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„GDY WIEJE WIATR HISTORII,
LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM
ROSNĄ SKRZYDŁA, NATOMIAST
TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM.”

Konstanty Idelfons Gałczyński

Z okazji Dnia Sołtysa
wszystkim Paniom i Panom
oraz członkom Rad Sołeckich
składamy serdeczne podziękowania
i słowa uznania
za pracę na rzecz lokalnej społeczności.
życzymy dużo zdrowia
i sukcesów w pracy zawodowej.
Zespół redakcyjny Wieści Podlaskich

Związek Ukraińców Podlasia zwraca się
z prośbą o pomoc ogarniętej wojną Ukrainie
Można pomóc, przekazując środki medyczne, suchy prowiant,
konserwy, kasze, makarony, pampersy, jedzenie w słoiczkach dla
dzieci, środki higieniczne do siedziby Związku Ukraińców Podlasia,
ul. Kryniczna 14 w Bielsku Podlaskim.
Dyżury: codziennie w godzinach: 12.00-21.00.
Więcej informacji:
http://zup.org.pl/aktualnosci/uruchamiamy-zbiorke-na-rzecz-ukrainy/
Ponadto Związek Ukraińców Podlasia wspiera i włącza się w akcję Ukraińskiego Domu w Warszawie oraz Fundacji „Nasz Wybór”:
http://zup.org.pl/aktualnosci/jak-wesprzec-finansowo-ukraine-i-pomoc-uchodzcom/
Ludmiła Łabowicz
Moim zdaniem

Komik i błazen

Przyznaję, przeceniłem re- musiało się stać? Czy Zachód zroalizm prezydenta Putina, i nie
bił wszystko, aby powstrzymać
pociesza mnie fakt, iż takie same
Rosję, tak Rosję, bo to nie prezyoceny wygłaszali ludzie bardziej
dent Putin toczy wojnę z Ukrainą,
ode mnie obeznani w między- to Rosja. Rosyjskie społeczeństwo
narodowych zawiłościach. Byłem wychowane na historii Wielkiej
przekonany, że Putin nigdy nie Wojny Ojczyźnianej dało się ogłusięgnie po militarne środki, żeby
pić kremlowskiej propagandzie,
podporządkować sobie Ukrainę. że to jest kontynuacja walki z faPutin postąpił nielogicznie, a tego szystowskimi niedobitkami, które
nikt nie był w stanie przewidzieć, gdzieś tam uchowały się na Ukraże zechce on być współczesnym
inie i chcą zaatakować matuszkę
Herostratesem. Przypomnijmy, Rosję.
że był to szewc, który aby zdobyć
Ale czy tylko Rosja ponosi
wieczną sławę podpalił w 356 r. winę za dramat narodu ukraińskiep.n.e. świątynie Artemidy w Efe- go? W mojej ocenie – i nie tylko
zie – jeden z 7 cudów świata. Kto – nie. Część odpowiedzialności spamógł przewidzieć, że Włodzimierz da na Stany Zjednoczone i Zachód,
P. ogarnięty manią odtworzenia
które przez wiele lat okłamywały
rosyjskiego imperium chce pójść Ukraińców, mamiły ich wizją przyjego śladem?
jęcia do NATO i Unii Europejskiej.
Od dwóch tygodni w UkraW opublikowanym 1 marca
inie trwa dramat, giną ludzie, 2022 r. na łamach „New Yorkew pył obracane są miasta, tysią- ra” wywiadzie John Mearsheimer,
ce uchodźców szuka schronienia
profesor Uniwersytetu w Chicapoza granicami kraju. Czy tak
Cd. str. 7

Ochrona polskiego rolnika jak w Hiszpanii – rozmowa z Krzysztofem Jurgielem str. 5

CZY WIESZ ŻE ...

OPINIE...

Najgłębsza na świecie trasa turystyczna (1556 m) udostępniona do
zwiedzania w 2018 r. znajduje się w kopalni rudy żelaza w Krzywym
Rogu na Ukrainie. Wcześniej była nią podziemna trasa w kopalni
soli w Kłodawie, gdzie w 2007 r. pobito rekord Guinnessa – najniżej
zorganizowany koncert muzyki na świecie.
Perlejewo

Rolnicy chcą wyjść w pole,
a mają problem z zakupem paliwa i nawozów
– Stefan Krajewski, poseł PSL

Urodziny Klubu Malucha

Dzieci wraz z opiekunkami
Gminnego Klubu Malucha obchodziły – 1 marca - swoje pierwsze
urodziny. Na uroczystość przybyli
zaproszeni goście: Wójt Gminy Perlejewo Jakub Wierzbicki i Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Perlejewie
Bożena Bujno.
Miłym akcentem był smaczny tort przygotowany specjalnie na
tę uroczystość. Nie zabrakło również tradycyjnego „Sto lat”, życzeń,
wspólnych zdjęć oraz kolorowych
balonów. Wyrazem podziękowania Panu Wójtowi za pierwszy
rok bardzo dobrej współpracy, za
Cd. str. 7

Łubin Rudołty

Bal karnawałowy
Bal karnawałowy dla seniorów
zrzeszonych w Klubie Senior+ w Łubinie Rudołty zorganizowany 20
lutego 2022 roku, zadał kłam stereotypowi, że zabawa jest tylko dla
młodych, a osoby starsze spędzają
większość czasu przed telewizorem.
Skoro karnawał, to musiały być przebrania – i rzeczywiście
miała miejsce prawdziwa rewia
kostiumów. Suknie postaci z bajek - księżniczek, piratów, lekarzy
i na zasadzie „co kto ma”. Do tego
ekstrawaganckie nakrycia głowy
Cd. str. 7

Kobieca wystawa malarstwa w muzeum
W Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej dostępna jest nowa
wystawa malarstwa zatytułowana
„Wymiary kobiecości”. Na wystawie
prezentowane są obrazy kobiet
z Podlasia Małgorzaty Klimowicz
i Ewy Klimek - pięknych, kolorowych,
mądrych niezależnych kobiet, które
odkrywają rąbek siebie poprzez swe
prace. Ich sztuka może być zachętą
do poznania kobiet w ogóle, próbą
zajrzenia w ich głąb -w serca, umysły, poznania ich wrażliwości i piękna.
Małgorzata Klimowicz
- kiedy się rodziła padał śnieg. Jedni
mówią, że tato dał jej na imię Małgorzata, inni, że sama sobie takie
wybrała. Lubiła tańczyć przy młóceniu zboża, wycinać kolorowe papierowe laleczki, ciąć ubrania ku swojej
własnej uciesze, a rozpaczy rodziców.
Uwielbiała czas świąt, gości, dziadka
brzęczący śpiew, kiedy szli razem po
krowy.
Filterka wzruszeń, rzeczywistości, w której zanurza się by wracać
do głębin swojego świata, rozkochana w kolorach, barwach, ziemskich
zmysłowościach, otwierająca się
na doświadczanie życia codziennie

w nowych odsłonach. Maluje to, co
czuje.
Ewa Klimek - Z zawodu nauczycielka, wkrótce psycholog. Prywatnie mama dwójki dzieci. Pochodzi
z Mazur, ale od kilku lat jest zako-

kochająca wielogodzinne rozmowy
o filozofii życia. Maluje od niedawna.
Samouk, który opiera się wyłącznie
na intuicji. Malowanie stało się pasją,
niezwykłą autoterapią dającą ukojenie i siłę płynącą z wnętrza.

chana w Podlasiu. Po kilku latach
mieszkania w Białymstoku kupiła
dom w Puszczy i sprowadziła się na
Podlasie.
Miłośniczka piękna w postaci sztuki, przyrody. Kocha przyrodę,
książki, taniec. Od zawsze przepełniona pytaniami egzystencjalnymi,

