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Plebiscyty Sportowe Wieści
* tylko do 25 marca
możesz oddać swój głos
w XX Plebiscycie
„Sportowiec i Trener Ziemi
Hajnowskiej 2018r.”

KIM JEST KRZYSZTOF JURGIEL

* 1 kwietnia
rusza głosowanie
w XIV Plebiscycie
„Sportowiec i Trener
Ziemi Bielskiej 2018”

Swój głos na wybranego sportowca oddasz na stronie www.wiescipodlaskie.eu/plebiscyt
„UCZELNIE W POWIECIE 2019”

Spotykamy się w siedzibie PiS w Białymstoku. Jest poniedziałek, tuż przed godziną 16. Zanim zasiądziemy do rozmowy,
przeprowadza krótką odprawę ze swoimi asystentami. Pyta o różne
sprawy i planuje harmonogram na jutro. Jeszcze upewnia się, czy
nie czeka jakiś interesant i zaprasza do gabinetu. W rzeczywistości
to skromie urządzony pokój na poddaszu: duży stół i kilka krzeseł,
dwie biurowe szafy.
Po krótkiej, kurtuazyjnej wymianie zdań, wyłącza laptop, coś
zapisuje w notesie, i z lekkim uśmiechem na twarzy przeprasza
mnie za swoje zmęczenie. Opowiada, że miał ciężki dzień: dwa
interwencyjne wyjazdy w teren i kilkunastu petentów w biurze.
Wywiad z posłem Krzysztofem Jurgielem str. 7

W kolejce po wiedzę
Na początku refleksja redakcyjno – socjologiczna. Nasza impreza odbywa się po raz siedemnasty.
To akurat czas dojrzewania do dorosłości. Ale patrzymy na to tak –

siedemnaście lat to przecież cztery
pokolenia młodzieży, która odwiedzając nasze prezentacje polskich
Siemiatycze

Srebrne gody
22 lutego br, Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz spotkał się
z parami świętującymi w bieżącym
roku 25-lecie pożycie małżeńskiego.
To nowum w praktyce samorządowej,
bowiem zdecydowana większość samorządów gminnych - niejako z urzędu - organizuje „Złote Gody”, na które część samorządów zaprasza pary

o dłuższym stażu małżeńskim. Na
świętowanie Srebrnych godów zdecydował się tylko Burmistrz Siemiatycz,
który na tą okazję przygotował specjalny medal. Spotkanie umilały występy
uczniów siemiatyckich szkół oraz chóru
rodziców działającego przy Stowarzyszeniu Wokaliza. A może samorządowcy z innych gmin zechcą wziąć przykład
z Burmistrza Siemiatycz.
(wss)

uczelni wybrała kształcenie, osobi- – dziś to nawet profesorowie. Tegosty rozwój i życiowy awans. Trochę roczne „Uczelnie w Powiecie” objął
żal, że kończąc edukację w innych
patronatem Wojewoda Podlaski,
regionach kraju, tam pozostaje, Bohdan Paszkowski, przygotowuznajduje pracę, zak łada rodzinę. jąc uczelniom za najatrakcyjniejsze
przedstawienie oferty wyróżnienie
w postaci ozdobnego, osobistego
listu. Warto także dodać, że w tym
roku udział w Prezentacjach wzięła
rekordowa – jak dotychczas liczba
uczelni, na nasze zaproszenie odpowiedziało 18 szkół wyższych.
W tym roku rozpoczęliśmy 25
lutego, w Sokółce, w Zespole Szkół
nr 1, w okazałej sali gimnastycznej.
Przybyło 8 uczelni, wśród nich Politechnika Białostocka i Uniwersytet
w Białymstoku i po raz pierwszy
na naszej imprezie gościł UniwerAle i satysfakcja – bowiem wielu sytet Przyrodniczy z Lublina. Miejabsolwentów zostaje na wybranych scowi, tegoroczni maturzyści oraz
uczelniach jako pracownicy naukowi
Cd. str. 6

XXIX spotkanie z cyklu
„TWARZE ZNANE I NIEZNANE”
Bohaterką XXIX spotkania
z cyklu „Twarze znane i nieznane”
była pani Halina Maksymiuk. Zaprezentowała ona swoją najnowszą książkę napisaną w języku
podlaskim „Bielsk, Knorozy, Ploski
(i inne wioski)”. W trakcie spotkania
były odczytane fragmenty książki
przez autorkę, a także przez panią
Joannę Troc, założycielkę Teatru

ODE, która także jest miłośniczką
języka podlaskiego. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac artysty
Olega Kobzara, których reprodukcje zamieszczone są w promowanej książce. Kilkakrotnie w trakcie
spotkania mogliśmy też usłyszeć
przepiękny śpiew w języku podlaskim młodej solistki Weroniki Fiedoruk z Teatru ANTRAKT działającego
przy Bielskim Domu
Kultury. Pod koniec
spotkania ustawiła
się długa kolejka po
autografy do Haliny
Maksymiuk. Wśród
oczekujących na autograf autorki książki
był Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski Jarosław Borowski.
Maria Babulewicz

11 marca obchodzimy #DzieńSołtysa#

z tej okazji wszystkim pełniącym tę zaszczytną funkcję życzymy
pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów i wytrwałości w pracy
na rzecz mieszkańców. Niech wasza praca dostarcza Wam satysfakcji
i będzie źródłem społecznego uznania.
Wyrażamy jednocześnie naszą wdzięczność za Waszą pomoc
i zaangażowanie w udostępnianie “Wieści” mieszkańcom wsi.
I Z-ca Redaktora Naczelnego
Wiesław Pietuch

Redaktor Naczelny
Wiesław Stanisław Sokołowski

Solistki Studia Piosenki HDK
otrzymały Stypendium Marszałka
Województwa Podlaskiego

21 lutego w Operze Podlaskiej
odbyła się Gala rozdania certyfikatów potwierdzających otrzymanie

Stypendium Marszałka Województwa
Podlaskiego uczniom
uzdolnionym artystycznie.
W tym roku aż
3 solistki Studia Piosenki otrzymały stypendium: Aleksandra
Wołczyk, Izabela Karczewska oraz Maria
Sawicka.
Uroczystą Galę
uświetnił swoim śpiewem zespół Małe HDK.
Gratulujemy
dziewczętom otrzymanego wyróżnienia.
Marta Gredel-Iwaniuk

IV Sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
Kolejną już, IV sesję Rady Powiatu w dniu 18 lutego br. zdominowała sprawozdawczość.
Radni zapoznawali się z informacjami dotyczącymi działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, działalnością komisji Rady w minionym roku, a także sprawozdaniami
nt. wysokości wynagrodzeń nauczycieli oraz niektórych aspektów działalności Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Otwarcie sesji przez przewodniczącego Rady Andrzeja Leszczyńskiego poprzedziła ceremonia uczczenia minutą ciszy zmarłych w ostatnim czasie osób: Jana Olszewskiego – byłego
premiera rządu RP oraz Pawła Adamowicza – prezydenta miasta Gdańsk.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego informacje na temat działalności podległych

Rada minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych Jana Olszewskiego – byłego premiera RP
oraz Pawła Adamowicza – prezydenta Gdańska
służb przedstawili komendanci komend powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem starosty bielskiego z prac Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego.
Dyrektor SPZOZ z kolei przedstawił sprawozdania dotyczące zbytego majątku trwałego

Narada roczna
w bielskiej komendzie straży pożarnej

oraz wydzierżawianych pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Powiatu Bielskiego
i użytkowanych przez Zakład.
Rada przyjęła informację Zarządu Powiatu nt. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez powiat bielski za rok 2018.
Tematyką obrad sesji objęto
także sprawozdawczość komisji Rady
Powiatu. Sprawozdania z działalności
przedłożyły komisje: Rewizyjna, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów oraz
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Rada Powiatu podjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie i realizację projektu
partnerskiego pn. „ergoREKRUTACJA
– nowy model opisu stanowisk pracy
Przemawia starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski
z uwzględnieniem szczególnych potrzeb kandydatów do pracy oraz narzędzi ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej w HR”. Jest to
narzędzie pozwalające na wsparcie pracodawców w rekrutacji pracowników oraz aktywizację
osób bezrobotnych posiadających wyjątkowe trudności w zdobyciu zatrudnienia. Projekt realizowanych będzie we współpracy z Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Uniwersytetem
w Mannheim (Niemcy) oraz Uniwersytetem w Katanii (Włochy). Jego wartość wyniesie 1,8
mln zł, z czego do powiatu bielskiego trafi 360 tys. zł.
Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego.
pd

Konferencja „Przez kompetencje ku przyszłości”
Wpisując się w kierunki realizacji polityki oświatowej i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom szkół i przedszkoli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim wspólnie z Centrum Edukacji
Nauczycieli w Białymstoku zorganizowała konferencję pn. „Przez kompetencje do przyszłości”.
Inicjatywa ta uzyskała aprobatę Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Konferencja odbyła się 26 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu powiatu bielskiego,
dyrektor CEN w Białymstoku Ewa Ściana, wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Anna
Topór oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego
Anatol Grzegorz Tymiński.
Celem konferencji było przybliżenie istoty kompetencji kluczowych oraz zaprezentowanie
praktycznych rozwiązań edukacyjnych. Spotkanie poprowadzili pracownicy poradni – Maria
Marciniak Kraśko, Katarzyna Szpakowska oraz Pracownicy CEN Elżbieta Chrabołowska, Katarzyna Gagan oraz Anna Krawczuk.
Barbara Szpalerska
– Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim
Katarzyna Szpakowska - pedagog

Wystąpienie starosty bielskiego Sławomira Jerzego Snarskiego
Dwudziestego pierwszego lutego br.
w sali konferencyjno-szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku Podlaskim odbyła się narada roczna podsumowująca funkcjonowanie ochrony
przeciwpożarowej na terenie powiatu bielskiego w 2018 roku.
Komendant powiatowy PSP st. bryg.
Waldemar Kudrewicz rozpoczął naradę witając przybyłych gości. W naradzie uczestniczyli st. bryg. Piotr Pietraszko – zastępca
podlaskiego komendanta wojewódzkiego
2

PSP, starostowie oraz burmistrzowie i wójtowie, komendant powiatowy policji w Bielsku
Podlaskim, nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk,
nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka, prezes zarządu Oddziału Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP w Bielsku Podlaskim oraz strażacy Komendy Powiatowej PSP.
Gospodarz narady omówił funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej. Następnie
głos zabrali st. bryg. Pietraszko oraz Sławomir
Jerzy Snarski – starosta bielski.
kppsp
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Plan naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim na posiedzeniu 21 lutego br. zatwierdził plany
naboru uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz
kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2019/2020.

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Plan naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Technikum
podbudowie
gimnazjum

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim na posiedzeniu 21 lutego br. zatwierdził plany naboru
uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz
kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2019/2020.

Typ
szkoły
podbudowa

I Licem Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim
Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liceum ogólnokształcące na podbudowie 3 lata
gimnazjum

3

90

Liceum ogólnokształcące na podbudowie 4 lata
szkoły podstawowej

3

Typ szkoły i podbudowa

Okres
kształcenia

Technikum
podbudowie
podstawowej

90

II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku
Podlaskim
Okres
kształcenia

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liceum ogólnokształcące na podbudowie 3 lata
gimnazjum

3

90

Liceum ogólnokształcące na podbudowie 4 lata
szkoły podstawowej

3

90

i

Zawód

Okres
Liczba
Liczba
kształcenia oddziałów uczniów

Technik mechanik

4 lata

0,5

15

Technik
pojazdów
4 lata
samochodowych

0,5

15

1

30

30

4 lata

0,5

15

4 lata

0,5

15

Technik rolnik

4 lata

0,5

15

Technik hotelarstwa

4 lata

0,5

15

1

30

na Technik żywienia i usług
5 lat
szkoły gastronomicznych
Technik ekonomista

5 lat

0,5

15

Technik informatyk

5 lat

0,5

15

Technik rolnik

5 lat

0,5

15

szkoła Technik rachunkowości
Technik informatyk

5 lat

0,5

15

2 lata

1

30

2 lata

1

30

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
Okres
kształcenia

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

1

14

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2019/2020:
Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku
Podlaskim

Obsługa, diagnozowanie oraz
elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych

Liczba
uczniów

Zawód
naprawa Elektromechanik
układów samochodowych

pojazdów

Technik
samochodowych

pojazdów

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i Mechanik
zespołów pojazdów samochodowych
samochodowych

pojazdów

Technik
samochodowych

pojazdów
pojazdów

25
25
25

na Technik
szkoły wykończeniowych
budownictwie

robót
w 5 lat

Technik mechanik

5 lat

0,5

15

Technik
pojazdów
5 lat
samochodowych

0,5

15

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi Technik
pojazdów samochodowych
samochodowych

0,5

15

Wykonywanie
robót
montażowych, Technik robót wykończeniowych
25
okładzinowych i wykończeniowych
w budownictwie

0,5

15

1

30

Organizacja,
kontrola
i
sporządzanie Technik robót wykończeniowych
25
kosztorysów robót budowlanych
w budownictwie

0,5

15

Użytkowanie obrabiarek skrawających

0,5

15

1

30

Trzyletnia
branżowa Mechanik
pojazdów
3 lata
szkoła I stopnia na samochodowych
podbudowie gimnazjum Klasa wielozawodowa
3 lata
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w 3 lata
budownictwie
Trzyletnia
branżowa Mechanik
pojazdów
3 lata
szkoła I stopnia na samochodowych
podbudowie
szkoły Klasa wielozawodowa
3 lata
podstawowej
Monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w 3 lata
budownictwie

1

30

Środki dla powiatu bielskiego na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
18 lutego w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński wręczył dziewięciu samorządom z naszego województwa
promesy na dofinansowanie zadań związa-

nych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
w infrastrukturze drogowej. Wśród czterech
powiatów znalazł się także powiat bielski, który otrzyma dotację w wysokości 2.949.00,00
zł na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej
położonej na terenie
gminy Wyszki, odcinek
Niewino Leśne - Niewino Popławskie. Promesę
z rąk wiceministra odebrał osobiście starosta
bielski Sławomir Jerzy
Snarski.
Dziękując
za
otrzymane wsparcie
starosta podkreślił duże
Starosta Sławomir Jerzy Snarski, wiceminister MSWiA
oczekiwanie społeczne
Jarosław Zieliński i wojewoda Bohdan Paszkowski

Wieści Podlaskie
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Technik informatyk

Kwalifikacja

robót
w 4 lata

Liczba
uczniów

Technik ekonomista

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy na
3 lata
podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej

Technikum
na Technik
podbudowie gimnazjum wykończeniowych
budownictwie

Technikum
podbudowie
podstawowej

na Technik żywienia i usług
4 lata
gastronomicznych

Typ szkoły i podbudowa

Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku
Podlaskim
Typ
szkoły
podbudowa

Okres
Liczba
kształcenia oddziałów

Zawód

Technik hotelarstwa
Zaoczna
policealna

Typ szkoły i podbudowa

i

Monter zabudowy
wykończeniowych
budownictwie

Operator
skrawających

i

25
25

robót
w 25

obrabiarek

Technik mechanik

25
25

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
Kwalifikacja

Zawód

Liczba uczniów

Prowadzenie produkcji rolniczej

Rolnik

25

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Technik rolnik

25

Dokumenty można składać w wybranej szkole od 13 maja do 18 czerwca 2019 r.

