
dyrekcji – Panu Igorowi Łukaszukowi, pełniącego także funkcję radnego wojewódzkiego, za
zaangażowanie i pracę. Jestem pełen podziwu
dla pasji uczniów i rodziców, gratuluję ogromnych sukcesów – puentuje Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko.

oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie były świadczone tylko w Hajnówce,
od 01.01.2022 r. zwiększyliśmy lokalizację
dwóch punktów:
1. w Hajnówce: w budynku I Liceum
Ogólnokształcącego, ul. Piłsudskiego 7, 17200 Hajnówka, pokój 134:
• poniedziałek – środa w godz. od 8.00 do
12.00 – porad prawnych udzielają radcowie
prawni,
• czwartek – piątek w godz. od 8.00 do 12.00
– porad prawnych udzielają adwokaci
• wtorek - środa w godz. od 12.00 do 16.00
– porad udzielają adwokat oraz radca
prawny,
• piątek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad
udziela doradca obywatelski,
2. w Kleszczelach: Urząd Miejski w Kleszczelach, 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4:
• poniedziałek w godz. od 11.00 do 15.00 –
porad udziela adwokat.
3. w Narewce: Urząd Gminy w Narewce,
17-220 Narewka, ul. Białowieska 1:
• czwartek w godz. od 12.00 do 16.00 - porad udziela radca prawny.
Rodzaje pomocy
W zależności od potrzeb, możesz skorzystać z pomocy prawnika, doradcy, mediatora.
Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy
prawnej i przygotuje projekt potrzebnego pisma – ale tylko w tych sprawach, które nie
toczą się przed sądem. Jeżeli sprawa jest już
w sądzie, w ramach nieodpłatnej pomocy możesz wnioskować o pomoc w sporządzeniu
projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.
Do doradcy obywatelskiego świadczącego pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego mogą zgłosić się np. osoby zadłużone
po porady z zakresu spraw mieszkaniowych
oraz zabezpieczenia społecznego. Doradca
po zapoznaniu się z sytuacją zgłaszającego
poinformuje o przysługujących prawach i obowiązkach, a biorąc pod uwagę indywidulaną
sytuację osoby zgłaszającej się po pomoc,
wesprze w samodzielnym rozwiązywaniu
problemu poprzez opracowanie planu działa-

nia i pomoc w jego realizacji, skierowanie do
instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy
bądź zaproponuje mediację.
Jeżeli pozostajesz w sporze (z inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank,
wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd.)
a chciałbyś dojść do porozumienia – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Rolą mediatora
jest przeprowadzenie mediacji celem polubownego rozwiązania sporu. Uwaga: Z usługi
nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje
prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy,
w których zachodzi uzasadnione podejrzenie,
że w relacji stron występuje przemoc.
Jeśli nie jesteś pewien, który rodzaj
oferowanej pomocy – mediacja, poradnictwo
obywatelskie lub nieodpłatna pomoc prawna
znajdzie zastosowanie do twojej sprawy –
zgłoś się do naszych punktów po informacje!
Kto może skorzystać z pomocy
i jak umówić się na wizytę?
System niepodatnej pomocy prawnej
funkcjonuje od 2016 r. Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a także
osoba fizyczna prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą – która złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu
ostatniego roku.
Na wizytę można umówić się samodzielnie: elektronicznie za pośrednictwem systemu
do zapisów on – line (link u dołu) lub ustalić
termin telefonicznie pod nr 85 682 48 36,
osobiście w pok. nr 9 Starostwa Powiatowego
w Hajnówce od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.30 – 15.30 lub pod adresem e-mail:
sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie
innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która
jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza
kolejnością.
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