Wystawa dostępna będzie do V
2022 r. w godzinach pracy instytucji.
Serdecznie zapraszamy.
Zrealizowano w ramach projektu „Białoruski Alfabet Sztuki” ze
środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Agnieszka Tichoniuk

Zakochani są wśród nas
13 lutego w Hajnowskim Domu
Kultury odbył się uroczysty wieczór
walentynkowy pod hasłem: „ Zakochani są wśród nas – Walentynkowe
Menu”.
Uczestnicy imprezy mogli wysłuchać przepięknych utworów fortepianowych w wykonaniu Natalii Pietroczuk i Julii Waszkiewicz - uczennic Szkoły Muzycznej w Hajnówce.
Piosenka pt.” Szczęśliwym być”,

w kameralnej i odświętnej atmosferze, przy stolikach ozdobionych lampionami, serduszkami i sentencjami
o miłości.
Zróżnicowany program imprezy
pozwolił wszystkim uczestnikom na
odnalezienie czegoś, co najbardziej
trafiało w ich gusta – poezja, śpiew,
taniec. Nie zabrakło tez wyznań i zapewnienia o miłości – chętni uczestnicy spotkania mogli przekazać ze

w wykonaniu Darii Znaczko, zaakcentowała temat walentynkowego spotkania. O oprawę taneczną zadbały
zespoły działające przy Hajnowskim
Domu Kultury, takie jak: Przepiórka, Iluzja, Abrakadabra i Mażoretki
Shock.
Całe wydarzenie odbyło się

sceny ciepłe słowa swoim bliskim.
Na zakończenie spotkania publiczność i towarzysząca jej młodzież
z zespołu mażoretek, wspólnie zatańczyła popularny taniec – Belgijkę.
Było uroczyście, wzruszająco i bardzo wesoło.
Bardzo dziękujemy sponsorom

wydarzenia: firmie Pronar z Narwi –
za ufundowanie przepięknych pomponów dla zespołu Mażoretki Shock,
które to pompony uatrakcyjniły
i dodały blasku imprezie oraz firmie
Karmel z Hajnówki za podarowanie
gościom słodkości.
* * *
14 lutego, to walentynkowy
ukłon Hajnowskiego Domu Kultury
w stronę najmłodszych.
„Walentynkowe zabawy” to
impreza dedykowana dzieciom.
Spotkanie z mnóstwem zabaw, gier,
twórczego działania i aktywności
fizycznej.
Przy dźwiękach muzyki i z pomocą prowadzących imprezę, dzieci
miały możliwość wspólnej zabawy,
zawarcia nowych znajomości, spędzenia czasu w sposób aktywny
i twórczy.
Przygotowane na koniec spotkania kartki walentynkowe okazały
się dobrym prezentem i miłą niespodzianką dla rodziców.
Wspólnie spędzony czas niewiarygodnie szybko upłynął, a słodkim zakończeniem imprezy były
lizaki podarowane dzieciom, które
przekazał nam sponsor - firma Karmel z Hajnówki.
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jest także nowy prawie 200 metrowy most kolejowy nad Narwią.
W Białymstoku nie tylko kontynuowane są pracę przy budowie podziemnych przejść na stacji, lecz

W województwie podlaskim
wsparcie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w 2022 roku uzyskają 204 zadania - 83 powiatowe
i 121 gminnych – na łączną kwotę
207 mln. dróg. Wśród zatwierdzonych zadań znalazło się kilkanaście
z naszego regionu.
w powiecie białostockim
– gmina Juchnowiec Kościelny
otrzyma 1 024 282,70 zł na budowę ul. Leśnej w Księżynie (wartość inwestycji – 2 048525,40 zł)
- gmina Suraż w latach 2022 –
2023 rozbuduje ul. Zagumienną i ul. Szkolną wraz z budową
kanalizacji deszczowej. Wartość
inwestycji 1 702 500 zł, w tym
dofinansowanie - 851 250 zł;
w powiecie bielskim
- gmina Bielsk Podlaski otrzymała
3 407 377,61 zł dofinansowania
na wykonanie dwóch inwestycji:
przebudowę drogi łączącej Ploski
z krajową „19” (wartość inwestycji
- 4 153 087,53 zł) i przebudowa
ponad dwukilometrowej drogi
z Plutycz do drogi powiatowej nr
1590B (wartość całkowita zadania - 2 661 668,13 zł.);
- gmina Brańsk otrzyma 311 000 zł
na przebudowę drogi do „Miejsca Świętego” w miejscowości Brzeźnica (koszt inwestycji
– 622 tys zł);

- miasto Brańsk przebuduje w tym
roku ul. Boćkowską o dł. 0,86 km
za kwotę 1 815 000 zł. . Dofinansowanie wyniesie 907 500 zł;
- gmina Orla przebuduje drogę
gminna łączącą Spiczki z drogą
krajową nr 66 o długości 0,45 km.
Koszt inwestycji 2 626 100 zł, dofinansowanie – 1 313 050 zł/
- gmina Rudka planuje w okresie
od sierpnia 2022 do lipca 2023
przebudować ulice Sportową
i Młynową w Rudce o łącznej długości 0,80 km. Na prace te otrzyma dofinansowanie w kwocie
494 466,50 zł stanowiące 50
proc. całkowitej wartości inwestycji
w powiecie hajnowskim:
- miasto Hajnówka otrzyma 1 315
722,12 zł na przebudowę ulicy Armii Krajowej (wartość inwestycji
– 2 192 870,20 zł);
- gmina Czyże przebuduje odcinek
drogi gminnej Śliwowo – Łady
o długości 0,74 km. Na realizacje tego zadania otrzyma
dofinansowanie w wysokości
399 619,28 zł (wartość inwestycji
– 799 238,55 zł)
- gmina Kleszczele otrzymała 1 000
000 zł na przebudowę ulic Wiśniowej i Wschodniej w Kleszczelach.
Całkowity koszt inwestycji wynosi
2 000 000 zł.
(wss)

SUPER HECE W BIBLIOTECE
To główne hasło odbywających się spotkań dla dzieci w czasie
ferii zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi. Edukacja
przez zabawę była, jest i zawsze
będzie wiodącym tematem organizowanych przez nas zajęć.
25 stycznia odbyło się spotkanie z „KUBUSIEM PUCHATKIEM”,
27 stycznia dzieci mogły się
spotkać ze SMERFAMI podczas
spektakli teatralnych pt. „WAŻNIAK
W TARAPATACH” i „ZACZAROWANY
MEDALION”.

bania, pomysłu i gustu: dżemem,
bitą śmietaną, owocami czy Nutellą.
Uwieńczeniem kulinarnych zmagań
była degustacja. Nie mogło również
zabraknąć gier i zabaw sprawnościowych.
3 lutego 2022r., podsumowując ferie zimowe, Biblioteka w Narwi zorganizowała uczestnikom zajęć pieszą wycieczkę po okolicy pod
hasłem „Śladami dzikich zwierząt”.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem
porównywały ślady znalezione na
śniegu ze śladami prezentowany-

1 lutego pod hasłem: „Witajcie w naszej bajce…” dzieci słuchały głośnego czytania wierszy
Jana Brzechwy i śpiewały piosenki
z Akademii Pana Kleksa. Ponadto
stworzyły ilustracje do wiersza „Na
wyspach Bergamutach”, z których
powstała książka leporello.
2 lutego był „Dniem naleśnika”, dlatego też uczestnicy mogli
samodzielnie przygotować ciasto
naleśnikowe z przepisu zaczerpniętego z literatury popularnonaukowej. Usmażone naleśniki dzieci dekorowały według własnego upodo-

mi w literaturze. Po powrocie do
biblioteki czekały na nie cieplutkie
gofry przygotowane przez Panią
Kasię, które mogły samodzielne
dekorować według gustu i smaku
a następnie je zjeść. A Pani Kamila zaś, przygotowała prezentację
książek i krótką prelekcję na temat
życia dzikich zwierząt. Jak zwykle
nie zabrakło gier i zabaw integracyjnych oraz sprawnościowych. Ferie upłynęły bardzo szybko w miłej
i sympatycznej atmosferze.