Dokumenty można składać w wybranej szkole od 13 maja do 18 czerwca 2019 r.
agt, mcz, wch

związane z budową lokalnych dróg. Bardzo
agt, mcz,
dobrze,
żewch
rząd szybko reaguje na wydarzenia
takie, jak klęski żywiołowe i składane przez samorządy wnioski o pomoc w tej sprawie – mówił Sławomir Snarski. Służy to lokalnym społecznościom i zaspokojeniu ich najpilniejszych
potrzeb. Trzeba jednak pamiętać, że pomimo
udzielonej pomocy samorządy lokalne nadal
muszą ponosić ciężar własnych kosztów, które stanowią 20% przyznanej dotacji. W przypadku powiatu bielskiego jest to kwota 600
tys. zł. Trzeba też wspomnieć o niewłaściwej
strukturze drogowej, która powoduje nasilone
roszczenia społeczne wobec samorządów.

Otrzymana promesa umożliwi realizację
trzeciego etap przebudowy dróg powiatowych
zniszczonych w wyniku powodzi i podtopień.
W latach 2017 – 2018 wyremontowano 3,5
km dróg na terenie gmin Wyszki i Rudka,
dzięki dotacjom z budżetu państwa w wysokości blisko 4,6 mln zł. Wykonano wówczas odcinki: od drogi wojewódzkiej nr 659
(Bielsk Podlaski- Wyszki – Topczewo) do m.
Niewino Leśne, ulicę miejscowości Niewino
Popławskie, drogę od granicy powiatu przez m.
Niemyje Ząbki do drogi wojewódzkiej nr 681
(gmina Rudka).
pd
fot. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
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GMINA HAJNÓWKA
Ferie z ekonomią
Szkoła Podstawowa
w Dubinach znalazła się w gronie 50 szkół
z 5 województw, które przystąpiły do projektu

cy z Wyższą Szkołą Handlową w Warszawie.
Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozwój umiejętności pla-

edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’,
realizowanego przez Fundację Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpra-

nowania i zarządzania finansami osobistymi
oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza.
I etap projektu realizowany był w naszej

szkole podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych w dniach 21-25 stycznia 2019 roku.
Projekt ,,Ferie z ekonomią’’ charakteryzuje ciekawa formuła – uczniowie brali
udział w grach i zabawach ekonomicznych
np. „Fabryka książek”, „Rynek jabłek”, „Barter”,
„Ulepszanie świata”. Młodzież zdobywała wiedzę, m. in. z zakresu przedsiębiorczości i finansów oraz poznawała podstawowe pojęcia
ekonomiczne. Zajęcia były prowadzone przez

nicze oraz te, które wyszły już z obiegu. Duże
zainteresowanie wśród młodzieży wzbudził
obieg banknotów i monet w Polsce ( między
innymi: zasady wymiany zużytych i uszkodzonych znaków pieniężnych oraz wykrywanie
i zatrzymywanie fałszywych pieniędzy).
W piątek 25 stycznia uczniowie odwiedzili lokalną firmę Arino House – działającą
od wielu lat na rynku meblarskim. Podczas
wizyty w zakładzie uczniowie zapoznali się

nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie
pana Mirosława Kojło oraz studenta ekonomii
pana Macieja Cichockiego.
W czwartek 24 stycznia uczestnicy
projektu odbyli wycieczkę do Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego
w Białymstoku. Przedstawicielka banku pani
Ida Stefanowicz bardzo interesująco przedstawiła prezentację na temat działalności
NBP. Przybliżyła podstawowe zagadnienia
dotyczące finansów i bankowości, roli banku centralnego oraz banków komercyjnych.
Z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych omówiła historię pieniądza. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć banknoty, które
wykorzystywane są obecnie jako środki płat-

z procesem technologicznym wyrobu mebli
na zamówienie.
Uczestnicy projektu ”Ferie z ekonomią”
atrakcyjnie spędzili ferie zimowe, a pozyskana wiedza oraz umiejętności ekonomiczne na
pewno przyczynią się do podejmowania decyzji dotyczących dalszej drogi edukacyjnej. Należy podkreślić, że zajęcia cieszyły się dużym
zainteresowaniem, a młodzież wykazała się
ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością.
Uczniowie będą kontynuować swoją przygodę z ekonomią w II półroczu roku
szkolnego w ramach II etapu projektu, gdy
będą przygotowywać pracę projektową – model biznesowy własnej firmy.
Mirosław Kojło

Finał IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej Różnorodność biologiczna
i formy ochrony przyrody w Polsce
Konkurs, objęty jest Honorowymi Patronatami instytucji: Podlaskiego Kuratora Oświaty
w Białymstoku, Zarządu Regionu Podlaskiego
NSZZ Solidarność, Starostwa Powiatowego
w Hajnówce, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-

29 listopada 2018 roku w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się etap
finałowy IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony
przyrody w Polsce”, skierowanego do podlaskiej
młodzieży.
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Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy
ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę
zachowania różnorodności biologicznej, w szczególności pięknych przyrodniczych miejsc na
Podlasiu, w tym unikalnej przyrodniczo Puszczy
Białowieskiej.

stwowych w Białymstoku oraz parków: Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku

Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego,
Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej,
Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny
Narwi i Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
W tegorocznej edycji Konkursu, w której
uczestniczyło 686 uczniów z podlaskich szkół
podstawowych i gimnazjów wzięli również
udział uczniowie z naszej szkoły. Do etapu
finałowego Konkursu przystąpiło 52 uczniów
podlaskich szkół.
Kacper Karczewski z klasy III gimnazjum
w Szkole Podstawowej w Dubinach otrzymał
w w/w konkursie tytuł finalisty.
Opiekun konkursu: Halina Ciwun

Wieści Podlaskie

Pieniądze na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
12, 6 mln złotych trafi do podlaskich samorządów z przeznaczeniem
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej.
Na spotkaniu w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim (25.02) wiceminister
MSWiA Jarosław Zieliński wręczył
promesy czterem powiatom i pięciu
gminom.
Powiat bielski otrzyma
2 949 000 zł na przebudowę drogi
powiatowej nr 1583 B na odcinku od
drogi wojewódzkiej Bielsk - Topczewo
do skrzyżowania z droga powiatową
nr 1582 B.
Pieniądze otrzymają też powiaty: grajewski, łomżyński i moniecki.

Orla

W gronie pięciu gmin znalazły sie Boćki, które otrzymają
2 047 408 zł na remont odcinka
drogi gminnej Wygonowo- Piotrowo
Krzywokoły oraz drogi gminnej droga
krajowa nr 19 - Pasieka.
465 tys złotych otrzyma gmina
Drohiczyn na remont drogi gminnej
Kłyzówka - Runice - Drohiczyn, a 236
958 zł gmina Perlejewo na przebudowę drogi Granne - Nowe Granne,
remont drogi Kruzy - Głeboczek oraz
drogi gminnej na odcinku droga powiatowa - Leśniki - droga powiatowa.
Pieniądze trafią też do gmin Filipów i Zawady.
(cec)

Kajanka

Strażacy podsumowali działalność
Ochotnicza Straż Pożarna z Kajanki to jedna z najlepszych jednostek
OSP w gminie Siemiatycze. Uhonorowaniem tej działalności było ubiegłoroczne włączenie jej do Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
Na zebranie, które odbyło się 23
lutego, zaproszono z-cę komendanta
powiatowego PSP w Siemiatyczach
- kpt Sylwestra Uściniaka, prezesa Zarządu Powiatowego OSP - Jana Okuniewskiego i Wójta Gminy - Edwarda
Krasowskiego.
OSP w Kajance liczy 36 członków, w tym 8 kobiet. W ubiegłym roku
do OSP przyjęto jedna osobę. Przy

OSP działa także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 2018 roku strażacy
z Kajanki uczestniczyli w 36 akcjach
ratowniczo-gaśniczych. Strażacy angażują się aktywnie w życie lokalnej
społeczności, jako jeden z przykładów tej aktywności, prezes OSP Ernest Krauze, wymienił zaangażowanie
strażaków w przygotowanie dożynek
gminnych.
Bolączką jest natomiast „wiekowy”, choć zadbany, pojazd. Druhowie z Kajanki liczą, że w tym roku
otrzymają samochód gaśniczy zakupiony przez gminę w ramach projektu
transgranicznego. (cec)

„Werwoczki” mają 10lat

Werwoczki to nazwa nie istniejącej już wsi w gminie Orla. Była

o nieistniejącej wsi w nazwie swojej
grupy wokalnej.

Grupa składa się aktualnie
z 9 osób, mieszkańców gminy Orla.
Kierownikiem artystycznym zespołu jest Wołodymir Rewa, a kierownikiem organizacyjnym Elżbieta Nazarewicz. Mimo krótkiego okresu
istnienia zespół jest już wizytówką
gminy. W swoim repertuarze ma
piosenki białoruskie, polskie, rosyjskie i ukraińskie oraz w miejscowej
orlańskiej gwarze.
W niedzielę 3 marca zespół
świętowała swój jubileusz, który
został połączony z oficjalnym wyświęceniem nowego budynku GOK
w Orli.
(czar)
fot. UG Orla

to duża wieś licząca 82 gospodarstwa. Wieś przestała istnieć na skutek epidemii cholery, która w latach
80 dziewiętnastego wieku nawiedziła Orlę i okolice. Z epidemii ocalało zaledwie 9 gospodarzy, których
ówczesny właściciel Orli , książę
Wittengenstein przeniósł do Wólki
i Mikłasz. Na jej miejscu dziś jest
kolonia Antonowo.
Grupa mieszkańców gminy
Orla, która w 2008 roku doszła
do wniosku, że śpiewanie jest ich
wspólna pasją, postanowiła utworzyć zespół i zachować pamięć

Grodzisk

Będzie asfalt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo- Usługowe „TRANSBET”
z Białej Podlaskiej zajmie się przebudową 6-kilometrowego odcinka drogi
powiatowej Kosianka Stara -Żery - Pobikry. Wartość inwestycji to prawie
siedem milionów złotych (6,94 mln). Zostanie ona sfinansowana przez
budżet państwa, który dofinansuje inwestycję kwotą 3 mln zł oraz powiat
siemiatycki i gminę Grodzisk, które dołożą po 1 970 000 zł.
W ramach prac budowlanych zostanie położona nawierzchnia bitumiczna na odcinku 6 105,5 km i szerokości 5,5 - 6 metrów. Wykonane zostaną m.in. utwardzone zjazdy, zatoczki i perony na przystankach
komunikacyjnych oraz progi zwalniające. Przebudowane zostaną także
4 skrzyżowania. Zakończenie prac przewiduje się do 1 października br.
(sok)

Bezpieczne gospodarstwo rolne
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego organizuje po raz 17,
Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”. Jego celem
jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
W dotychczasowych edycjach
wzięło udział ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych,
Zgłaszając się do konkursu właściciele gospodarstw mają okazję do
zaprezentowania swoich warsztatów
pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania
gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który
przeprowadzą komisje konkursowe.

Podczas eliminacji sprawdzą one, czy
zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie,
a także czy wyeliminowane są w nim
zagrożenia wypadkowe.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują sie na stronie www.
krus.gov.pl
Ważne terminy:
29.03.2019 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego.
21.06.2019 r. - zakończenie etapu
wojewódzkiego
08.07-26.07.2019 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.
(cec)

Dzień Sołtysa

Wielkie święto polskiej wsi
W Polsce jest obecnie około
40 tysięcy sołtysów. Jest to staropolska, średniowieczna funkcja. Panowie feudalni powoływali sołtysów
przede wszystkim w celu ściągania
czynszu, przewodniczenia ławie
wiejskiej, ale głównie w roli wiejskich sędziów. Z wiekami rola sołtysów była ograniczana, a w czasach
komunizmu sołtys stał się organem
wykonawczym gminy. Chociaż obecnie nadal może zbierać podatki.
Sołtys w obecnym systemie
prawnym – samorządowym – jest
wybierany przez mieszkańców wsi,
zostaje w najbliższym kontakcie
z miejscową społecznością. Realizuje uchwały gminy, reprezentuje
sołectwo na zewnątrz, ale nadal
Wieści Podlaskie

może zbierać podatki rolne i leśne.
W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. W naszym, podlaskim
województwie jest 3.260 sołtysów,
aż 936 tych funkcji pełnią kobiety (
dane z roku 2017 ). Tendencja się
pogłębia i pewnie po tegorocznych,
niedawnych wyborach sołtysek będzie więcej.
„Wieści Podlaskie” od dawna
mają bliskie kontakty z wieloma
sołtysami. Pogłębimy je. A dziś, w
dniu Waszego święta ( 11 Marca), składamy serdeczne życzenia
zdrowia Wam i Waszym rodzinom,
dobrych plonów, poparcia i troski
przez wiejską społeczność, godności
Sołtysa w historii Polski. Sto lat !
(wip)
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W kolejce po wiedzę