Anna Charytoniuk

Rail Baltica – nowy wiadukty
Postępują pracę na podlaskim
odcinku Rail Baltica. W ramach
wykonywanych prac związanych
z przebudową torów trwa także
budowa infrastruktury. W ostatnim
okresie oddano do użytku dwa wiadukty drogowe nad torami w Szepietowie, w ciągu drogi krajowej nr
66 i w Uhowie. Bezpieczne dwupoziomowe skrzyżowania usprawnią
komunikację – kierowcy nie będą
musieli czekać przed zamkniętymi
rogatkami. W Uhowie budowany

Samorządowe drogi
ze wsparciem rządowym

także budowany nowy przystanek
Zielone Wzgórza i łącznica, która
umożliwi bezpośredni przejazd pociągów z Ełku do Bielska Podlaskiego.
(łot)

Anna Andrzejuk
Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu
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XXX sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
Kolejna sesja rady powiatu
odbyła się w wyjątkowym dniu
historii najnowszej. 24 lutego br.
Rosja dokonała agresji na Ukrainę,
w bardzo brutalny sposób naruszając zasady prawa międzynarodowego. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w tematyce obrad.

lidarności z zaatakowaną Ukrainą.
Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko, aprobując treść jego projektu
przedłożonego przez zarząd powiatu. Dokument ten został przesłany
władzom Rzeczypospolitej Polskiej,
ambasadorowi i konsulowi generalnemu Ukrainy w Polsce, wojewo-

XXX sesję rady powiatu rozpoczęło wprowadzenie do porządku
obrad stanowiska rady w sprawie
aktu agresji Federacji Rosyjskiej
na Ukrainę. Wydarzenie to spotkało się z potępieniem ze strony rady
i jednoczesnym wyrażeniem jej so-

dzie podlaskiemu oraz Związkowi
Powiatów Polskich.
Dalsze obrady przebiegały
w pewnych ustalonych blokach
tematycznych. Po przedstawieniu
przez starostę Sławomira Jerzego
Snarskiego sprawozdania z pracy

Stanowisko Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
w sprawie agresji rosyjskiej na Ukrainę
Publikujemy treść stanowiska przyjętego przez radę powiatu podczas obrad XXX sesji w dniu 24 lutego 2022 r., stanowiącego załącznik do
podjętej w tej sprawie uchwały. Stanowisko to zostało przez radę przyjęte
jednogłośnie. Przesłano je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, marszałkom Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów,
ambasadorowi Ukrainy w Polsce, konsulowi generalnemu Ukrainy w Lublinie, wojewodzie podlaskiemu oraz Zarządowi Związku Powiatów Polskich.
STANOWISKO
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie aktu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
W związku z dzisiejszym bezprecedensowym atakiem wojsk Federacji
Rosyjskiej na niepodległą i suwerenną Ukrainę, Rada Powiatu w Bielsku
Podlaskim zdecydowanie potępia ten niesłychany akt agresji i wyraża
swoją solidarność z Narodem Ukraińskim. Jednocześnie wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia adekwatnych, przewidzianych prawem
międzynarodowym kroków do powstrzymania agresora i przywrócenia
pokoju w imię wartości wolności i demokracji.

Dotacje dla powiatu bielskiego
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022
17,5 km dróg w ciągu dwóch
lat zostanie przebudowanych lub
wyremontowanych przez powiat
bielski dzięki dotacjom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na
zatwierdzonej liście zadań powiatowych znalazło się 5 inwestycji
o łącznej wartości prawie 19 mln zł.
Powiat zrealizuje własne zamierzenia inwestycyjne przy wsparWieści Podlaskie

ciu z funduszu wynoszącym ok.
9,5 mln zł.
Trzy z dofinansowanych inwestycji to zadania kontynuowane,
których realizacja rozpoczęła się
w latach ubiegłych. Są to przebudowy i rozbudowy dróg:
• drogi powiatowej nr 1694B
od drogi wojewódzkiej nr 681
Cd. str. 3

zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym rada rozpatrywała sprawy związane z bezpieczeństwem
publicznym. Radni zapoznali się
z informacją komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
o stanie bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu bielskiego za 2021 rok. W swoim
wystąpieniu komendant Waldemar
Kudrewicz podziękował staroście
i radnym za wyrażenie zgody na
zakup nowego pojazdu ratowniczogaśniczego i przekazanie środków
finansowych na ten cel.
W odpowiedzi na wystąpienie
komendanta starosta Sławomir
Jerzy Snarski podziękował mu za
aktywność w pozyskiwaniu nowego sprzętu. Natomiast informując
o zakończeniu jego służby powiedział: - Podkreślam, że była to
doskonała służba, bo mieszkańcy
powiatu mogli czuć się bezpiecznie dzięki dowodzeniu przez pana
komendanta i jego zespół. Mam
nadzieję, że pan komendant na
tej zasłużonej emeryturze będzie

nadal aktywny, bo wiem, że chce
działać jeszcze w ochotniczych
strażach pożarnych i na pewno będzie tam dużym wsparciem. Chciałbym w imieniu zarządu powiatu
i mieszkańców podziękować panu
komendantowi za dobrą służbę, za
współpracę, za to, co było naszym
wspólnym udziałem.
Życzenia ustępującemu komendantowi w imieniu rady powiatu złożył również przewodniczący
Andrzej Leszczyński.
Kolejne zagadnienie dotyczyło sprawozdania starosty bielskiego
z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za ubiegły rok.
Tematyka sprawozdawczości
dotyczyła również spraw związanych z działalnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem ze zbytego w II półroczu
2021 r. w trybie bezprzetargowym
majątku trwałego oraz z informacją
o wydzierżawianych pomieszczeniach w budynkach stanowiących
własność Powiatu Bielskiego i użyt-

kowanych przez zakład w analogicznym okresie.
Wiele miejsca w porządku
obrad zajęły sprawozdania z prac
komisji rady w 2021 r. Dotyczyły
one realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej, działalności
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
oraz komisji stałych.
Sprawy finansowe powiatu
uregulowano podejmując uchwały
w sprawie zmian w budżecie na rok
bieżący oraz dostosowujące wieloletnią prognozę finansową.
Ponadto rada zapoznała się
z uchwałą zarządu powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Bielski za rok 2021.
Podjęto również uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi mieszkańca powiatu na działalność dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku
Podlaskim. Rada, po zapoznaniu się
z opinią właściwej komisji, uznała
tę skargę za bezzasadną. pd, ek

Pomoc uchodźcom w powiecie bielskim
W związku z konfliktem
zbrojnym oraz migracją obywateli Ukrainy na terytorium
naszego kraju samorządy podejmują stosowne działania
w zakresie organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania
dla ludności uchodźczej oraz
bieżącej obsługi miejsc, wraz
z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej,
w tym psychologicznej. Starosta bielski Sławomir Jerzy
Snarski podpisał w tym celu
porozumienie.

Zgodnie z porozumieniem
Powiat Bielski pozyska dotację
z budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania.
Przekazane środki zostaną przeznaczone na:
• przygotowanie i uruchomienie
miejsc/obiektów do całodobowego zakwaterowania dla ludności
uchodźczej z terenu Ukrainy,
• zapewnienie wyżywienia,

• zapewnienie niezbędnego wyposażenia,
• skierowanie do pracy w obiektach
osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje,
• utrzymanie uchodźców,
• przygotowanie i uruchomienie
opieki socjalnej, opieki medycznej,
w tym psychologicznej.
Uchodźcy przybywający na
teren powiatu bielskiego zakwaterowani zostaną w lokalizacjach
wskazanych wojewodzie podlaskiemu. Wytypowane miejsca pobytu
migrantów uwzględniają wszelkie

natomiast Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie oraz Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna.
Powiatowy Urząd Pracy
w Bielsku Podlaskim również angażuje się w działania na rzecz
mieszkańców ościennego kraju. W tym celu na stronie urzędu
zamieszczone zostały praktyczne
wskazówki dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Ukrainy. Informacje na ten
temat dostępne są pod adresem:
https://bielskpodlaski.praca.gov.
pl/-/17384046-jestes-pracodawca-i-chcesz-pomoc-uchodzcom-z-ukrainy- .
Zamieszczone zostały również informacje o bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy
lub wojewódzkiego urzędu pracy
obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez
wymogi bezpieczeństwa oraz za- pośrednictwo pracy oraz przez popewniają warunki do dłuższego ich
radnictwo zawodowe. Komunikat
przebywania.
w języku polskim dostępny jest pod
Samodzielny Publiczny Za- adresem: https://bielskpodlaski.prakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku
ca.gov.pl/-/17385257-rynek-pracyPodlaskim oraz podległe poradnie -pomoc-dla-obywateli-ukrainy .
wykazują gotowość do zapewnienia
Na stronie powiatowego urzęopieki medycznej. W powiatowych
du pracy pojawiła się również inforpunktach możliwe będzie wykona- macja w języku ukraińskim o możlinie szczepień przeciw COVID-19. wościach skorzystania z bezpłatnej
Pomoc psychologiczną zapewnią
pomocy.
js
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Dotacje dla powiatu bielskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022
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– Popławy - Puchały Stare -granica powiatu. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 4,6 km,
a ogólna wartość zadania - ponad
5,1 mln zł. Wartość otrzymanej
dotacji wynosi ponad 2,5 mln zł.
Inwestycja zostanie zakończona
w bieżącym roku;
• drogi powiatowej Nr 1581B Wyszki - Filipy (Etap I). Długość
przebudowywanego odcinka wynosi ok. 2,3 km, a ogólna wartość
zadania – blisko 3 mln zł. Wartość otrzymanej dotacji wynosi ok.
1,5 mln zł. Inwestycja zostanie
zakończona w 2023 roku;
• drogi powiatowej nr 1575B (II
Etap) Bielsk Podlaski – Strabla,
odcinek Bielsk Podlaski – Stołowacz. Długość przebudowy-

wanego odcinka wynosi ok. 6 km, a ogólna
wartość zadania –
7 mln zł. Wartość otrzymanej dotacji wynosi
3,5 mln zł. Inwestycja
zostanie zakończona
w 2023 roku.
W ramach dofinansowania z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg
w bieżącym roku powiat
bielski zrealizuje dwa nowe
zadania:
• przebudowę odcinka drogi
powiatowej nr 1603B Szczyty Dzięciołowo - Szczyty Nowodwory w km
0+000 - 0+990. Wartość inwestycji
wyniesie ok. 1,7 mln zł, przy udziale
dotacji w wysokości ok. 830 tys. zł.
Pozostałą kwotę stanowić będzie

wkład własny powiatu;
• remont drogi powiatowej Nr
1697B na odcinku droga krajowa
DK 66 - miejscowość Karp. Długość remontowanego odcinka
wynosi 3,6 km, a ogólna wartość
zadania – 2,2 mln zł. Dotacja na
ten cel wynosi ok. 1,1 mln zł i tyle

samo zabezpieczy powiat jako wkład własny.
Do wszystkich
wymienionych wyżej
zadań inwestycyjnych
powiat wniesie wkład
własny w wysokości ok.
50% wartości poszczególnych zadań.
Ponadto na liście
rezerwowej znalazły
się 4 planowane przez
powiat inwestycje:
• przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową 1740B
do skrzyżowania z drogą gminną
do miejscowości Bystre łącznie
z przebudową mostu;
• przebudowa drogi powiatowej Nr
1691B odcinek Truski – Olszewo;

• remont drogi powiatowej Nr
1654B Bielsk Podlaski - Parcewo
i mostu położonego w jej ciągu;
• przebudowa drogi powiatowej Nr
1698B Spieszyn (Etap II).
Jeśli zadania z listy rezerwowej uzyskają dofinasowanie, powiat
bielski będzie mógł wykonać przebudowy i remonty dróg o łącznej
długości ponad 9,5 km. Wartość
tych inwestycji wynieść może ponad 12 mln zł, a możliwa do pozyskania kwota dotacji – 6,1 mln zł.
Warto również podkreślić, iż
wszystkie wymienione wyżej zadania realizowane będą przy współudziale samorządów gminnych.
Wnoszone przez nie środki finansowe wejdą w skład deklarowanego
wkładu własnego powiatu.
pd

Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bielskiego w 2021 roku
697 zdarzeń wymagających
interwencji bielskich strażaków zanotowano w 2021 roku na terenie
powiatu bielskiego. Informację w tej
sprawie 24 lutego br. podczas obrad
XXX sesji rady powiatu przedstawił
komendant powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej st. bryg. Waldemar
Kudrewicz.
Z przedstawionej wyżej liczby
zdarzeń tylko 147 stanowiły pożary.
W większości funkcjonariusze bielskiej komendy PSP oraz wspierający ich druhowie OSP interweniowali
przy zagrożeniach miejscowych, takich jak: skutki huraganów i silnych
wiatrów, wypadki i kolizje drogowe,
uszkodzenia sieci przesyłowych
energii, usuwanie zagrożeń spowodowanych przez owady, pomoc
mieszkańcom przy zagrożeniach
powodowanych podtopieniami itd.
W sumie dotyczyło to aż 517 zdarzeń.
Co ważne, ogólna ilość wyjazdów strażaków do akcji ratowniczogaśniczych była w ubiegłym roku
większa o 135 w porównaniu do
roku 2020. Zmalała liczba pożarów
(171 w roku 2020), ale znacząco,
bo aż o 153 wzrosła ilość zagrożeń
miejscowych. Spowodowane to było
zarówno większą liczbą wypadków
i kolizji drogowych, jak też rosnącą

liczbą spowodowanych groźnymi
w skutkach zjawiskami atmosferycznymi, przede wszytkom silnymi
wiatrami.
Opisywane zdarzenia niestety
spowodowały liczne ofiary. W ich

strażacy mają do dyspozycji nowoczesne pojazdy ratowniczo-gaśnicze
marki MAN i SCANIA (z napędem
terenowym), samochód gaśniczy
Renault Kerax oraz dwa pojazdy
specjalne do ratownictwa technicz-

wyniku śmierć poniosło 7 osób
(z czego 2 w pożarach), a rannych
zostało 70 osób (w tym 5 w pożarach). Pozostałe osoby to ofiary wypadków komunikacyjnych.
Działania komendy powiatowej PSP nie byłyby możliwe bez odpowiedniego wyposażenia. Bielscy

nego, chemicznego, ekologicznego
i do działań na wysokościach. W ub.
roku zakupiono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA na
podwoziu MAN. Część środków na
ten cel w kwocie 19,5 tys. zł pochodziła z budżetu Powiatu Bielskiego.
Ponadto na wyposażeniu komendy