MASZYNY

nych ofertą uczelni było co niemia- demii Marynarki Wojennej im. Bo- Frekwencja młodzieży – znakomita
haterów Westerplatte z Gdyni. Do ! Oprócz miejscowych, przyjechaich koledzy z Janowa i Suchowoli ra. A na zakończenie siemiatyckich
M
odernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s
(szkoda, że tej szansy nie otrzy- Prezentacji przybyli: Wicestarosta Zambrowa przyjechało 12 uczelni. li również maturzyści z Czyżewa
mali uczniowie LO w Dąbrowie) siemiatycki nagradzając Państwo- Imprezę otworzył wicestarosta za- i Ciechanowca. Nagrodę starosty
mbrowski razem z gospodarzem wysokomazowieckiego otrzymała
rozmawiali z przedstawicielami wą Szkołę Wyższą im. Jana Pawła
uczelni,otrzymali informatory, ma- II z Białej Podlaskiej i Wiceburmistrz szkoły panem Sławomirem Bara- Akademia Marynarki Wojennej im.
teriały reklamowe, a nawet gadżety Siemiatycz nagradzając Politech- nem. Licznie przybyła młodzież za- Bohaterów Westerplatte z Gdyni,
Burmistrz nagrodził Politechnikę
mbrowskich szkół. Zainteresowania
i drobne upominki. Imprezę w So- nikę Białostocką – dla laureatów
kółce otworzyli przedstawiciele Sta- – okazałe puchary z dedykacją. Wo- naszą imprezą kolejny raz nie wy- Białostocką, a Wojewoda wyróżnił
jewoda wyróżnił Uniwersytet Marii
kazał zambrowski burmistrz (i tu Akademię Ekonomiczno-Humanirosty i Burmistrza miasta, którzy na
Curie-Skłodowskiej
z Lublina.z serii nie było nagrody), ale piękny puchar styczną z Warszawy.
zakończenie nagrodzili
Sprawdzone
i solidneozdobnymi
kosiarki z centralnym
zawieszeniem
6 marca byliśmy w Grajewie,
grawertonami Państwową Wyższą
Cykl lutowy zakończyliśmy starosty otrzymała łomżyńska PańKDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S
w
miejscowym,
wielokrotnie wyróżSzkołę Zawodową im prof. Szcze- w czwartek 28 lutego, w Zespole stwowa Wyższa Szkoła Informatyki
ipanika
KDTCw301
S
zostały
wyposażone
w
szeroki
spulchniacz.
nianym
Zespole
Szkół
nr 1, w którym
Suwałkach i Uniwersytet Szkół z Dodatkową Nauką Języka
i Przedsiębiorczości. Wojewoda wydyrektoruje
Grzegorz
Robert Curyw Białymstoku. Wojewoda wyróżnił Białoruskiego, w Hajnówce. Imprezę różnił Akademię Marynarki WojenKosiarki
KDTC
znane
są
z
idealnego
kopozwala
na
zwiękło.Nad
grajewskimi
Prezentacjami
Politechnikę Białostocką.
otworzył Burmistrz Hajnówki, Jerzy nej z Gdyni.
piowania
terenu,
czystości
paszy
s z e ndyrektora
i e w y d aszkoły
jnoW Bielsku
Podlaskim,
weuzyskanej
wto- Sirak
w obecności
irek
ochrony
darni,
a
także
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obsługi
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ści
i
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26 lutego, w sali gimnastycznej
pana Igora Łukaszuka (n.b. radnego
Szkoły
nr 5 spotkało Brakowało
Sejmiku Województwa
Podlaskiego).
niskichPodstawowej
kosztów eksploatacyjnych.
przesychania
pokosię
z bielską
11 uczelni,
DospulchHajnówkisu.
przyjechało
8 uczelni,
jednak
w tej młodzieżą
serii kosiarek
z szerokim
Zmodernizowany
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wśród
nichTak
po przynajmniej
raz pierwszy Akadea wśród nich został
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również
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dobrą
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nawet
w skali wyboru obrotów spulch- takich jak rama główna, zespół tnący oraz
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wem i pokazem tańca w wykonaniu ogólnopolskiej, a jej absolwenci prazaprezentował również ofertę kosiarek KDTC niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji.
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To
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MaSz
słowach powitała wszystkich go- tuetka białowieskiego żubra) Unispodarz szkoły, pani dyrektor Zofia wersytetowi Medycznemu w BiaTymińska. W szkolnej stołówce po- łymstoku, a wszystkim wystawcom
5 marca, po raz ósmy, Prez- patronat objęli i Starosta Grajewski
częstowano wystawców smacznym okolicznościowe, piękne albumy. netacje odbyły się w Zespole Szkół i Burmistrz Grajewa. Oprócz młodzieży z Grajewa (duża frekwencja
obiadem. Nagrodę Starosty biel- Z kolei hajnowski Starosta nagrodził Ogólnokształcących i Policealnych
),
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wą Szkołę Wyższą im. Jana Pawła otrzymał Uniwersytet Przyrodniczo- mia Ekonomiczno-Humanistycz- ła Akademia Marynarki Wojennej
znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cenOpona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodobII w Białej Podlaskiej. Wyróżnienie -Humanistyczny w Siedlcach.
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i dobrą trakcję w pracach polowych.
i agresywnych
drogach
nieutwardzonych,
ale
równie
mi rozpoczęliśmy 4, w poniedziałek,
Również 11 uczelni przybyło
dobrze
sprawdzą
się
na
miękkiej
glebie
pól
uprawnych.
MaSz
27 lutego do Zespołu Szkół Ogól- w Zambrowie, w Zespole Szkół LO
Efektem
ich
pracy
jest
produkt,
który
posiada
nową
nokształcących w Siemiatyczach. nr 1. W olbrzymiej, nowowybudoFot. Michelin
wanej hali
sportowej
zobaczyliśmy
Imprezę
otwieraliśmy
z goszczącą
rewolucyjną
rzeźbę bieżnika
oraz zapewnia
większy
komfort
Opona Michelin Roadbib w rozmiarze 710/70 R 42.
nas panią dyrektor Bożeną Krzy- mundury i białe, marynarskie czapki
żanowską. Uczniów zainteresowa- oficerskie. To przybyli studenci AkaCd. ze str. 1

ze spulchniaczeM

Rys. SaMasz

na szeroki pokos

|

Trwałość podniesiona o 25%

i Zarządzania w Białymstoku.
Kończyliśmy „Uczelnie” 7 marca w Ełku, w województwie warmińsko-mazurskim. Ełk pięknie odnowiony i atrakcyjnie rozbudowywany
witał nas słoneczną pogodą. Zespół
Szkół nr 6 im. Michała Kajki pod
dyrekcją Sylwestra Chylińskiego
przyjął nas po raz drugi w sali gimnastycznej. Okazała się za mała
nie tylko dla przybyłych 14 uczelni
ale i zwiedzających. Największa
frekwencja maturzystów z 9 szkół
średnich z Ełku !, po informację
trzeba było stać w przysłowiowej
kolejce. Imprezę otworzył Starosta Ełcki, Marek Chojnowski, który
nagrodził pucharem Wojskową
Akademię Techniczną z Warszawy.
Nagrodę Prezydenta Ełku ( puchar
i piękny zestaw mazurskich albumów) otrzymała Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna z Warszawy.
Wyróżnienie Wojewody Podlaskiego
otrzymał Wydział Gospodarki Turystycznej Wyższej Szkoły Gospodarki
z Bydgoszczy.
Zapis historyczny wymaga
wymienienia wszystkich uczestników XVII Prezentacji Edukacyjno-Doradczych „Uczelnie w Powiecie”,
a były to następujące uczelnie :
Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższa Szkoła Agrobiznesu
w Łomży, Niepubliczna Wyższa
Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Akademia Sztuki Wojennej
w Warszawie, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet w Białymstoku, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła
II w Białej Podlaskiej, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof.
Szczepanika w Suwałkach, Wyższa
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Akademia
Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,

|
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Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Państwowa
Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
(tekst: Wiesław Pietuch,
fot. Wiesław S. Sokołowski,
Michał Iwaniuk)
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Wieści Podlaskie

KIM JEST KRZYSZTOF JURGIEL
- Panie pośle, kim jest prywatnie Krzysztof Jurgiel?

Krzysztof Jurgiel: - Zacznę
od tego, że polityka i praca na
stanowiskach państwowych pochłaniają dużo czasu. Oczywiście
tylko wtedy jeśli swoje obowiązki
traktujemy poważnie. A dla mnie
zawsze na pierwszym planie są
służba społeczna i praca dla dobra społeczeństwa. To jest przecież misja, która kosztuje dużo
zdrowia i wysiłku. Dlatego lubię
uwolnić się od garnituru, usiąść
latem w ogródku przydomowym,
porozmawiać z żoną,Krystyną, czy
zasiąść z przyjaciółmi do stołu. I jak
każdy mąż pomagam w pracach
domowych: sprzątam, robię zakupy,
koszę trawnik. Czas wolny to także okazja do przeczytania zaległej
prasy i książek. Oglądam w telewizorze sport, zwłaszcza mecze piłki
nożnej, Grałem kiedyś w drużynie
LZS Lampart Dobrzyniewo, w młodzieżówce Jagiellonii, AZS Warszawa, a do niedawna w reprezentacji
Sejmu. Nie każdego roku, ale jak się
uda wykroić trochę więcej wolnego
czasu, wyjeżdżam nad polski Bałtyk.
- Jest Pan jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polityków- nie tylko na
Podlasiu - co np. niezmiennie
potwierdzają wyniki wyborów
do Sejmu i Senatu. Jaka jest
Pana recepta na sukces?
- Trudno o wyczerpującą
odpowiedź. Myślę, że w polityce
najbardziej liczą się skuteczność,
kompetencje, doświadczenie oraz

poważne traktowanie potrzeb ludzi i społeczności lokalnych. Dla
Podlasia i jego mieszkańców potrafiłem wywalczyć setki milionów
złotych - na inwestycje i modernizacje konieczne w służbie zdrowia,
szkolnictwie wyższym, na budowę
i remonty dróg, szkół oraz obiektów
sportowych. Wiedzą o tym mieszkańcy Białegostoku, Siemiatycz,
Wieści Podlaskie

Bielska Podlaskiego, Łap czy Augustowa. Nie może nasze województwo dźwigać garbu Polski B, trzeba
z tym skończyć! O to starałem się
przez te wszystkie lata mojej pracy
parlamentarnej. I uważam, że są
efekty. Dokładnie też wsłuchuję się
w ludzkie żale i niesprawiedliwości
na dyżurach poselskich. Uruchamiam różne formy pomocy.
- Która funkcja polityczna
była dla Pana największym obciążeniem i wyzwaniem?
• Na każdym stanowisku nigdy nie spodziewałem się, że będzie komfortowo i bez trudnych
zadań. Kiedy byłem prezydentem
Białegostoku piętrzyły się ogromne trudności, bo dysponowałem

trzeba było naprawić m.in. terminowo wypłacać dotacje rolnikom,
poprawić opłacalność produkcji
i uregulować rynki rolne.
- Jak Pan czyta i słyszy
o sobie, że jest „baronem Podlasia”, to co Pan wtedy myśli?
- Nic podobnego nie dotarło
do moich uszu. Za to słyszałem
o wielu baronach w środowisku
opozycji, zwłaszcza PO; oni lubią
tak nazywać swoich liderów. Może
to dodaje im ...powagi, znaczenia?
O sobie często słyszę: - „Krzysztof
Jurgiel- poseł zwykłych ludzi”.
- Niedawno przestał Pan
pełnić funkcję szefa struktur
partii w Podlaskiem. Dlaczego?
- 18 lutego ubiegłego roku

gram Rozwoju Polski Wschodniej. Podlaskiego, poseł i minister rolnicNadzwyczaj ważne jest utrzymanie
twa. Ich problemy są w większości
poziomu dofinansowania rolnictwa, wspólne dla mieszkańców Podlasia.
ponieważ są zakusy, aby to zmniej- Znam też specyfikę lokalną, niedoszyć. Nie możemy też zapomnieć statki i kłopoty w tych powiatach,
o tym, że główne państwa unijne gdzie są duże skupiska wiernych
blokują wyrównanie dopłat dla
Kościoła prawosławnego. Służyłem
polskich rolników. Forsują zatem
i służę pomocą w rozwiązywaniu
Unię dwóch prędkości. Poniekąd wielu problemów. Proszę wybaczyć,
z tego wynika kwestia gorszego że nie będę rozwijał tego tematu,
traktowania polskich klientów, któ- bo wszystko co robię w tej sprawie,
rym sprzedaje się część towarów to nie robię dla poklasku.
gorszej jakości niż u siebie, w Euro- Jak Pan ocenia swoje
pie Zachodniej. Takie praktyki dys- szanse w wyborach do PE, bo
kryminacyjne muszą zostać ukró- „jedynką” na liście Zjednoczocone.
nej Prawicy z naszego okręgu
- Co Pana posła niepokoi jest Karol Karski (poseł K. Jurw polskiej polityce?
giel startuje z drugiego miej- Nie mogę pogodzić się sca – red.), który w poprzednich
tymi politykami, którym wyborach zdobył ponad 60 tys.
kołaczą się w głowach głosów To będzie bratobójcza
pomysły, aby donosić na walka?
Polskę, biegać na skargę
- To będzie szlachetna rywalii prosić o pomoc Brukseli zacja. Wszystko zależy od tego, kto
i Berlina. Wyrobili tam już z jakim przesłaniem, argumentacją
swoje dojścia na salonach oraz osobistym zaangażowaniem
europejskich, wiedzą kogo
celująco dojrzy problemy ważne
łapać za rękawy. Psują dla mieszkańców Podlasia i trafi
wizerunek Polski, starają do przekonania wyborców. To oni
się zaszkodzić Polakom, zdecydują o wyborze.
byle tylko podstawić nogę
- Na koniec proszę Pana naszemu rządowi. Fatalne jako wiernego kibica Jagiellonii
skojarzenia historyczne. - powiedzieć, na jakim miejscu
Oni, kiedy dopadną do ste- ostatecznie uplasuje się nasza
ru władzy, podporządkują
drużyna w tej kolejce?
kraj bez reszty głównym
Serce kibica chciałoby pierwpaństwom UE oraz biuro- szego. Będę jednak zadowolony
Spotkanie Ministra Krzysztofa Jurgiela z komisarzem unijnym P.Hoganem
kracji brukselskiej. Uczynią z miejsca na „pudle”.
skromnymi środkami budżetowymi. skończyła się kadencja władz z nas: „pawia i papugę narodów” .
Rozmawiał Waldemar Staszyński
A jednak w budownictwie miesz- okręgowych PiS woj. podlaskiego,
kaniowym osiągnęliśmy najwyższe i moja jako szefa. Przez 9 lat kierezultaty w kraju . Wtedy zaczęło rowałem strukturami wojewódzkipowstawać osiedle TBS w Bia- mi partii. Decyzja Komitetu Wykołymstoku, na którym budowano
nawczego PiS uwzględniała moje
mieszkania komunalne na atrak- liczne obowiązki: członka Komitetu
cyjnych warunkach dla przyszłych
Politycznego, wiceprzewodnicząwłaścicieli. Ruszył program budowy cego Klubu Parlamentarnego PiS,
dróg osiedlowych. Po objęciu stano- wiceprzewodniczącego sejmowej
wiska ministra rolnictwa i rozwoju
komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz
wsi w 2015 roku zastopowałem - kierowanie zespołem rolnym – cianiemal z marszu - spekulację, po- łem programowym Prawa i Spradejrzane transakcje wyprzedaży wiedliwości. A teraz kiedy kandyduję do Parlamentu Europejskiego
przybyło jeszcze pracy w kampanii
wyborczej.
Krzysztof Jurgiel na Jasnej Górze - Dożynki 2017 r.
- Dlaczego wybiera się Pan
do Brukseli? Co z tego może
- Czy Pan już wie, do któzyskać region i zwykły miesz- rych miejscowości powinny za- Krzysztof Jurgiel
kaniec?
jechać busy w ramach „piątki
Kompetencje i doświadczenie:
- Myślę, że dość dobrze pozna- Kaczyńskiego”?
- absolwent Politechniki Warszawłem mechanizmy funkcjonowania
Zamierzam dotrzeć do jak skiej, geodezja;
instytucji Unii Europejskiej, spo- największej ilości miejscowości - Poseł na Sejm III, IV, V, VI, VII i VIII
soby negocjacji, np. że trzeba być i usłyszeć bezpośrednio opinie od
kadencji, senator V kadencji;
nieustępliwym, bez kompleksów
mieszkańców. Wiem, że to jest gi- - Prezydent Białegostoku w latach
walczyć o zabezpieczenie polskich gantyczny problem, który dotyczy 1994 – 1998;
interesów. Właśnie tej twardej gry tysięcy ludzi. I właśnie z nimi trze- - Przewodniczący Sejmiku Wojenauczyłem się podczas negocjacji
ba opracować nową mapę drogo- wództwa podlaskiego w latach
w Brukseli jako minister rolnictwa. wą. Przywrócić przede wszystkim 1998 – 2001;
A w Parlamencie Europejskim przy- te połączenia, które tak bezmyślnie - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
datne są takie doświadczenia oraz likwidowała poprzednia ekipa PO w latach 2005 - 2006 oraz 2015
umiejętności. Podlaskie potrze- – PSL, a która na zmianę rządziła – 2018;
buje unijnych funduszy z Polityki województwem przez ostatnie lata. - długoletni przewodniczący i wiceziemi z zasobów Skarbu Państwa. Spójności, by wyrównywać wciąż
- Podlasie zamieszkuje kil- przewodniczący Sejmowej Komisji
A przecież bywało tak, że dorobek jeszcze duże różnice na tle kraju
kusettysięczna społeczność wy- Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
z dziada pradziada polskiego chło- w zakresie infrastruktury (drogi, znania prawosławnego. Jak bli- - członek Komisji Nadzwyczajnej do
pa trafiał do rąk zagranicznych
połączenia kolejowe, szkoły, szpi- skie są dla Pana ich problemy?
spraw Unii Europejskiej
właścicieli.
tale, ośrodki kultury, biblioteki). Po- Wyrosłem z Ziemi Podlaskiej. - członek Komitetu Politycznego
Po poprzednim rządzie PO ziom życia powinien się poprawić Z wyznawcami prawosławia spo- i Rady Politycznej Prawa i Spra- PSL odziedziczyłem chaos w ob- wszystkim mieszkańcom, o co trze- tykam się dość często. Na różnych wiedliwości;
słudze dopłat bezpośrednich oraz ba zabiegać stanowczo, w sposób odcinkach współpracowałem z nimi - prezes Podlaskiego Zarządu Wokatastrofalnie niskie ceny mleka
programowy. Będę chciał zapewnić jako prezydent Białegostoku, prze- jewódzkiego Szkolnego Związku
i mięsa wieprzowego. To wszystko środki finansowe na kolejny Pro- wodniczący Sejmiku Województwa Sportowego.
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GMINA WYSZKI
WYBORY SOŁTYSÓW W NOWEJ FORMULE
roku 2015, gdy wybory odbywały
się w trakcie zebrań wiejskich, ilość
osób głosujących była znacznie
mniejsza. Dla porównania Sołtysa
w Bujnowie wybierały 44 osoby
w 2019 r., zaś w 2015 jedynie 12.
W Sołectwie Falki – Zdrojki w 2015
r. 26, zaś w tym roku 47, w Filipach
w 2015 r. na zebranie przybyło 10
mieszkańców, zaś lokal wyborczy
odwiedziło 62. W wyborach władz
Sołectwa Niewino Borowe osiągnięto najwyższą frekwencję. Wyniosła
ona aż 62,2%. W obecnych wyborach udział wzięło 51 mieszkańców,
Zgodnie z zapisami nowych
statutów jednostek pomocniczych
Gminy Wyszki od kadencji 2018 –
2023 zmienił się sposób wybierania
sołtysów i członków rad sołeckich.
Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogli oddać głos na swego
kandydata w tych samych lokalach
wyborczych, jakie były utworzone
w ubiegłorocznych wyborach samorządowych tj. w szkole w Strabli,
szkole w Topczewie oraz budynku
Gminnego Centrum Biblioteczno
– Kulturalnego w Wyszkach. Dzień
wyborów został wyznaczony przez
Wójta na niedzielę 24 lutego 2019
r. Zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym mieszkańcy mogli
zgłaszać kandydatów na sołtysów
i członków rad sołeckich do Gminnej Komisji Wyborczej w terminie