znajduje się znaczna ilość innego wypalaj traw”, czy „Czujka na straży
sprzętu, takiego jak motopompy, Twojego bezpieczeństwa”. Promoagregaty prądotwórcze, wentylatory, wano również akcję „Szczepimy się
generator piany, zestawy hydrau- z OSP”, propagując akcję szczepień
liczne do uwalniania zakleszczonych
przeciw Covid-19. W ramach zajęć
w pojazdach osób itp.
edukacyjnych 166 uczniów i 23
Funkcjonariusze straży pożar- nauczycieli odwiedziło salę „Ognik”.
nej stale podnoszą swoje umiejętno- 1 czerwca ub. roku z okazji Dnia
ści i kompetencje. W ubiegłym roku
Dziecka strażacy zapewnili atrakcje
uczestniczyli w 41 ćwiczeniach na
uczniom Zespołu Szkół Specjalnych
terenie powiatu, których celem było
im. Jana Pawła II w Bielsku Podladoskonalenie technik prowadzenia skim, umożliwiając im obejrzenie
działań ratowniczo-gaśniczych oraz pojazdów ratowniczo-gaśniczych
zapoznanie się z obiektami. Doty- oraz udział w pozorowanej akcji
czyło to np. ćwiczeń z zakresu ratow- gaśniczej.
nictwa lodowego i wodnego, czy też
Istotnym elementem działań
gaszenia pożarów lasów. Strażacy na rzecz poprawy bezpieczeństwa
szkolili się także w umiejętnościach
przeciwpożarowego jest również
związanych z usuwaniem zagrożeń prowadzenie czynności kontrolnochemicznych, ratownictwem ekolo- -rozpoznawczych i prewencyjnych.
gicznym, wodnym, poszukiwawczym W tym celu w 2021 r. przeprowaoraz doskonalili swoje umiejętności dzono 65 kontroli, podczas których
kierowców pojazdów uprzywilejo- sprawdzono 85 obiektów.
wanych. W ramach doskonalenia
W ubiegłym roku obchodzono
komenda organizuje również kursy jubileusz 70-lecia Zawodowej Straży
dla OSP oraz ćwiczenia aplikacyjne
Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Poi dowódczo-sztabowe z elementami wiat bielski z tej okazji ufundował
praktycznymi.
komendzie powiatowej Państwowej
Ważną platformą działania ko- Straży Pożarnej jubileuszowy dzwon.
mendy powiatowej PSP w Bielsku 10 czerwca podczas uroczystego
Podlaskim jest także współpraca
apelu jako pierwszy uderzył w niez mieszkańcami powiatu, szczegól- go starosta bielski Sławomir Jerzy
nie w zakresie prewencyjnym. Podej- Snarski, któremu towarzyszył wicemowano zatem akcje takie jak „Nie starosta Piotr Bożko.
pd

Odprawa roczna i zdanie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Bielsku Podlaskim
25 lutego br. w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Bielsku Podlaskim
miała miejsce odprawa roczna.
Również w tym dniu służbę kończy komendant powiatowy PSP st.
bryg. Waldemar Kudrewicz. Powiat
Bielski na uroczystości reprezentował wicestarosta Piotr Bożko.
Wśród zaproszonych gości
można było zauważyć również pełniącego obowiązki zastępcę podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Marcina Bielakowicza,
dziekana drohiczyńskiego ks. kanonika Wiesława Niemyjskiego, kapelanów ks. Andrzeja Kiersnowskiego
i ks. Mirosława Świderskiego, komendanta powiatowego Policji insp.
Wojciecha Macutkiewicza, nadleśniczych nadleśnictw Bielsk i Rudka
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Cezarego Świstaka oraz Tadeusza
Zawistowskiego, przedstawicieli
jednostek samorządowych oraz
funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej PSP w Bielsku
Podlaskim.
Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie podsumowania funkcjonowania jednostek
ochrony przeciwpożarowej powiatu bielskiego w 2021 r. oraz planu
działań na 2022 rok. Wicestarosta
Piotr Bożko, podsumowując wystąpienie bielskich strażaków, pogratulował pozyskania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz
podziękował za zaangażowanie
w działania podejmowane w ubiegłym roku na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców naszego powiatu.
Następnie dowódca uroczy-

stości zapowiedział zdanie obowiązków komendanta powiatowego
PSP w Bielsku Podlaskim. Uroczyste
pożegnanie odbyło się w asyście
pocztu sztandarowego.

Po zdaniu obowiązków i przemówieniu komendanta Kudrewicza
głos zabrali również zaproszeni goście. Piotr Bożko w imieniu swoim
i starosty bielskiego Sławomira

Jerzego Snarskiego podziękował
ustępującemu komendantowi za
długoletnią służbę i złożył życzenia
spełnienia w życiu osobistym. Waldemar Kudrewicz otrzymał z rąk wicestarosty pamiątkowy grawerton.
W związku z zakończeniem służby
składamy Szanownemu Panu st.
bryg. Waldemarowi Kudrewiczowi
Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku
Podlaskim najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią pracę
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bielskiego. Życzymy
satysfakcji z dotychczasowych dokonań i osiągnięć zawodowych oraz
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – napisali
starostowie na tabliczce grawertonu.
js
Wieści Podlaskie

Krzysztof Jurgiel

Ochrona polskiego rolnika jak w Hiszpanii
Rozmowa z Krzysztofem Jurgielem, europosłem EKR, o nieuczciwych
praktykach handlowych w łańcuchu żywnościowym
nie pana premiera, że w Mini- rozwiązań, ostatecznie dochosterstwie Rolnictwa i Rozwoju dząc do wniosku, że ta kweWsi zostanie przeprowadzona stia wymaga pogłębionych,
analiza hiszpańskich rozwiązań lecz niezwłocznych analiz, aby
prawnych w zakresie poprawy optymalnie wyeliminować niefunkcjonowania łańcucha żyw- korzystne skutki dla wszystkich
nościowego, w szczególności podmiotów łańcucha żywnodotyczących sposobu określe- ściowego. W szczególności zania ceny oraz w zakresie moż- planowaliśmy wszechstronne,
liwości implementacji analo- prewencyjne zabezpieczenie
gicznych rozwiązań w polskim przyszłej regulacji przed poporządku prawnym.
wstaniem jakichkolwiek wątPod koniec lutego spo- pliwości co do celowości oraz
tkał się Pan z parlamenta- zgodności z zasadami rynku
rzystami w polskim Sejmie, wewnętrznego Unii Europejgdzie przedstawił Pan swój skiej.
Jaki – konkretnie - zaprojekt. Jak został on przyjęty?
pis w unijnej dyrektywie
Na początku chcę pod- 2019/633 daje możliwość
Europoseł Krzysztof Jurgiel i wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk
kreślić, że z mojej inicjatywy- implementacji na gruncie
Kajetan Podgórski: Pa- rowców lub grupę producentów
W obliczu gwałtownego jako posła EKR do Parlamentu ustawodawstwa polskiego
nie Pośle, zwrócił się Pan surowców, musi w każdym wzrostu cen gazu, nawozów Europejskiego - odbyło się przepisów ustawy hiszpańdo wicepremiera i ministra przypadku być wyższa niż cał- i wiele innych środków produk- posiedzenie Podkomisji sta- skiej?
rolnictwa Henryka Kowal- kowite koszty poniesione przez cji rolnicy produkują żywność łej do spraw bezpieczeństwa
Akapit 39 dyrektywy
czyka w sprawie zbadania producenta lub rzeczywiste na granicy opłacalności. Tę sy- żywności i eliminowania nie- 2019/633 stwierdza: (…) Pańmożliwości i wdrożenie na koszty produkcji, które obejmu- tuację często wykorzystują pro- uczciwych praktyk w obrocie stwa członkowskie powinny
gruncie ustawodawstwa ją wszystkie koszty poniesione ducenci lub grupy producentów, żywnością, Komisji Rolnictwa mieć możliwość utrzymypolskiego ustawy hiszpań- w związku z prowadzeniem których duża siła przetargowa i Rozwoju Wsi. Obradom prze- wania lub wprowadzania na
skiej. Dlaczego?
działalności (…) Rzeczywisty pozwala narzucać rolnikom wodniczył poseł Kazimierz swoim terytorium bardziej ryKrzysztof Jurgiel: Uwa- koszt jest określany w odnie- niekorzystne ceny sprzedaży Gwiazdowski, przewodniczą- gorystycznych przepisów krażam, że Polska może skorzy- sieniu do całkowitej produkcji ich produktów. W związku z po- cy podkomisji i jednocześnie jowych zapewniających wyższy
stać z pomysłu rządu hiszpań- wprowadzonej do obrotu dla wyższym zasadnym wydaje wiceprzewodniczący Komisji poziom ochrony przed nieuczciskiego, który unijną dyrektywę całego cyklu gospodarczego się wprowadzenie rozwiązania Rolnictwa, któremu jestem wymi praktykami handlowymi
w sprawie nieuczciwych prak- lub produkcyjnego lub jego gwarantującego odpowied- niezwykle wdzięczny za to, że w relacjach między przedsiętyk handlowych dostosował części, która jest rozdzielana ni poziom ochrony rolników mocno mnie wspiera w Sejmie, biorcami w łańcuchu dostaw
do krajowego ustawodaw- w sposób, który dostawca uzna w łańcuchu dostaw żywności i będzie koordynował prace produktów rolnych i spożywstwa. Przypomnę, że chodzi za najlepiej odpowiadający ja- poprzez zapewnienie w umo- nad projektem ustawy w par- czych, z zastrzeżeniem ogranio dyrektywę Parlamentu Eu- kości i cechom produktów obję- wie ceny, która w każdym przy- lamencie. Wśród gości byli, czeń wynikających z prawa Unii
ropejskiego i Rady Unii Euro- tych każdą umową”.
mającego zastosowanie
pejskiej(2019/633 z dnia 17
Jaka – w tym kondo funkcjonowania rynku
kwietnia 2019 r.), której celem tekście – jest aktualwewnętrznego, o ile przejest zwalczanie praktyk rażą- na sytuacja polskiego
pisy te są proporcjonalne”.
co odbiegających od dobrych rolnika?
Moim zdaniem, o ile
obyczajów w działalności goW Polsce wcześniej
w uzasadnieniu projektu
spodarczej oraz będących wspomnianą dyrektywę
ustawy – i po ewentualw sprzeczności z zasadą do- implementuje się ustawą
nych konsultacjach z KE
brej wiary i uczciwego obro- z dnia 17 listopada 2021
- wykaże się, że przyjęte
tu, a przy tym jednostronnie r. o przeciwdziałaniu nierozwiązania są proporcjonarzucanych przez jednego uczciwemu wykorzystanalne i niesprzeczne z prapartnera handlowego drugie- niu przewagi kontraktowem UE (w tym z podstamu. Dyrektywa ta powinna wej w obrocie produktawowymi zasadami rynku
zapewnić lepsze funkcjonowa- mi rolnymi i spożywczymi.
wewnętrznego i swobody
nie rynków rolno-spożywczych Celem tej ustawy jest eliprzedsiębiorczości), to
oraz skuteczniejszą ochronę minowanie nieuczciwych Europoseł Krzysztof Jurgiel (z lewej), Andrzej Duda, burmistrz Kolna, poseł Kazimierz Gwiazdowski
wprowadzenie tego rozrolników i przedsiębiorców.
praktyk wymierzonych
wiązania jest również wyJak to zrobili Hiszpa- między innymi w rolników oraz padku przynajmniej pokryje po- m. in.: Norbert Kaczmarczyk, konalne w Polsce.
Rozmawiał Kajetan Podgórski
nie?
innych dostawców produktów niesione przez nich koszty.
podsekretarz stanu w MR i RW,
Przyjęli ustawę o roz- do dużych sieci handlowych,
I właśnie w tej sprawie europoseł EKR Joachim Bruwww.facebook.com/krzysztof.jurgiel
wiązaniach na rzecz poprawy dzięki czemu powinna poprawić Pan i europoseł Zbigniew dziński, w tym czołowi eksperci
www.jurgiel.pl
funkcjonowania łańcucha żyw- się sytuacja słabszych podmio- Kuźmiuk napisaliście do i naukowcy z dziedziny prawa
www.ecrgroup.eu
nościowego, w której między tów na rynku.
wicepremiera, ministra rol- międzynarodowego.
innymi zapisali: „Cena w umoPana inicjatywa sięga nictwa Henryka Kowalczyka.
Uczestnicy dyskusji zwrówie dotyczącej żywności, po- dalej i ma konkretne... uwa- Jakie jest jego stanowisko? cili uwagę na zalety i wady
bierana przez producenta su- runkowania.
Otrzymaliśmy zapewnie- proponowanych przeze mnie
Wieści Podlaskie

5

Narewka

Bielsk Podlaski – Ostrożany

Gotuj z klasą

Turniej piłki siatkowej

Trwają eliminacje Konkursu „Gotuj z klasą”. Jest skierowany do
uczniów klas o profilu gastronomicznym znajdujących się poza głównymi
miastami regionu. W tegorocznej edycji bierze udział trzynaście szkół.
Zadaniem uczestników jest przygotowanie przystawki, deseru oraz dania
głównego – w tym roku jest to babka ziemniaczana. Ocenie podlegają nie
tylko walory smakowe potraw, lecz także dobór produktów z uwzględnieniem Listy Produktów Lokalnych.
W ostatnim okresie eliminacje szkolne zostały zorganizowane w Bielsku Podlaskim i Ostrożanach.

22 stycznia br. odbył się
„Strażacki Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Narewka”.
Jego głównym organizatorem Był
Wójt Gminy Jarosław Gołubowski.
W turnieju uczestniczyły cztery drużyny reprezentujące jednostki OSP
w Białowieży, Michałowie, Narewce
i PSP w Hajnówce.
Gródek

W kulinarnych zmaganiach w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej
w Bielsku uczestniczyło osiem dwuosobowych zespołów. Zwyciężyły: Iwona
Kaliszuk i Izabela Kosk z III klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół nr 4. Konkursowe potrawy przygotowały pod
okiem swojej nauczycielki Doroty Pachwicewicz.