do 8 lutego 2019 r. Po tym czasie
rozpoczynała się kampania wyborcza. W przypadku, gdy w danym
sołectwie zarejestrowany został
tylko jeden kandydat na sołtysa
i nie więcej niż 3 kandydatów do
rady sołeckiej wówczas wyborów
nie przeprowadzało się, a osobę
zgłoszoną na sołtysa i osoby zgłoszone do rady sołeckiej uznano
za wybrane. Taka sytuacja miała
miejsce w zdecydowanej większości sołectw, gdyż na ogólną liczbę
48, tylko w 5, skupiających łącznie
7 miejscowości przeprowadzono
głosowanie. Do lokali wyborczych
otwartych w godz. 8.00-14.00 udało się łącznie 327 mieszkańców na
uprawnionych do głosowania 746,
co daje średnią frekwencję na poziomie 43,8 %. W porównaniu do

a dla porównania władze sołectwa
poprzedniej kadencji wybierało
jedynie 9 osób przybyłych na zebranie. Również w Wyszkach wielu
mieszkańców poszło do urn. Na jednego spośród trzech kandydatów na

sołtysa głosowało aż 123 wyborców.
Gdy wybierano sołtysa w trakcie zebrania wiejskiego w 2015 r., ilość
mieszkańców sołectwa uczestniczących w zebraniu wyniosła 61. Średnia frekwencja wyborcza dla tych

samych sołectw w 2015 r. wyniosła
15,4%.
Patrząc na to ile osób wzięło
udział w wyborach sołtysów i rad
sołeckich na kadencję 2018-2023,
można jednoznacznie stwierdzić, że
nowa formuła wyborów sprawdziła
się. Głosowanie w dniu wolnym od
pracy, w dłuższym przedziale godzin i w lokalu wyborczym, a nie jak
dotychczas było w większości przypadków w mieszkaniu sołtysa, daje
większe możliwości mieszkańcom
sołectw na wybór najlepszego sołtysa spośród zgłoszonych kandydatów.
Z kronikarskiego obowiązku
warto dodać, że 14 sołtysów będzie
pełniło ta funkcję po raz pierwszy,
w tym aż 9 kobiet na ogólna liczbę
12 pań Sołtysek.
Tadeusz Wielanowski

Dzień kobiet w gminie Wyszki pod hasłem – „Kobieta aktywna i zdrowa”
W dniu 8 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Pulszach odbył
się Gminny Dzień Kobiet zorgani-

wszystkim zgromadzonym paniom
złożył życzenia z okazji ich święta
i podziękował za zaangażowanie

zowany przez Wójta Gminy Wyszki, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wyszkach oraz Koło
Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś”
w Niewinie Borowym. Na uroczystość zaproszono panie, które
działają w stowarzyszeniach na
terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki:
Stowarzyszenia „Młodzi Duchem”
w Strabli, Stowarzyszenia Koło
Gospodyń Wiejskich „Topczewianki”
w Topczewie, Stowarzyszenia Koło
Gospodyń Wiejskich „Pulszewianki”
w Pulszach oraz Koła Gospodyń
Wiejskich „Aktywna Wieś” w Niewinie Borowym.
Spotkanie rozpoczął Wójt
– Mariusz Korzeniewski, który

w działalność społeczną. Miłym akcentem było obdarowanie wszystkich kobiet kwiatami. Szczególne
podziękowania za wkład w rozwój
życia społeczno – kulturalnego na
terenie gminy Wyszki oraz kultywowanie lokalnych tradycji, skierował
Wójt do niekwestionowanych liderek – Pani Eugenii Bożeny Gromada
oraz Pani Zofii Oksiuta.
W trakcie spotkania zadbano
o podniesie świadomości kobiet
na temat profilaktyki raka piersi
i raka jelita grubego. Przedstawicielki Białostockiego Centrum Onkologii, w ramach kampanii „Masz
po co żyć” zaprezentowały spoty
kampanii, wygłosiły prelekcję oraz
udzieliły instruktażu samobadania
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piersi. W dalszej części bloku zdrowotnego pracownice Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim w ramach
akcji edukacyjno – profilaktycznej
przedstawiły zagrożenia i działania
zapobiegawcze przeciw kleszczom,
promowały aktywność fizyczną,
udzielały indywidualnych porad.
Osoby chętne mogły skorzystać
z symulacji stanu po spożyciu alkoholu z wykorzystaniem alkogogli, pomiaru poziomu tlenku węgla
w wydychanym powietrzu, pomiaru
ciśnienia krwi, sprawdzenia analizy
składu ciała – BMI i tkanki tłuszczowej.
W drugiej części spotkania,
dotyczącej aktywności kobiet w organizacjach pozarządowych, przedstawiciele Ośrodka Wspierania Eko-

nomii Społecznej w Bielsku Podla- – przedstawicielka Agencji Restrukskim przybliżyli temat zakładania
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa
spółdzielni i przedsiębiorstw socjal- w Bielsku Podlaskim zapoznała
zebranych z ustawą o kołach gospodyń wiejskich, która weszła
w życie 29 listopada 2018 r. oraz
zasadami członkostwa i obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru
Gospodyń Wiejskich, prowadzonego
przez ARiMR.
Ten uroczysty dzień przebiegał w atmosferze edukacyjnej
i integracyjnej z możliwością ciekawej dyskusji. Nie zabrakło też
domowych wypieków i słodkości
przygotowanych przez panie z Koła
nych przez osoby prawne, w tym Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś”
stowarzyszenia i gminy, a także w Niewinie Borowym.
możliwe formy finansowania. Następnie powiatowy pełnomocnik
tekstu: Marzanna Olszewska
Zdjęcia: Urząd Gminy Wyszki
do spraw kół gospodyń wiejskich

Wieści Podlaskie

Brańsk

Dwie szkoły z gminy Brańsk:
Szkoła Podstawowa w Holonkach
oraz Szkoła Podstawowa w Domanowie
wraz ze Szkołą Filialną
w Świrydach uczestniczą w Projekcie Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.
Projekt zakłada udział
dzieci z klas I - III w pozalekcyjnych zajęciach sportowych
mających na celu nabycie podstawowych umiejętności pływania. ZaChojewo

Rywalizowali młodzi rolnicy

Nauka pływania
jęcia w wymiarze 20 godzin będą
się odbywały na pływalni „Wodnik”.
Realizację projektu sfinansuje Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz
Gmina Brańsk.
Realizatorem
programu jest Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
w Białymstoku, który
dofinansuje wyjazdy dzieci na basen w kwocie 5 400 zł.
(seb)

Promocja czytelnictwo

2 480,00 zł otrzyma Szkoła Podstawowa w Chojewie na rozwijanie
zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa, w tym
zakup nowości książkowych. Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” . Wkład własny gminy
Brańsk to 620,00 zł.
(seb)
Boćki

System powiadomień SMS

W gminie Boćki wdrożono
System powiadamiania oraz informowania SMS-ami mieszkańców
gminy. W ten sposób będą przekazywane m.in.:
- ostrzeżenia meteorologiczne,
- informacje o zakłóceniach
w dostawie prądu, wody,
- informacje o imprezach kulturalnych i sportowych, bezpłatnych
badaniach lekarskich itp.
Osoby zainteresowane otrzy-

mywaniem SMS-owych powiadomień powinni zainteresować się
w Systemie. Rejestracja odbywa
sie przez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego
na stronie gminy www.gminabocki.pl . Rejestracji można dokonać
też wypełniając papierową wersję
wniosku. Druki wniosków znajdują
się u sołtysów.
Rejestracja i otrzymywanie
SMS są bezpłatne.
(seb)

Światowe Dnii Młodzieży Prawosławnej
Kilkunastoosobowa grupa bielskiej młodzieży uczestniczyła w odbytych w Gdańsku w dniach 14-16 lutego br. Światowych Dniach Młodzieży
Prawosławnej. Poza uczestnictwem w części stricte religijnej młodzi bielszczanie zwiedzili m.in. miasto, Muzeum II Wojny Światowej i Europejskie
Centrum Solidarności. Nie zabrakło oczywiście spotkań ze znajomymi
z innych bractw młodzieży prawosławnej.
(s)

4 marca w sali konferencyjnej o znajomości historii Związku, któUrzędu Marszałkowskiego odbył się ry przypisuje sobie rodowód dłużfinał 37 Olimpiady Młodych Produ- szy niż faktycznie ma. Byłem przy
centów Rolnych. W Olimpiadzie mo- jego narodzinach więc co nieco na
gli uczestniczyć młodzi producenci ten temat wiem. Ale wracajmy do
rolni oraz uczniowie i studenci po- Olimpiady, która jest współzawodsiadający lub współgospodarujący nictwem z zakresu szeroko rozuw gospodarstwie rolnym w wieku
mianej wiedzy rolniczej, zarówno
od 17 do 40 lat. Jak wynika z nu- praktycznej jak i teoretycznej.
meracji Olimpiada ma PRL-owski
W finale wojewódzkim uczestrodowód, czym się jednak organiza- niczyło 49 osób. Musiały one
tor, Związek Młodzieży nie chwały. w I etapie wypełnić test składający
Na próżno szukałem takich infor- się z 50 pytań. Do drugiego etapu
macji na stronach internetowych - eliminacji ustnych - składającego
Związku. Jak widać organizatorzy się z dwóch pytań przeszli ci, którzy
Olimpiady, podobnie jak niektórzy zdobyli minimum 50 proc. punktów.
politycy, uważają, że w latach 1944
O sukcesie mogą mówić
- 1989 mamy w historii przysłowio- przedstawiciele powiatu wysową czarną dziurę. Źle to świadczy komazowieckiego, którzy zdobyli

Na świętego Albina (1 III) rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.
Dzień świętego Kazimierza (4 III) resztki zimy uśmierza.
Na Kazimierza dzień się z nocą przymierza.
W dzień świętego Kazimierza zima do morza zmierza.
Jak przylecą żurawie, można bydło paść na trawie.
Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.
Gdy nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.
Na świętego Grzegorza (12 III) idzie zima do morza.
W marcu kto siać nie zaczyna, dobra swego zapomina. Trzeba w ziemię
wrzucić owsa i grochu po trochu.
• Suchy marzec, mokry maj będzie żytko jako gaj.
• Jak nie ma śniegu w marcu, deszczu w maju, to nie ma urodzaju.
Przysłowia wybrał Jan Ciełuszecki

Juchnowiec Kościelny

Pierścienie rozdane
W sobotę, 16 lutego, poznaW kategorii „Firma” zwycięliśmy laureatów kolejnej edycji żyła firma Grafs z Hryniewicz zajNagrody Wójta Gminy Juchnowiec mująca się kompleksową obsługą
Kość. „Pierścień Podskarbiego Wło- techniczną firm z branży poligraszka”. Jest to wyróżnienie hono- ficznej.
rowe, któremu patronuje Stanisław
W kategorii „Instytucja/PrzedZachariaszewicz Włoszek, właściciel sięwzięcie/ Wydarzenie” pierściedóbr juchnowieckich w połowie XVI niem uhonorowano płytę zespołu
stulecia.
„Koplanki” - „Na zielonym polu ...” .
W kategorii „Osoba” otrzyNagrody wręczono na uromał je Jerzy Kalina zamieszkały czystej Gali w „Dworku Tryumf”.
w Solniczkach,dziennikarz, filmo- Laureatom i nominowanym grawiec, autor m.in.filmu „Bieżeńcy tulujemy.
1915 - 192”.
(c)
Wieści Podlaskie

Wiesław S. Sokołowski

Bielskie Klimaty Artystyczne 2019
W Bielskim Domu Kultury skiej Pieśni Narodowej w niecodzienodbyły się, 16 lutego br., Bielskie
nej odsłonie w repertuarze rozrywkoKlimaty Artystyczne – impreza cy- wym „Podróż za jeden uśmiech” oraz
kliczna,mająca na celu prezentację Studio Piosenki „Fart”.
działalności zespołów istniejących
Koncerty przeplatane były inw BDK i integrację środowiska arty- formacjami o działalności zespołów
stycznego, a także rozwój współpra- i ich osiągnięciach. Zaprezentowano
cy z miastami partnerskimi.
działalność zespołów, które w roku
Na program tegorocznych Biel- 2018 miały swoje jubileusze, a miaskich Klimatów składał się koncert nowicie Pracowni Plastycznej „Atezespołów, prezentacja istniejących
lier” (5-lecie) oraz Męskiego Zespoprzy BDK pracowni plastycznych, te- łu „Kuranty” (15-lecie). „Klimatom”
atralnych i kół zainteresowań. Jako towarzyszyła wystawa malarstwa
pierwsza wystąpiła wokalistka z bia- „Atelier”. Swój czas otrzymały także:
łoruskiego Kobrynia Elizawieta Ko- arteterapia, zajęcia ruchowo-gimnazak, a tuż po niej zespół „Karuzela”. styczne dla pań 50+,koło fotograW dalszej części programu wystąpił ficzne „Migaffka”, grupa numizmaUkraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ra- tyczno-historyczna „Polski Grosz”,
nok”, Męski Zespół „Kuranty”, Zespół grupa z programowania i robotyki,
Pieśni Białoruskiej „Małanka”, Zespół
nowopowstałe „Koło Dziennikarskie”
Pieśni i Tańca „Wasiloczki”, Chór Pol- oraz Grupa Tańca Współczesnego.

Od sześciu lat podczas Bielskich Klimatów Artystycznych wręczane są Doroczne Nagrody Przyjaciela Bielskiego Domu Kultury
z wizerunkiem anioła. W tym roku
dyrektor BDK Elżbieta Fionik nagrodziła „Aniołami” następujące osoby:
Tamarę Rusaczyk (prezes Bielskiego Stowarzyszenia „Uniwersytet
Trzeciego Wieku”),
Teresę Siegień (właścicielkę
kwiaciarni „Jaśmin”),
Aleksandra Juszczuka (dyrektora Artystycznego Koledżu w Kobryniu na Białorusi),
Andrzeja Dłużewskiego (długoletniego pracownika BDK, a obecnie
Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku
Podlaskim).Listy
(um bielsk podl)

Orla

LISTY

Przysłowia ludowe na marzec 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pierwsze trzy miejsca. Oto piątka, która będzie reprezentowała
województwo w finale centralnym,
który odbędzie się 14 - 15 marca
podczas jubileuszowych XXV Międzynarodowych Targów Techniki
Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach
1. Łukasz Łuniewski
- SGGW Warszawa
2. Adam Grodzki
- ZSOiZ Czyżew
3. Radosław Sokołowski
- ZSR Krzyżewo
4. Patryk Kazimierczuk
- ZSR Ostrożany
5. Konrad Pogorzelski
- ZSR CKP Białystok

Wielce szanowny Panie
Redaktorze Naczelny „Wieści
Podlaskich”
Z wielka radością odebrałam
telefoniczną wiadomość od mojej
kuzynki z Hajnówki, że ukazały się
„Wieści Podlaskie” a w nich mój artykuł o Krynoczce. Byłam mile zaskoczona, gdyż myślałam, że nie
został zakwalifikowany do druku.
A tu taka miła niespodzianka na
Święto Trzech Króli.
Bardzo Panu oraz całej Redakcji „Wieści” dziękuję za trud przygotowania go do druku i za wydrukowanie. Wszak to był tylko ręcznie
napisany przeze mnie tekst.
Teraz zaś chyba jakoś inaczej
trzeba dostarczać tekst do druku,
ale jak, ja nie wiem.
Jestem starej daty (jeszcze
przedwojennej) i nie znam się ani
na SMS-ach, ani na internecie, ani
na mejlach(?) a już nie chcę się
tego uczyć. Zostanę przy ręcznym
pisaniu.
Wracając do artykułu, to jeszcze raz bardzo dziękuję za jego wydrukowanie.
Podbudowało to mnie
w oczach kuzynów hajnowskich
i wnuczki z mężem, która miesz-

Wzorowi uczniowie
15 lutego Wójt Gminy Orla
Leon Pawluczuk spotkał się z najlepszymi uczniami orlańskiej szkoły.
!7 uczniom wręczył listy gratulacyjne za wysokie wyniki w nauce
w I półroczu. Miesięczne stypendia
w wysokości od 50 do 150 zł. Będą
otrzymywali następujący uczniowie:
- klasa IV: Hanna Kukołka, Oliwia
Onopiuk, Karolina Rogowska,
Julianna Rola, Oriana Struczyk,
Maksymilian Suszko
- klasa V: Julia Katarzyna
Horodecka, Ksenia Kuczyńska,
Dominika Leoniuk, Alexia
Sasinowska, Dawid Żużel,
- klasa VI: Paweł Mirończuk,
Gabriel Pach
- klasa VII: Mateusz Siemiończyk
- klasa VIII: Dawid Dmitruk i Jakub
Odzijewicz.
(seb)

ka w Warszawie (znalazła tekst
w komputerze).
Zawsze to babcia pisząca
a jeszcze taka, której artykuł drukują, to jest ktoś a nie już staruszka.
P.S. Przy okazji rozmowy
z moją kuzynką (która powiadomiła mnie o moim artykule w „Wieściach”) powiedziała, że przypomniała się jej opowieść jej babci ur.
w 1890 r.. Otóż tej babci opowiadała jej mama, że poszła kiedyś do
Krynoczki trzeciego dnia Zielonych
Świątek - wtedy jeszcze nie był tam
obchodzony trzeci dzień tych świąt.
Nikogo nie było - drzwi do
kaplicy były zamknięte. Uklękła na
schodach i zaczęła odmawiać różaniec (była katoliczką). Miała ze
sobą świecę ale zapomniała wziąć
zapałki. Postawiła więc ją obok
i dalej się modliła. Po chwili ze
W pierwszym półroczu bieżązdumieniem spostrzegła, że świeca cego roku rozpocznie się przebudosię pali ... Kończąc, serdecznie Pana wa 33-kilometrowego odcinka droi całą Redakcję „Wieści Podlaskich” gi krajowej nr 66 Bielsk Podlaski
pozdrawiam życząc dużo dobrych – przejście graniczne w Połowcach.
chwil w Nowym 2019 Roku. Szczęść Wśród planowanych przez GeneralBoże!
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i AutoJanina Grochowska z domu strad na ten rok inwestycji znajduje
Bohdanowicz, córka leśnika z Pusz- się także prawie dwukilometrowy
czy Białowieskiej i Nowogrodzkiej.
odcinek tej samej drogi na odcinku
Warszawa 8 stycznia 2019 r. Brańsk – Patoki.
(s)

Inwestycje GDDKiA
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STULECIE KIOSKÓW
Stanowiły stały element krajobrazu polskich miast, miasteczek,
a nawet wsi. Czynne najczęściej
od godziny 5,30 do 18,00, a nawet
niektóre całodobowo pozwalały
na zakupy kilkuset tytułów gazet
i czasopism, książek,papierosów,
kosmetyków,leków i innych artykułów w niewyobrażalnej liczbie. Mówię o kioskach „Ruch” i firmie, która
w grudniu ub.r. obchodziła stulecie
istnienia. W grudniu 1918 roku, dwaj
wydawcy i księgarze, Jakub Mortkowicz i Jan Gebethner, założyli firmę o nazwie Polskie Towarzystwo
Księgarni Kolejowych Ruch. Początkowo kioski kolejowe sprzedawały
tylko książki, z czasem wzbogacając
asortyment o prasę i potrzebne podróżnym drobiazgi. Po drugiej wojnie
światowej, firma została znacjonalizowana i jako
Przedsiębiorstwo Upowszechnienia Prasy i Książki „Ruch” stała

się krajowym monopolistą sprze- sem banku Pekao są, wiceministrem
daży prasy i innych wspomnianych finansów w rządzie Marka Belki, preartykułów. Poranna wizyta po zakup zesem PKN Orlen.
gazet, papierosów, biletów MPK stała
Chalupec poszerzył kioskosię niemal rytuałem życia w PRL. Po- wą ofertę o doładowania prepaid,
lak podróżujący w tamtych czasach
możliwość przelewów, sprzedaż
za granicę z niepokojem rozglądał ubezpieczeń komunikacyjnych, ale
się za kioskiem – tam obiektem nie też istotnie zmniejszył ilość kiosków,
znanym.
sprzedał liczne magazyny i hurtowSieć kiosków w Polsce osią- nie, zwolnił blisko 2 tys. ludzi.
gnęła pod koniec lat 90-tych liczbę
Jednak sprzedaż nieruchomokilkunastu tysięcy i obroty w pierw- ści i restrukturyzacja zatrudnienia,
szej dekadzie XXI wieku ponad 4 a nawet dokapitalizowanie spółki nie
mld złotych. Stała się atrakcyjnym
uchroniły jej przed kłopotami.”Ruch”
aktywem dla wielu, nie tylko polskich, bowiem ma zobowiązania płatnicze
potencjalnych nabywców. Ochotę na
na ponad pół miliarda złotych oraz
kupno „Ruchu” miała Poczta Polska, zaległe płatności wobec wydawców
amerykański fundusz Eton Park (ku- prasy na blisko 300 mln złotych.
pił w 2010 roku od skarbu państwa „Ruchowi” potrzebny jest więc za57 proc. akcji, a resztę wykupił). strzyk kapitału, jeśli go nie znajdzie,
Ostatecznie „Ruch” kupił jego prezes kioski ( których i tak jest już niewie( od pięciu lat ) - Igor Chalupec, zna- le),mogą ostatecznie zniknąć z ulic
komity polski finansista i menedżer. polskich miast.
Jako młody człowiek był już preze(Wiesław Pietuch)

W ostatnich dniach Białostocki Instytut Pamięci Narodowej doszedł do wniosku, że „Bury” niepopełnił
zbrodni ludobójstwa ponieważ mógł spalić więcej wsi zamieszkałych przez ludność narodowości
białoruskiej, ale tego nie zrobił. Mniejsza o to, że do takiego wniosku doszedł po lekturze dwóch
publikacji. Mniejsza o to, że kłóci się to ze zwykłą logiką, ważne że pomysłodawcy tego absurdu piszą
historię na nowo. Zwolennikom takiej tezy polecamy lekturę książki:

Skazy na pancerzach

Rutka

„Tiszyna” w gronie najlepszych

(zdjęcia ze strony www.tiszyna.pl)
Gospodarstwo agroturystycz13 grudnia ubr. właściciele
ne Dom na Starym Gościńcu „Tiszy- kwatery odebrali nagrodę specjalną,
na” w Rutce, gmina Dubicze Cer- „Mądrą Sówkę”, na uroczystej gali
kiewne, znalazło się w dziesiątce w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
najlepszych kwater agroturystycz- Wsi z rąk ministra Jana Ardanownych. Gospodarstwo agroturystycz- skiego. Pan Piotr otrzymał także
ne jest prowadzone od 2012 roku odznakę „Zasłużony dla rolnictwa”.
przez Katarzynę i Piotra Panfiluków
Konkurs zorganizowany został
i znajduje się na Wschodnim Szlaku
przez magazyn ludzi przedsiębiorRowerowym Green Velo.
czych AGRO oraz Agro News. (seb)