Do eliminacji szkolnych w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego
Witosa w Ostrożanach stanęło 10 marca br. pięć dwuosobowych zespołów.
Wygrały Aleksandra Pytel i Dominika Kojtych z III klasy. Przygotowały:
białysy, babkę ziemniaczaną obsypaną szczypiorkiem oraz minimrowisko.
(sok) foto UMWP

Narew

Spotkanie autorskie

Ewa Alimowska autorka
książki pt. „MOKRACZEK”, spotkała
się z czytelnikami w gminnej Bibliotece w Narwi. Spotkanie połączone
było z promocja książki. Jest to
fantastyczna baśń dla dzieci opowiadająca o wodniku z nad Narwi.
Ilustratorem wspomnianej baśni,
jest autorka, osoba o wielu talentach. Pisze teksty piosenek, tworzy
muzykę, gra na instrumentach, maluje, jest poetką i pisarką, a także
nauczycielem języka polskiego,
muzyki i plastyki w naszej szkole.
Podczas spotkania autorka opowie6

działa o tym, jak powstała książka,
oraz dowcipnie i z humorem wspomniała o swojej twórczości i ciekawych ludziach, których miała przyjemność spotkać na swojej twórczej
drodze. Uczestnicy spotkania mieli
możliwość wysłuchania piosenek,
do których tekst i muzykę napisała
pani Ewa. Wydanie tej książki przez
Gminną Bibliotekę Publiczną było
możliwe dzięki wsparciu finansowemu sponsorów indywidualnych
oraz firm. Książki można zakupić
w Bibliotece w Narwi.
(anna)

Po zaciętym pojedynku najlepsza okazała się drużyna OSP
z Narewki, drugie miejsce zajęła
OSP Białowieża, trzecie PSP Hajnówka, a czwarte OSP Michałowo.
Rywalizację strażackich siatkarzy
sędziowali Alina Awruk i Michał
Panfiluk, nauczyciele miejscowej
szkoły podstawowej.
(sok)

Festiwal Bulbamovie

Warszawski Festiwal Fil- w ubiegłym roku reaktywowano
mów Bulbamovie został powołany Warszawski Festiwal Filmowy BULBAMOVIE. Odbył się on w dniach
w 2011 roku. Oprócz prezentacji
białoruskiej kinematografii festiwal 12 – 14 listopada 2021 r. w stopostanowił wesprzeć młodych bia- łecznym kinie Iluzjon.
26 lutego br. także mieszkańłoruskich filmowców, którzy w tamtym okresie nie mieli możliwości cy Gródka mieli możliwość obejdo prezentacji twórczości w swo- rzenia filmów prezentowanych
im kraju. Miński Międzynarodowy w ramach festiwalu. W Gminnym
Festiwal Filmowy LISTOPAD nie Centrum Kultury można było obejprzewidział bowiem konkursu na- rzeć „Epitafium” w reżyserii Wikrodowego. Gdy w ramach Festiwa- tara Aśliuk, „Trasa zmieniona” reż.
lu zaczęto także prezentować filmy Maksim Szwed oraz wysłuchać
koncertu akustycznego Aliaksandra
twórców białoruskich, w 2016 roku
odbyła się ostatnia edycja Bulba- Pamidarawa.
Pokazowi filmów towarzyszymovie.
Po protestach społecznych ła wystawa fotograficzna Belsat TV
związanych z wyborami prezy- „Białoruś 2020: Droga do wolności”
denckimi w 2020 roku, organiza- autorstwa Iryny Arachouskiej, Taćcją festiwalu LISTOPAD zajęła się ciany Kapitonawej i Alaksandra
państwowa wytwórnia filmowa Wasiukowicza pokazująca różne
Belarusfilm, a jedną z pierwszych oblicza białoruskiego sprzeciwu,
decyzji było usunięcie konkursu zapoczątkowanego sfałszowanymi
białoruskiego z programu festi- wyborami prezydenckimi w sierp(rad)
walu. Dlatego po 5 latach przerwy niu 2020 r.
Dubicze Cerkiewne

Kożuch - dawniej i dziś
W lutym w Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych była prezentowana wystawa ph. „Kożuch – dawniej i dziś”. Można było zobaczyć,
czym różnił się kożuch naszych
dziadków od kożucha współczesnego. Ten tradycyjny ubiór zimowy mieszkańców wsi w latach
osiemdziesiątych wkroczył na salony. Dziś przeżywa swój renesans.
Ale czy współcześnie produkowana
odzież skórzana może się równać
z ubraniami, które powstawały za
czasów naszych dziadków. Raczej
nie, bo jest to przede wszystkim
produkcja masowa, w której konieczność zapewnienia jak najniż-

szej ceny wymusza różnego rodzaju kompromisy. Dlatego czasami
warto sobie przypomnieć, jak to
drzewiej bywało.
(s)

Pieniądze
na poprawę usług
społecznych
10 lutego Zarząd Województwa wsparł kwotą 7,4 mln złotych
sześć projektów zmierzających do
poprawy jakości usług świadczonych przez samorządy na rzecz
osób niesamodzielnych i wymagających opieki. Trafią one także do
samorządów z naszego rejonu.
Gmina Narewka dotację
w wysokości 1,25 mln zł przeznaczy na działalność klubu seniora,
dziennego domu pomocy oraz
utworzenie wypożyczalni sprzętu
wspomagającego i pielęgnacyjnego.
Gmina Siemiatycze również
zadba o seniorów i za otrzymane dofinansowanie – 800 tys. zł
– otworzy dla nich klub w miejscowości Wiercień Duży.
Natomiast gmina Orla rozwinie usługi opiekuńcze świadczone
w dziennym domu pomocy. Wychowankowie zostaną również otoczeni
opieką psychologa, fizjoterapeuty,
skorzystają z warsztatów rozwijających zainteresowania. Dofinansowanie wyniesie 593 tys. zł.
A powiat hajnowski za 1,3 mln
zł zaadaptuje i wyposaży mieszkania wspomagane, w których podopieczni, pod okiem trenerów, będą
uczyć się samodzielności. (blm)

Dotacje na lokalne
inwestycje
Podczas obrad XXXIX sesji Sejmiku radni przyznali dotacje w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i powiatów, który jest autorską inicjatywą samorządu województwa. W tym
roku w puli znalazło się 20 mln zł.
Podczas posiedzenia radni rozdzielili
je pomiędzy 28 podlaskich samorządów na różne inwestycje, m.in.,
budowę dróg, szkół, kanalizacji, domów kultury, oświetlenia.
Wśród wspartych samorządów
znalazły się m.in.: powiat bielski,
który otrzymał 500 tys. zł na przebudowę i rozbudowę internatu przy
Zespole Szkół nr 4 i powiat hajnowski, który otrzymał 1 450 tys zł na
remont dróg powiatowych.
Wśród beneficjentów są także
gminy: Gródek ( 400 tys zł na remont Gminnego Centrum Kultury)
i Narew, która otrzymała 550 tys.
zł na wsparcie zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego modernizacji
dróg gminnych przylegających lub
prowadzących bezpośrednio do lądowiska firmy „Pronar”.
(bar)
Perlejewo

10 kilometrów
nowych dróg
Zarząd powiatu siemiatyckiego podpisał 25 lutego umowę z PTU
„Anna” Marek Tarasiuk wykonawca
prac scaleniowych na terenie gminy
Perlejewo.
budynków i utrzymanie miejsc praW ramach zawartej umowy
cy otrzymają na ten cel: Augustów, firma wybuduje ponad 21 nowych
Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, dróg asfaltowych o łącznej długości
Siemiatycze, Sokółka, Wysokie Ma- ponad 10 km. Koszt tej inwestycji
zowieckie, Zambrów i powiat sej- to 21 mln zł, które powiat pozyskał
neński.
(ak)
z funduszy unijnych.
(cec)

Sejmik wspiera czytelnictwo
Obradujący 28 lutego Sejmik
Województwa Podlaskiego przeznaczył 405 tys .zł na wsparcie lokalnych bibliotek. Po 45 tys .zł uzupełnienie księgozbiorów, prasy oraz
pokrycie kosztów eksploatacyjnych