Minęła już burza recenzji, ich życiem, „Bury” znakomitego zwykli żołnierze strzelający ostrą
omówień i komentarzy dotyczących
profesjonalnego podoficera szkolą- amunicją, nie byli w stanie przeostatniej książce Piotra Zychowicza, cego swoich ludzi, tak aby poddani widzieć, gdzie doleci kula, a nawet Perlejewo
stąd, kiedy zaległa już cisza nad jej
próbie mogli przeżyć każdą akcję, jeśli zdawali sobie sprawę z tego,
wnętrzem i okładką, jam ci mam „Wołyniak”, mszcząc się za rzeż Wo- że uczestniczą w czystkach etniczchęć przemówić.
łyńską, nawiązywał do najlepszych
nych, w akcjach odwetowych, to
Wojna, szczególnie druga wzorców sienkiewiczowskiej Trylogii, serce podpowiadało, iż to za Polzmieniła raz na zawsze oblicze „Ogień” widział siebie jako gospo- skę, dla Polski. Jak zawsze, gdzieś
konfliktów wojennych i postawiła
darza pilnującego powierzonej mu
pomiędzy tą wojenną logiką znaleźli
przed Polakami walczącymi o wol- ziemi; tego który rządzi twardą ręką się ludzie. Czy był to ten ich jeden,
ność ojczyzny szczególne wyma- zastępując cywilną władzę, w imię jedyny niewłaściwy moment, czy
gania. Nie wszyscy jako ludzie byli tej Polski, o którą walczył, „Wacław”, padli ofiarą leśnych zagończyków,
w stanie temu sprostać. Pamiętaj- z lwowskiego ugrupowania AK „War- którzy w miarę jak scenariusz rozmy, że do lasu szli nie tylko patrioci, ta” widział siebie, jako sędziego, rastał się do rozmiarów antycznej
żołnierze AK mający przed oczami rozsądzającego pod nieobecność tragedii stracili kontrolę nad didadewizę: Bóg, Honor i Ojczyzna, ale
legalnie wybranej w demokratycz- skaliami i scenariuszem - tego się
różnego rodzaju watażkowie, ko- nych wyborach władzy zadawnione
nie dowiemy.
rzystający z przywileju posiaNie będę podkreślał już
dania broni i władzy na danym
tego, co powiedziano w wieterenie. Wielu z nich dotknięlu recenzjach, iż jest to ważna
foto ug. Grodzisk
tych wojenną traumą powinno
wypowiedź „autora, który debyć pozbawionych nie tylko doklaruje się jako konserwatysta,
wództwa, stopni wojskowych, ale
zwolennik myśli i dzieła Józefa
Po raz piąty Stowarzyszenie robic, Artur Leszczyński, a Przemek
również dostępu do uzbrojenia.
Mackiewicza”, a z drugiej, „Zy- „Perlejewo łączy” zorganizowało
Moczulski zagrał kolędy na akordeNiemcy nasilając z każdym miechowicz wystawia rachunek tej
przegląd kolęd i pastorałek. W nie- onie. Grupy aktorów z Bogut Pianek
siącem wojny terror, brutalizując
tragicznej i wielowymiarowej
dzielę 27 stycznia przed tłumnie i grupa kolędnicza „Herody z Perlestosunki społeczne wyzwalali
historii. Zychowicz zmusza do zgromadzoną w publicznością wy- jewa” zaprezentowały zapomniany
w Polakach uśpione zło. Ilu z nich
refleksji w miejsce bezmyślnego stąpiły m.in. chór z perlejewskiej już dzisiaj obrzęd Herodów.
kierowało się dewizą zemsty,
powtarzania za albo przeciw”. parafii, zespół ludowy „Kalina” z Żu(wss)
wyrównania porachunków? Nie
Należałoby spytać, czy jesteśmy
Grodzisk
usprawiedliwiam w ten sposób
gotowi na taką ekspiację? Paani tytułowych „Żołnierzy Wyklęmiętajmy, iż „Wyklęci” mieli od
tych, ani AK-owców, Batalionów
ponad dwudziestu kilku lat po
Grodziscy strażacy zachęcają do wspomożenia ich 1 % podatku od
Chłopskich czy AL-owców. Wszyupadku tzw. nierealnego socja- dochodów. Przypominamy, że każdy podatnik może przekazać jeden proscy żyli w lesie, zaszczuci, mający
lizmu fatalny piar, głównie poli- cent swego podatku na organizację pożytku publicznego, wspierając w ten
przed sobą uzbrojonego po zęby
tyczny. Kolejne solidarnościowe sposób realizację ważnego celu społecznego.
przeciwnika, ale także lewicową rany. Każdy z nich był w momencie rządy, w zależności skąd powiał
Aby wspomóc OSP w Grodzisku należy w zeznaniu PIT podać numer
partyzantkę, szkoloną i sterowną akcji przekonany, iż zrobił wszystko wiatr – czy z Moskwy, z Waszyng- KRS 0000 116 212, a jako cel szczegółowy wpisać OSP Grodzisk. (c)
przez NKWD-owców. To co opisuje zgodnie ze sztuką wojenną. Ale jak tonu, a potem Tel-awiw zmieniały
Piotr Zychowicz, w wielu recenzjach zawsze diabeł tkwi w szczegółach, optykę z jakiej patrzono na podzienazwano niefortunnie „książką na
inaczej mówiąc „najtrudniejsze
mie niepodległościowe. Brak konsezamówienie”, pracą dodatkowo
do rozwiązania jest to, co z pozo- kwentnej polityki historycznej odbił
„Dlaczego Dziwisz chronił Maciela, homoseksualistę, mobbera,
antagonizującą środowiska patrio- ru wydaje się błahe”. Stan wojny się czkawką na dossier „Łupaszki”,
oszusta? Tak samo, jak kluczowe jest pytanie o to, dlaczego to Wanda
tyczne. Spójrzmy jednak na polską dodatkowo komplikował nie tylko „Burego”, „Ognia”czy „Wołyniaka”.
Półtawska, przyjaciółka Jana Pawła II, musiała zanieść dokumenty
partyzantkę jak na odbicie lustra, logikę i wymiar danego rozkazu, Stąd rzucani byli od jednej ściany
dotyczące abpa Paetza. Nie zwalałbym całej odpowiedzialności na
w którym każdy chciał zobaczyć coś ale trafiał do ludzi,z których każdy do drugiej przez wzbierającą falę
kardynała Dziwisza, ale odpowiedzialni, a więc i współodpowiedzialni,
zupełnie innego.
kierował się trochę inną motywacją. historycznej apoteozy, a kiedy fala
powinni być wskazani. O lawendowej mafii w Watykanie mówi się od
Łupaszka, wzorowego do- O ile dowódcy formułujący rozkazy minęła pisano o nich jak o pospolidawna.”
wódcę, trzymającego swoich ludzi
brali pod uwagę ich machiaweliczny tych bandytach, dotyczyło to szczeTomasz P . Terlikowski, publicysta i działacz katolicki, dyrekkrótko, przy okazji nie szafujący wydźwięk: „Zło złem zwyciężaj”, to
Cd. str. 11
tor programowy Telewizji Republika - „Dziennik. Gazeta Prawna”

Popołudnie z kolędą

1 % podatku dla OSP
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SPORT
Perlejewo

Sukcesy hajnowskich biegaczy
Biegacze Klubu Sportowego
PARKIET HAJNÓWKA w sobotę 02
marca 2019 r. z powodzeniem wystartowali w Mistrzostwach Polski
Krajowego Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych, które odbyły się
w Żerkowie woj. wielkopolskie. Na
dystansie 2 km młodzików (U16)
zwyciężył Łukasz Klimiuk – uczeń
Szkoły Podstawowej w Narewce, a na dystansie 2 km juniorek
młodszych (U18) zwyciężyła Małgorzata Karpiuk. Marek Romańczuk
wywalczył siódme miejsce w biegu

na dystansie 4 km juniorów(U20).
Sukcesy wymienionych zawodników przyczyniły się do zebrania 20
punktów, które pozwoliły na zdobycie trzeciego miejsca w punktacji
klubowej. Jest to niewątpliwie duży
sukces drużynowy Klubu Sportowego PARKIET HAJNÓWKA. Ponadto
w punktacji województw zawodnicy
Klubu Sportowego Parkiet Hajnówka i Klubu Sportowego Podlasie
Białystok zdobyli trzecie miejsce
Roman Sacharczuk

Turniej piłkarski

Przez dwa dni 18 młodzieżowych drużyn piłkarskich rywalizowało w Perlejewie o „Puchar
Wójta Gminy Perlejewo”. Rozgrywki prowadzono w dwóch grupach
wiekowych.
W grupie najmłodszych „rocznik 2009”, spośród dziesięciu zespołów, wygrał zespół Akademii
Techniki Białystok. Kolejne miejsca
zajęli:
2. Brylant Bielsk Podlaski,
3. Akademia Techniki II Białystok,
4 . Pionier Brańsk
5. Pasja Hajnówka
6. UKS Perlejewo
7. Rudnia Zabłudów
8. Korona Dobrzyniewo
9. Akademia Młodego Piłkarza Białystok

10. LUKS Lider Zabłudów
W grupie drużyn „rocznik
2008” zwyciężyła drużyna z Białorusi. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
1 Neman Grodno ( Białoruś)
2 Korona Dobrzyniewo

3 Neman II Grodno (Białoruś)
4 Orzeł Siemiatycze
5 Rudnia Zabłudów
6 UKS Perlejewo
7 Pogoń Łapy
8 UKS 2009 Perlejewo
(cec)

Fot. UG Perlejewo

Sukces bielskich pływaków
kategoria 2005 - 2006 r.
Około siedmiuset zawodników z Białorusi, Polski,
Marcin
Panasiuk; srebrny medal na 200 m stylem doRosji i Ukrainy uczestniczyło w Zawodach Pływackich
wolnym
i
brązowy medal na 100 m stylem dowolnym
„Dni Obrońców Ojczyzny” ,które odbyły sie w dniach
Gabriel
Masalski:
zloty medal na 50m stylem dowol20 - 22 lutego w Brześciu na Białorusi. Wśród nich
nym
i
brązowy
medal
na 100 m stylem motylkowym,
była 12-osobowa grupa zawodników z Miejskiego
Zawodnikom
gratulujemy
i liczymy, że w przyszłoKlubu Pływackiego „Wodnik” w Bielsku Podlaskim pod
ści
znajdą
się
także
w
gronie
laureatów
XV Plebiscytu
kierownictwem trenerów: Andrzeja Gliwy i Józefa Ja„Sportowiec
Ziemi
Bielskiej
2019”
kubowskiego. Pięciu z nich zdobyło jedenaście medali,
(czar)
w tym sześć złotych.
Medale zdobyli:
kategoria 2008 r.
- Margaryta Jakubowska: złoty medal na 50 m stylem
dowolnym , srebrny medal na 50m stylem motylkowym
i medal brązowy na 100 m stylem motylkowym.
kategoria 2007 r.
- Paweł Turowski: złote medale - 50 m i 100 m stylem
klasycznym oraz 200m stylem zmiennym,
- Karol Oksiuta - złoty medal na 200 m stylem dowolnym

Drohiczyn

Najlepsi piłkarze z OSP

24 lutego, w Zespole Szkół
w Drohiczynie rozegrano halowy
turniej piłkarski ochotniczych straży
pożarnych z terenu powiatu siemiatyckiego. W rozgrywkach uczestniczyły reprezentacje 5 OSP. Grano
systemem każdy z każdym. Najlepsi okazali sie strażacy z Perlejewa,
którzy wygrali trzy mecze a jeden
(Mielnikiem) przegrali zdobywając

tym samym „Puchar Burmistrza
Drohiczyna”. Kolejne miejsca zajęli:
2. OSP Mielnik,
3. OSP Nurzec Stacja,
4. OSP Żurobice
5. OSP Zajęczniki
Najlepszym bramkarzem został uznany Daniel Wiński z OSP
Perlejewo.
(cec)

Fot. UG Perlejewo
Wieści Podlaskie

Fot. UM Bielsk Podlaski

Skazy na pancerzach
Cd. ze str. 10

gólnie lewicowych mediów. Nikt nie
zastanawiał się na obiektywizacją
faktów, nad realiami – bandyci i tyle.
Leśny partyzant miał przed sobą
statystycznie parę tygodni życia.
Czy myślicie, że nie zdawali sobie
z tego sprawy, że nie czuli, iż walczą
o sprawę przegraną. W miarę jak
w tych młodych ludziach narastała
świadomość beznadziei, zmarnowanej młodości, a z drugiej wiedzieli,
że wyjście z lasu równa się dezercji,
śmierci i zdrady. Rozrzuceni pomiędzy ekstremalnymi skalami wartości żyli w totalnym psychicznym
rozdwojeniu. Nie mówię tu o bandytach, dewiantach, tylko młodych
ludziach, których ich własna historia
wystawiła na najwyższą próbę. Wielu jej nie przeszło, wielu padło ofiarą

wojennej traumy. Nikt nie osądził
tych, którzy ich na to skazali.
Ta książka jest również o nich.
Nie wymienionych tu z nazwiska
delegatów rządu planujących akcje
odwetowe, pułkowników czy generałów wydających rozkazy w „białych rękawiczkach”. Wszak jak pisze
Zychowicz często zwalano potem
winę na zwykłych żołnierzy, bataliony samoobrony, pospolite ruszenie. Czy Polska matnia ma swój
kres, czy nastąpi kiedyś moment
ciszy nad tymi, których XX wiek
przyoblekł w wilcze skóry? Wszak
oni, jak i ich rodziny zapłacili za to
najwyższą cenę. Żadna, nawet najżarliwsza modlitwa nie uspokoiła
ich zbiorowego sumienia. Żadna
kolejna rocznica ku czci ich pamięci
nie wymaże „skazy na ich sumieniu”.

POLITYCY O...
Jest skrajnym oportunistą.
Nigdy nie cenił PO. Ciągle jęczał
„Jezu, znowu muszę do tych matołów gdzieś tam jechać.”
Jan Maria Rokita o Donaldzie Tusku
*
Konsekwencja w działaniu i silny charakter nie są jego
mocnymi stronami.
dr. Aleksander Hall, polityk i historyk, o prezydencie Andrzeju Dudzie
*
Z perspektywy czasu oceniam go coraz lepiej. Jego prezydentura była naprawdę dobra.
dr Anna Materska-Sosnowska, politolog, o Aleksandrze Kwaśniewskim
11
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do „Wieści Podlaskich”
Hajnówka, 27.02.2019r.

Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” przyznany

Szanowni Państwo,

23 lutego 2019 roku był dniem szczególnym w życiu społeczności naszego miasta. Wzbudzał wiele niepokoju, wprowadzał napiętą atmosferę w przestrzeni publicznej już na kilka
dni przed. Po raz czwarty ulicami Hajnówki przeszedł Marsz
Żołnierzy Wyklętych organizowany przez środowiska nacjonalistyczne, czczący pamięć
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prowokacja czy upamiętnienie? Zdania co do tego są podzielone. Hajnówka jako miasto
wielokulturowe, o bogatej tradycji i historii, wykazuje się ogromnym szacunkiem wobec
wydarzeń, osób, które budowały jego tożsamość społeczności regionu Puszczy Białowieskiej. Marsz natomiast należy do aktów podważających jego społeczno-kulturową specyfikę.
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Podlascy maturzyści stają obecnie przed
ważnymi wyborami, które będą rzutować na
ich dalszą przyszłość. Egzamin maturalny
i następnie wybór uczelni – to są główne
priorytety większości z nich. Ich efekty będą
miały znaczenie w kształtowaniu zawodowej
kariery, jaka powinna być zgodna z ich zainteresowaniami, dziedzinami, w których czują
się najlepiej. Wybór kierunku jest pewnego
rodzaju inwestycją, w kapitał ludzki i ekonomiczny, procentujący w kolejnych latach. Aby

cennych inicjatyw na rzecz poprawy warunków
sprawowania opieki zdrowotnej w naszym powiecie.
Irena Dymińska - jako Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sumiennie wykonuje ustawowe zadania wynikające z przepisów prawa – rozwiązuje problemy zdrowia publicznego w sposób kompleksowy, polegający
nie tylko na przeprowadzaniu kontroli i badań
laboratoryjnych, jak też angażuje się w realizację wielu projektów i inicjatyw z zakresu
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Irena Wróblewska – wieloletnia Dyrektor Urzędu Pracy, pod jej kierownictwem
Powiatowy Urząd Pracy zrealizował szereg
projektów z udziałem funduszy unijnych, skierowanych do osób nieaktywnych zawodowo
a także kursów zawodowych, odpowiadających
potrzebom lokalnego rynku pracy.
Piotr Skiepko - Pan Piotr Skiepko już 39
lat niestrudzenie propaguje kulturę muzyczną
Cd. str. 4

Powiat Hajnowski nadal w pierwszej 10.
w rankingu Związku Powiatów Polskich
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Wtorkowy wieczór 5 marca 2019 r. był
wzruszający, ciepły, uroczysty… Po raz jedenasty odbyła się ceremonia wręczenia tytułu
,,Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”. Do
grona laureatów tytułu decyzją Rady Powiatu
dołączyli:
dr Marek Kocięcki - od wielu lat prowadzi wykłady edukacyjne na temat cukrzycy oraz bierze udział w akcjach wczesnego
wykrywania cukrzycy organizowanych m.in.
przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Lekarz i społecznik, który całą swoją wiedzę wykorzystuje dla dobra ludzi.
dr Stefan Kuczyński - jest niezwykle
zasłużonym dla ziemi hajnowskiej lekarzem,
który oddał ogromne zasługi na rzecz organizacji i zabezpieczania opieki zdrowotnej na
tym terenie. Doktor Stefan Kuczyński dał się
poznać jako aktywny społecznik zaangażowany w działalność na rzecz mieszkańców gminy
Narew. Wieloletni radny Rady Powiatu Hajnowskiego – niejednokrotnie przejawiał wiele

ułatwić młodym ludziom podjęcie decyzji, każdego roku organizowane są targi, prezentacje
szkół wyższych, będące doskonałą okazją do
zapoznania się z ofertami uczelni nie tylko
z regionu, ale również innych zakątków Polski.
28 lutego 2019r., w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego odbyła
się XVII Edycja Prezentacji Edukacyjno-Doradczych „UCZELNIE W POWIECIE”. Organizatorem wydarzenia jest Niezależny Dwutygodnik
Cd. str. 4

Powiat Hajnowski nieprzerwanie od kilku
lat „okupuje” miejsce w pierwszej dziesiątce
w swojej kategorii. W tym roku także - po raz
kolejny Powiat Hajnowski znalazł się w gronie
liderów, zajmując VIII miejsce.
Udział w rankingu oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa
wszystkich samorządów gminnych i powiatowych. Ranking trwa przez cały rok i stanowi
wszechstronną ocenę działalności samorządu. Podstawowym kryterium jest aktywność
powiatu w swoim środowisku. Spektrum
punktowanych działań jest bardzo szerokie.
Samorządy sklasyfikowane w rankingu są
oceniane przez ekspertów ZPP według wielu
kryteriów zgrupowanych w dziesięciu blokach
tematycznych, takich jak m.in.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca, rozwój
społeczeństwa informacyjnego czy promocja
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej. Na każdym z tych pól Powiat Haj-

nowski może pochwalić osiągnięciami, czego
dowodem jest miejsce w pierwszej dziesiątce. O ósmym miejscu w rankingu przeważyły
przede wszystkim p unkty za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących
z funduszy krajowych i unijnych, za wdrożony
i certyfikowany w JST system zarządzania jakością, potwierdzony aktualnym Certyfikatem
ISO 9001 oraz za działania na rzecz promocji
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej a także rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.
A za rok suma punktów będzie jeszcze
wyższa ze względu na tegoroczne inwestycje
z udziałem funduszy unijnych – trwają prace scaleniowe w gminach Narew i Narewka;
aktualnie powiat realizuje 3 projekty w tym
zakresie. To nie koniec inwestycyjnych nowinek: powstanie Centrum Kompetencji w obszarze Energii Odnawialnych i Efektywności
Energetycznej w Województwie Podlaskim
Cd. str. 3

100-lecie nowożytnych stosunków
dyplomatycznych między Polską i Grecją
W dniach 8-11 luty 2019 r.
hajnowska delegacja brała udział
w uroczystościach zorganizowanych w Parafii Prawosławnej pw.
św. Mariny w Atenach – Heliopolis.
10 lutego jest dniem szczególnym
w stosunkach dyplomatycznych
i cerkwi prawosławnej Polski oraz
Aten – to dzień modlitwy za Rzeczpospolitą Polską i Polaków oraz

Iza Karczewska - solistka Studia Piosenki HDK
wystąpiła z orkiestrą Filharmonii Krakowskiej

świętem diecezjalnym, zaś w 2008
roku jego następca, Arcybiskup Hieronim II dokonał poświęcenia kaplicy, którą po dziś dzień zdobią flagi
Polski, zaś Ambasador RP w Atenach
zajmuje honorowe miejsce na tronie,
naprzeciwko tronu biskupiego.
W imieniu Miasta Hajnówka
w uroczystościach uczestniczyli:
hajnowski biskup Paweł, ks. Mariusz

W dniach 2-3 marca w Krakowie odbył się Koncert Galowy w hołdzie Żołnierzom Wyklętym w ramach V Festiwalu Wolnej i Niezawisłej. Koncert został zorganizowany
przez Stowarzyszenie PASSIONART
oraz IPN w Krakowie.

Iza Karczewska jako laureatka III Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Niezłomnej i Niepodległej
wystąpiła z towarzyszeniem chóru
oraz orkiestry Filharmonii Krakowskiej wykonując dwa utwory: „Walczyk” oraz „Panie Generale”.

To ogromne wyróżnienie
stanąć na scenie u boku profesjonalnych muzyków. Gratulujemy
serdecznie Izabeli i życzymy jej kolejnych tak znaczących sukcesów.
Rodzicom Izy dziękujemy za organizację wyjazdu. Marta Gredel-Iwaniuk

I Bieg Pamięci Sybiru
wspomnienie braterskiej współpracy
między greckim i polskim Kościołem
Prawosławnym. Jednocześnie zbiegł
się z uroczystymi obchodami Święta Matki Boskiej Ostrobramskiej. 16
lutego 1997 r. obecny Metropolita
Warszawski i całej Polski Sawa (ówcześnie biskup białostocko-gdański)
podarował parafii kopię Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej. Od tego
czasu kult ikony rozprzestrzenił się
w Atenach, co zaowocowało wieloma pielgrzymkami Greków do Białegostoku i Wilna, oraz napisaniem
Akatystu przez mniszki klasztoru
Chrystusa Zbawiciela w Attyce.
W 2003 roku ówczesny Arcybiskup
Aten i całej Hellady Chrystodoulos
ustanowił dzień 16 lutego lokalnym

Jurczuk z Soboru Św. Trójcy oraz
radny Miasta Hajnówka Marcin Bołtryk. Delegacji z województwa podlaskiego przewodniczył Wicemarszałek Stanisław Derehajło, a także
wiceprezydent miasta Białegostoku
Adam Musiuk. M.in. Wicemarszałek został odznaczony orderem św.
Równej Apostołom Marii Magdaleny
III stopnia i II stopnia z ozdobami
za pracę dla dobra cerkwi. Odznaczenia im. Hagia Marina wręczono
także: Adamowi Musiuk, Marcinowi
Abijskiemu, Kseni Jachimowicz.
Serdecznie dziękujemy za godne reprezentowanie naszego miasta.
na podstawie: www.wrotapodlasia.pl i relacji delegacji z Hajnówki
Emilia Korolczuk

Formy wsparcia przedsiębiorców
W dniu 7 marca 2019 r. w Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce
odbyła się konferencja pt.” Formy
wsparcia przedsiębiorców”. Otwarcia spotkania dokonał Jerzy Siark
– Burmistrz Miasta Hajnówka oraz
Andrzej Skiepko – Starosta Powiatu

dy korzystania przez przedsiębiorcę z pomocy publicznej w formie
zwolnienia z podatku dochodowego
z tytułu nowej inwestycji (m.in. wysokość, kryteria uzyskania wsparcia,
procedurę wydania decyzji), efekty
funkcjonowania Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz

Hajnowskiego. W przedsięwzięciu
udział wzięły podmioty gospodarcze z miasta Hajnówka i okolic oraz
przedstawiciele władz samorządowych z powiatu hajnowskiego.
Podczas spotkania omówiono zasa-

idee klasteringu. Prelekcje wygłosił
Jan Stanisław Kap – Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. oraz Adam Adamski przedstawiciel Klastra Obróbki
Metali.
Monika Aleksiejuk
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W niedzielę 10 lutego 2019r.
w Lesie Pietrasze odbył się I Bieg
Pamięci Sybiru. Organizatorem wy-

czotka -6400 km, Kołyma 6180 km).
W czasie okupacji sowieckiej 19391941 co piaty obywatel Białegostoku

darzenia był Instytut Pamięci Narodowej i Fundacja Białystok Biega.
Imprezę otworzył wiceprezydent
Białegostoku i Prezes IPN.
Bieg zorganizowano dla
uczczenia 79. rocznicy deportacji, kiedy to mroźną nocą z 9 na 10 lutego
1940r. wywieziono polskich obywateli w głąb Związku Radzieckiego (Czu-

został wywieziony na Sybir. W sumie
tragedia dotyczyła 140 tys. osób.
Na trasie biegu były stacje, które przypominały kolejne etapy wywózki. Zabieranie rodzin przez NKWD,
następnie załadunek do bydlęcych
wagonów i obozy pracy. Śnieżna
i oblodzona trasa z licznymi podbiegami i zbiegami prowadziła przez las.

Pokonanie jej wymagało od zawodników zachowania rozwagi i wielkiej
ostrożności. Meta znajdowała się na
Górce, gdzie każdy otrzymywał medal oraz ciepłą zupę i herbatę. Trasa
była odpowiednio przemyślana i zabezpieczona. Dało się zauważyć dużą
liczbę wolontariuszy.
W ok. 5 km biegu wzięło udział
800 osób z kraju i zagranicy. Hajnówkę reprezentowali:
• Czurak Anna 00.39.30
• Karanos Tadeusz 00.27.28 –
miejsce 2
• Korniluk Tomasz 00.23.56
• Masalska Karolina 00.33.15
• Prokopiuk Aleksander 00.42.59 –
miejsce 3
• Stasiewicz Leoncjusz 00.52.30 –
miejsce 4
• Stasiewicz Wiera 00.56.11 –
miejsce 1
• Tellos Justyna 00.35.27
• Tellos Oskar 00.33.27
Aleksander Prokopiuk

Hajnowianka w Finałach Mistrzostw Polski U14 w futsalu
Aleksandra Ostaszewska,
zawodniczka Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na co dzień reprezentująca (roczne wypożyczenie) w rozgrywkach piłkarskich
Klub Włókniarz Białystok, miała
duży wkład w awans do Finałów
Mistrzostw Polski U 14 futsalu kobiet. Hajnowianka z koleżankami
z Białegostoku zdominowały eliminacje, pokonując bardzo silne rywalki. Na drodze do historycznego
sukcesu dziewczęta z podlaskiego
pokonały drużynę Praga Warszawa
(Mistrz Polski U 16), Ząbkowia Zabki
(Wicemistrz Polski U16), oraz SMS
Łódź. Finał odbył się w Warszawie
w dniach 2-3.03.2019r. i mimo mocnych rywali podlasianki nie były na
straconej pozycji. Ola wyjechała na
zawody z dużą wiarą, że dadzą radę.
Podczas Turnieju finałowego
Młodzieżowych Mistrzostw Polski
U 14 w futsalu kobiet dziewczęta
z Podlasia pokazały, że potrafią
grać w piłkę i przy odrobinie szczęścia mogły wrócić do swoich domów

z medalem Mistrzostw
Polski. Białostocka
ekipa przez eliminacje
przeszła nie pokonana,
wygrywając 3:0 z FSA
Kraków i 4:0 z Polonią
Tychy. W ćwierćfinale
również nie dały szans
rywalkom, pokonując
SWD Wodzisław Śląski
3:0.
W ostatniej fazie
rywalizacji zmęczenie
i brak doświadczenia dały o sobie znać.
W półfinale Podlasianki
grając otwarty futbol
musiały uznać wyższość drużyny Pogoni
Tczew, przegrywając
0:2, zaś w meczu o brązowy medal uległy koleżankom z SMS Łódź 1:3. Czwarte
miejsce w Polsce jest dużym sukcesem drużyny Włókniarza Białystok,
a dla naszej Oli udział jest sporym
wyróżnieniem i nagrodą za syste-

matyczną pracę, jaką
codziennie wykonuje.
***
Ola Ostaszewska
jest uczennicą siódmej
klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce.
Jak mało kto potrafi
połączyć wyczynowe uprawianie sportu
z bardzo dobrymi wynikami w szkole – na
świadectwie z ubiegłego roku widniała
średnia ocen 5. Ponadto nasza zawodniczka
jest powoływana do
kadry województwa
podlaskiego U 14 oraz
regularnie występuje
mimo młodego wieku
w rozgrywkach seniorek - na poziomie III ligi kobiet. Wszyscy życzymy
Oli, aby jej przygoda z piłką nożną
trwała jak najdłużej.

Gazeta Hajnowska

Szkolenie dot. profilaktyki raka piersi
Rak piersi jest jednym z najczęściej występujących chorób nowotworowych – obecnie już blisko
1/4 chorych na nowotwór kobiet słyszy taką diagnozę (22 %)*. Niestety
to nie koniec smutnych statystyk zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi w ciągu ostatnich trzech
dekad wzrosła ponad 2-krotnie.
Skąd tak zatrważające dane
mimo ogromnego postępu medycyny i profilaktyki? Zanim zaczniemy
doszukiwać się dziury w budżecie
NFZ, zastanówmy się co robimy na
rzecz swojego zdrowia we własnym
zakresie? Czy przestrzegamy zasad
zdrowego trybu życia i badamy się
regularnie? Jest to o tyle istotne, ponieważ profilaktyczna lekkomyślność
może kosztować człowieka zdrowie
a nawet życie – i to bez względu na
wiek. Rak to nie choroba ludzi starszych – bo choć wiek sprzyja rozwojowi choroby, to nowotwory coraz
częściej umykają statystycznym
stereotypom. W Polsce rak piersi
rozpoznawany jest najczęściej u kobiet w wieku 50–69 lat, ale niestety
– nowotwór dotyka coraz młodsze
kobiety, rozwijając się wówczas
u osób w pełni aktywnych zawodowo i społecznie. Niestety, zachoro-

walność u dorosłych kobiet w wieku
przedmenopauzalnym (20-49 lat)
także wzrosła – w ciągu ostatnich
trzech dekad około 1,7 razy**. Choć
rak piersi jest jednym z najczęściej
diagnozowanym u kobiet, jest to zarazem jeden z nowotworów najlepiej
poznanych – w zakresie epidemiologii i profilaktyki, a równocześnie jest
nowotworem, dla którego dostępne
są liczne propozycje terapeutyczne, umożliwiające często całkowity
powrót do zdrowia. By zapobiegać
rozwojowi choroby i zniwelować jej
negatywne skutki dla zdrowia (zbyt
późno wykryty nowotwór może
skutkować przerzutem) wystarczy
jedynie regularnie się badać – także
samodzielnie.
O tym jak to zrobić dowiedziały
się Panie, które wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku, przy wsparciu Starostwa
Powiatowego w Hajnówce. Spotkanie
miało miejsce 26 lutego br. w sali
konferencyjnej urzędu. Szkolenie
miało charakter otwarty, było adresowane do wszystkich mieszkanek
powiatu hajnowskiego – bez względu na wiek. Szkolenie prowadzone
przez pracowników BCO było bardzo

przystępne, biorące w nim udział Panie zapoznały się z profilaktyką raka
piersi, a także sposobami samobadania. A za sprawą praktycznych
ćwiczeń z wykorzystaniem fantomów

pachwinami oraz pod i nad obojczykiem. Wszystkie Panie biorące udział
w szkoleniu otrzymały broszury
informacyjne, ponadto kursantki
w wieku 50-69 lat będą mogły wziąć

piersi, kursantki dowiedziały także
się jakie wyczuwalne zmiany powinny wzbudzić niepokój. Nie należy się
bać badania, ponieważ – jak podkreślały trenerki – w walce z chorobą
najważniejsza jest świadomość. Samobadanie piersi należy powtarzać
regularnie raz w miesiącu, najlepiej
parę dni po zakończeniu cyklu menstruacyjnego. Badanie powinno objąć
piersi oraz węzły chłonne – pod i nad

udział w bezpłatnej mammografii –
za sprawą dołączonego zaproszenia.
Badanie mammograficzne pozwala
wykryć zmiany na etapie, kiedy te
są niewyczuwalne. We wczesnym
stadium nowotwór jest całkowicie
uleczalny, a jego usunięcie nie musi
wiązać się z mastektomią.
Szkolenia oraz bezpłatne badania są realizowane w ramach
projektu „Wiedza podstawą działa-

nia. Szkolenie i edukacja warunkiem
skuteczności programu profilaktyki
raka piersi”. To nie jedyne inicjatywy,
jakie aktualnie realizuje Białostockie
Centrum Onkologii. Osoby w wieku
50 – 65 lat mogą wykonać bezpłatne
badanie kolonoskopowe ze znieczuleniem. Program obejmuje też osoby
40-49, jeśli w rodzinie był przypadek
choroby nowotworowej jelita grubego. Z kolei osoby w wieku 20-64 lat,
które w latach 2016 – 2020 chlorowały na nowotwór złośliwy mogą
wziąć udział w Programie rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną,
ułatwiający powrót do pracy. W BCO
funkcjonuje także Poradnia Badania
Piersi – wszystkie zainteresowane
Panie mogą wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach z lekarzem. Nie
jest wymagane skierowanie, wystarczy zadzwonić i umówić termin
wizyty.
Informacje o wszystkich inicjatywach realizowanych przez
BCO oraz o możliwości skorzystania
z bezpłatnych badań dostępne są
na stronie: https://www.onkologia.
bialystok.pl/.
Katarzyna Miszczuk
* http://onkologia.org.pl/
nowotwory-piersi-kobiet/

Podsumowanie konkursu plastycznego „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Choć go nie widać i nie czuć
jest zabójczo skuteczny. Każdego
roku z powodu zatrucia czadem
i pożarów w Polsce giną kolejne
setki osób. Choć w okresie grzewczym media zalewają informacje
o tragicznych skutkach zatrucia
czadem, nasza wiedza na temat
wciąż jest nikła. Jak wynika z badań
zleconych przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji w październiku 2016 r., niestety aż 53%
respondentów było przeświadczonych, że tlenek węgla (czad) można rozpoznać po zapachu. W celu
upowszechnienia informacji o za-

nienia dot. zagrożenia związane
z możliwością powstania pożaru.
Przedsięwzięcie od początku cieszyło się sporym zainteresowaniem
wśród uczniów - przed Komisją Konkursową stanęło nie łatwe zadanie,
bowiem wpłynęło aż 80 prac!
W konkursie udział wzięli
uczniowie z następujących placówek:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Narwi
• Szkoła Podstawowa w Narewce
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Hajnówce
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełly w Hajnówce

1. I miejsce – Weronika Giziewicz, kl.
I b, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Narwi
2. II miejsce – Bartosz Siemieniaka,
kl. II b, Szkoła Podstawowa w Narewce
3. III miejsce – Lena Ochrymiuk, kl.
I b, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Narwi
4. Wyróżnienie – Michał Zajkowski,
kl. III a, Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
5. Wyróżnienie – Amelia Gresiuk, kl.
II a, Szkoła Podstawowa w Narewce

i VIII szkół podstawowych oraz
III klasa gimnazjum:
1. I miejsce – Natalia Głowacka, kl.
VII a, Szkoła Podstawowa nr 4
im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
2. II miejsce – Patrycja Radosiuk, kl.
VII, Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Władysława Jagiełły w Hajnówce
3. III miejsce – Daniel Nazaruk, kl.
VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Czeremsze
Uroczyste podsumowanie
konkursu i wręczenie nagród odbyło
się 9 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnów-

ce. Laureaci otrzymali nagrody
ufundowane przez Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Hajnówce, Starostę Hajnowskiego oraz Burmistrza Miasta
Hajnówka. A skoro konkurs dotyczył
zagrożenia związanego z czadem,
w zestawach upominkowych znajdowały się m.in. czujki tlenku węgla.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki. Tak
naprawdę w konkursie nie ma przegranych – bo najcenniejszą wygraną jest wiedza, w tym konkretnym
przypadku ratująca zdrowie i życie.
Katarzyna Miszczuk

Powiat Hajnowski nadal w pierwszej 10.
w rankingu Związku Powiatów Polskich
Cd. ze str. 1

grożeniu, w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Czad i Ogień. Obudź
czujność”, Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce wraz z Burmistrzem Miasta
Hajnówka i Starostą Hajnowskim
zorganizowali konkurs plastyczny
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Konkurs plastyczny był
skierowany do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
z terenu powiatu hajnowskiego,
swoją tematyką obejmował zagad-

Gazeta Hajnowska

• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
• Szkoła Podstawowa w Dubiczach
Cerkiewnych
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
• Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Czeremsze.
Wszystkie prace były bardzo
pomysłowe, a młodzi autorzy szczegółowo zapoznali się z tematyką i ją
przemyśleli. Wyniki konkursu:
I grupa wiekowa – kl. I-III szkół
podstawowych:

6. Wyróżnienie – Jakub Kotelczuk,
kl. II a, Szkoła Podstawowa w Narewce
II grupa wiekowa – klasy IV-VI
szkół podstawowych:
1. I miejsce – Tomasz Jankowski, kl.
V, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce
2. II miejsce – Gabriel Karpiuk, kl. VI,
Szkoła Podstawowa w Narewce
3. III miejsce – Wiktoria Suchodoła,
kl. IV, Szkoła Podstawowa w Narewce
III grupa wiekowa – klasy VII

na terenie Powiatu Hajnowskiego
i Powiatu Białostockiego. Umowa
o realizacji inwestycji została podpisana 29 stycznia br. przez Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepko
oraz Wicestarostę Joannę Kojło
oraz partnera niemieckiego Energievision Frankenwald e.V. - prezesa Wolfganga Degelmanna. Całkowita wartość projektu to 334 859,
25 euro, z czego do powiatu jako
jednego z dwóch parterów trafią
środki do wysokości 106 775, 00
EUR. Z kolei blisko 713 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego
trafi do Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Dzięki tym funduszom zostanie kupiony nowoczesny aparat
RTG, który będzie służyć głównie
diagnostyce chorób nowotworowych. Fundusze unijne pozyskał też
Zespół Szkół Zawodowych – szkoła
aktualnie realizuje projekty „Podniesienie jakości kształcenia zawodo-

wego w Zespole Szkół Zawodowych
w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” oraz program Erasmus+.
Projekt o charakterze edukacyjnym
realizuje także Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego
w Hajnówce – tj. „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” współfinansowanego w ramach programu
Unii Europejskiej „Erasmus+” .
Punktacja kwalifikująca nasz
powiat do pierwszej dziesiątki liderów to tak naprawdę suma wszystkich pozytywnych zmian, które zaszły i zachodzą w naszym regionie.
ZPP został powołany w 1999 r.,
by reprezentować interesy samorządów powiatowych. Powiat Hajnowski jest członkiem – założycielem.
Związek Powiatów Polskich skupia
316 powiatów i miast na prawach
powiatów. Więcej o rankingu na stronie http://ranking.zpp.pl/.
Katarzyna Miszczuk
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XVII edycja prezentacji edukacyjno-doradczych
„UCZELNIE W POWIECIE” w Hajnówce - za nami

Cd. ze str. 1

Lokalny „Wieści Podlaskie”. Mają one miejsce
m.in. w Bielsku Podlaskim, Ełku, Sokółce, Zambrowie. Patronat nad przedsięwzięciem w Hajnówce objął Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy
Sirak i Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
W auli szkoły swoje oferty edukacyjne
zaprezentowały:
- Uniwersytet w Białymstoku,
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
- Politechnika Białostocka,
- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku,
- Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku,
- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach,
- Wyższa Szkoła Administracji w Łomży,
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” przyznany
Cd. ze str. 1

Hajnowszczyzny. Jest starannym dokumentalistą muzyki regionu i ma wybitne osiągnięcia
jako jej popularyzator. Od 1999 roku prowadzi
zespół Narewczanki. Ceniony w kraju i poza
granicami za wysoki poziom i kulturę muzyczną zespół z jego liderem jest niekwestionowanym i wzorowym ambasadorem regionu.
Wystąpił w Brukseli, w siedzibie Parlamentu
Europejskiego i innych krajach.

Spośród wszystkich stoisk na szczególną uwagę zasłużyła prezentacja Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku, który otrzymał
nagrodę z rąk Burmistrza Miasta Hajnówka
Jerzego Siraka w kategorii „Najbogatsze stoisko”. Kolejną nagrodę otrzymał Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie – przyznana przez Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepko (w jego
imieniu nagrodę wręczyła Magdalena Sierocka,
pracownik ds. oświaty), zaś wyróżnienie Wojewody Podlaskiego Bogdana Paszkowskiego
przypadło Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach (nagrodę wręczył
Igor Łukaszuk, Radny Sejmiku Województwa
Podlaskiego, dyrektor Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego).
Zatem trzymamy kciuki za wyniki matur
i decyzji spójnych z Waszymi planami.

Mikołaj Janowski - samorządowiec
z wieloletnim doświadczeniem. W swojej karierze przeszedł wszystkie szczeble samorządowe. Pan Mikołaj Janowski znany jest szczególnie ze swojego zaangażowania społecznego, chętny do podejmowania społecznych
inicjatyw i rozwiązywania trudnych spraw
i problemów. W swojej samorządowej działalności skupił się na możliwości pozyskiwania funduszy na inwestycje w infrastrukturę,
przede wszystkim na lokalne drogi, ale także
Emilia Korolczuk
na modernizację trakcji kolejowych w regionie.
Uroczystość wręczenia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” zgromadziła
wielu znamienitych gości. Swoją obecnością
ceremonię uświetnili: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło,
radni Powiatu Hajnowskiego, samorządowcy
z powiatu hajnowskiego oraz samorządów sąsiednich – m.in. Starosta Białostocki Jan Bolesław Perkowski, Starosta Bielski Jerzy Snarski,
Starosta Siemiatycki Jan Zalewski. Na uroczystości obecni byli także: Dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska Beata Bezubik,
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych
– Komendy Powiatowej Policji, Komendy PoHajnówka, dn. 07.03.2019 r. Hajnówka, dn. 07.03.2019 r.
wiatowej Straży Pożarnej, Aresztu ŚledczeOBWIESZCZENIE
go, Komendanci Jednostek Straży Granicznej,
Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35OBWIESZCZENIE
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o goprzedstawiciele instytucji współpracujących
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), § 3 uchwały nr XXIII/219/17
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Starosta Hajnowski
jestrów geodezyjnych – modernizacja ewidenAndrzej Skiepko
cji rejestru gruntów i budynków” o wartości
Starosta Hajnowski

łącznej ok. 70 mln zł. Z początkiem 2019 r.
uruchomiony został Geoportal z powszechnym dostępem do przedmiotowych, aktualnych
danych ewidencji gruntów na mapach. Zdając
sobie sprawę z uwarunkowań przyrodniczych
podpisaliśmy umowę z niemieckimi parterami
– w niedługim czasie w Powiecie Hajnowskim
powstanie Centrum Kompetencji w obszarze
Energii Odnawialnych. Dzięki temu zadaniu
przedstawiciele instytucji, ale również mieszkańcy i przedsiębiorcy z regionu
będą mogli zasięgnąć wiedzy na
temat źródeł energii odnawialnej,
technologii OZE z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb. W ramach
współpracy z Polską Grupą Gazowniczą oddział w Białymstoku,
wspólnie z Burmistrzem miasta
Hajnówka, Panem Jerzym Sirakiem
zainicjowaliśmy temat gazyfikacji
w mieście Hajnówka – mówił Starosta Andrzej Skiepko.
Wśród wyzwań, jakie stoją
przed samorządem, Starosta wymienił także realizację projektów wspierających oświatę, pomoc społeczną oraz rozwój
turystyki, realizację projektów gospodarczych:
trzech inwestycji scaleniowych, aktualnie mających miejsce w powiecie, oraz czwartej jaką
jest scalenie gruntów na obiekcie „Dubicze –
Istok” – w niedalekiej przyszłości. Samorząd
zaspokaja podstawowe potrzeby lokalnej
społeczności - z tą misją obejmowałem stanowisko Starosty Hajnowskiego – podkreślił
Starosta Andrzej Skiepko.
Po wystąpieniu Starosty odbyła się uroczysta dekoracja nominowanych do tytułu.
Laureaci otrzymali nominacje z rąk Starosty
Hajnowskiego oraz Przewodniczącego Rady
Powiatu. Był to szczególny moment, każdy
z tegorocznych Zasłużonych podziękował za
wyróżnienie wnioskującym oraz Radzie Powiatu za przyznanie Tytułu. Swoją pracowitością
na rzecz innych oraz skromnością laureaci
pokazali, że w pełni zasługują na wyróżnienie.
Ceremonię uświetnił bogaty program artystyczny. Na scenie zaprezentowali się: znany
tenor Michał Skiepko oraz Studio Piosenki HDK
pod opieką Marty Gredel – Iwaniuk. Oficjalną
część zamknął Przewodniczący Rady Powiatu
Eugeniusz Saczko, który pogratulował laureatom, gościom podziękował za przybycie, zaś
artystom za przepiękną oprawę uroczystości.
Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” został ustanowiony decyzją Rady Powiatu w 2008r., jest przyznawany za szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji
Powiatu Hajnowskiego. Tytuł nadaje Rada Powiatu w drodze uchwały na wniosek: Zarządu
Powiatu, Komisji Rady, grupy pięciu radnych
lub organizacji pozarządowych działających na
terenie powiatu hajnowskiego. Wniosek należy
kierować do Zarządu Powiatu Hajnowskiego,
zaś przyjmowaniem wniosków, prowadzeniem
ewidencji oraz innych spraw związanych z tytułem zajmuje się Biuro Rady Powiatu Hajnowskiego. Dotychczas uhonorowano 122
laureatów. Wśród nominowanych znalazły się
osoby, organizacje i instytucje ze świata kultury, biznesu, samorządu, których działalność
przyczyniła się do rozwoju Powiatu Hajnowskiego. Serdecznie gratulujemy wszystkim
laureatom oraz życzymy dalszych sukcesów.
***
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko
składa podziękowania Hajnowskiemu Domu
Kultury za okazane wsparcie przy organizacji
Katarzyna Miszczuk
uroczystości.
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