Wieści Podlaskie

Moim zdaniem
Cd. ze str. 1
Krymu i okupacji części Donbasu.
go, stwierdza „Sądzę, że kłopo- Mimo gwarancji złożonych Ukrainie
ty (Ukrainy) rozpoczęły się już w memorandum budapesztańskim
w kwietniu 2008 r. na szczycie o nienaruszalności granic, ani Stany Zjednoczone, ani Wielka BrytaNATO w Bukareszcie, na którym
nia tak naprawdę nie kiwnęły nawet
zostało powiedziane, że Ukraina
i Gruzja staną się członkami pak- palcem w ich obronie, bo trudno za
taką uważać rachityczne sankcje.
tu. Rosjanie dali wtedy jasno do
zrozumienia, że postrzegają to Zachód cieszył się, że jest spokój,
chociaż w Donbasie cały czas trwajako zagrożenie egzystencjalne
i uznali za nieprzekraczalna li- ła wojna – i można z Rosją prowanię.” Pamiętajmy, że to był okres dzić interesy. Bo w kapitaliźmie tak
wychodzenia Rosji z pojelcynow- jest, liczą się interesy globalnych
skiej Smuty, wstawania z kolan firm, a nie los ludzi. Jak to kiedyś
dumnego narodu – w swoim od- mawiał słynny trener Janusz Wójcik
czuciu odtrącanego i poniżanego - „Kasa misiu, kasa”.
Z tej indolencji Zachodu kieprzez zachód. Narodu szczycącego
się pokonaniem – 20 milionową rownictwo państwa ukraińskiego też
nie wyciągnęło żadnych wniosków.
daniną krwi – faszystowskiego
najeźdźcy. I w obronie swoich in- Mianowicie, że mając pod bokiem
potężnego sąsiada, trzeba szukać
teresów Putin zaczął działać. Rok
2008 to przecież rok odebrania z nim porozumienia, a nie przyjaciół
Gruzji jej autonomicznych republik za oceanem. Ukraina popełniła ten
i pogrzebania nadziei na przyjęcie sam błąd, który Polska popełniła
w latach trzydziestych. i płaci za to
do NATO.
Niestety, jak stwierdza dalej straszliwą cenę. Nałożone na Rosję
profesor: „Jednak proces włącza- sankcje tego rozlewu krwi, jak na
nia Ukrainy w orbitę oddziaływa- razie, nie powstrzymują.
Jeśli zaczną przynosić jakinia Zachodu nie został zahamokolwiek skutek to za kilka miesięwany. W dalszym ciągu chciano
cy i równie mocno uderzą w Rosję
zrobić z niej zachodni bastion
na granicy z Rosją.”. Doszło do jak i państwa Unii Europejskiej. Jak
Majdanu, w konsekwencji aneksji wtedy zachowają się państwa, czy

Komik i błazen

ich społeczeństwa, które odczują
tez skutki sankcji nadal będą je
mobilizowały do pomagania Ukrainie? Tego nie wiemy. Dziś widzimy
tylko jak barbarzyństwem (i ludobójstwem) Rosjanie dorównują faszystowskim Niemcom, widzimy jak
pogłębia się przepaść między rosyjskim i ukraińskim narodem. Nie
wiem czy Putin zdaje sobie sprawę,
że nienawiść jaką zasiał pomiędzy
niegdyś bliskim sobie narodami rozpleni się na lata i nie wyobrażam
sobie, żeby kiedykolwiek można by
ją wyplenić, a przecież położenia się
nie zmieni i te narody będą musiały
obok siebie żyć nadal. Ta przepaść
będzie dotyczyła także tych Rosjan,
które żyją w Ukrainie w obliczu
agresji poczuli się bardziej związani z państwem ukraińskim, i którzy
wbrew oczekiwaniom Putina nie
witali najeźdźców kwiatami i zamiast triumfalnych bram stawiali
przed czołgami żywe zasieki. Ale
ta przepaść dotyczyć będzie także
spraw duchowych. Ukraińskie prawosławie podporządkowane jest
dwóm patriarchatom: kijowskiemu
i moskiewskiemu. Nie sądzę aby patriarcha Moskwy i całej Rosji Cyryl
I, który broni wojny Putina i uważa,
że inicjatorami konfliktu nie byli ani

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku rozpoczął XII
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie
na wsi mamy, bo ryzyko upadków
znamy”.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich
pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie
gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać
dzieciom poniżej 16 lat.
Uczestnikami konkursu mogą
być uczniowie szkół podstawowych
w następujących kategoriach wiekowych:
• I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,
• II grupa – klasy IV-VIII szkoły
podstawowej.
Zadaniem konkursowym
jest wykonanie dwuwymiarowej
Stawiszcze

W krainie miodu
Gminny Ośrodek Kultury
w Czeremsze wspólnie z Gminą
Czeremcha, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej oraz LOT „Region Puszczy Białowieskiej” organizuje 30 lipca warsztaty pozyskiwania miodu „W krainie miodu”. Zainteresowani udziałem szczegółowe
informacje mogą uzyskać w GOPS
w czeremsze tel. 85 685 01 29,
e-mail: gok.czeremcha@gmail.com.
Wieści Podlaskie

pracy plastycznej w formacie
A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy
i przebywania w gospodarstwie
rolnym.
Uczniowie zainteresowani
udziałem w konkursie powinni
nadesłać prace do Placówki Terenowej/ Oddziału Regionalnego (wg. miejsca zamieszkania)
do 01.04.2022 roku.
Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2
Kasa wskazuje jako źródło wie-

dzy i materiałów kierowanych do
najmłodszych stronę internetową
www.krus.gov.pl. W zakładce Bezpieczne dziecko w gospodarstwie
rolnym, znajdują się m.in. kurs
e-learningowy Bezpiecznie na wsi
mamy – upadkom zapobiegamy
oraz film pt. Gra o zdrowie i bezpieczeństwo.
Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze sześć
(po trzy prace z każdej grupy wiekowej), które prześle do Komisji
Centralnej celem wyłonienia zwycięzców na szczeblu ogólnopolskim.
Na każdym etapie konkursu
przewidziano szereg atrakcyjnych
nagród i upominków.
(mal)

Rosjanie ani Ukraińcy tylko zachód,
który nie dotrzymał złożonej w latach 90 obietnicy respektowania
bezpieczeństwa i godności Rosji,
miał czego szukać wśród dotychczasowych wyznawców.
Nie wiem czy ludobójstwo
popełnione na mieszkańcach ukraińskiego państwa zostanie kiedykolwiek ukarane. Tak jak nie zostały ukarane zbrodnie popełnione
w czasie wojny w Wietnamie, dwóch
wojen w Iraku, itp. Wszak przywódców mocarstw przed sądami się nie
stawia. A szkoda.
W trakcie wyborów prezydenckich w 2011 roku Putin powiedział
„Jesteśmy narodem zwycięzców.
Mamy to we krwi i genach, które
przechodzą z pokolenia na pokolenie” Wtedy potraktowano to jako
przedwyborczą retorykę, a dziś zapewne rosyjski prezydent uzupełnia
sobie to powiedzenie słowami „teraz
też zwyciężymy”. Oby nie. Bo wtedy rozbudzone imperialne aspiracje Rosji mogą postawić świat na
granicy istnienia. I w tej niepewnej
sytuacji, gdy wojna toczy się tuż za
naszą wschodnią granicą bardzo
niepokoi to, iż niektórym polskim
włodarzom, niektórym dziennikarzom i komentatorom pachnie wo-

jenka. Mam trójkę wspaniałych
wnuków i nie chciałbym aby czekał
ich los ukraińskich dzieci. Warto
więc, abyśmy pomagając Ukrainie
mieli na względzie także bezpieczeństwo naszego kraju.
I na zakończenie jestem
Państwu winien wytłumaczenie
przewrotnego tytułu felietonu.
W momencie wyboru prezydent
Ukrainy nie był przez wielu traktowany zbyt poważnie, ot jakiś
aktorzyna, który zagrał w filmie
rolę prezydenta i zamarzył o takiej
roli w rzeczywistości. Ostatnie dni
pokazały jednak, że temu „komikowi” jak w morale wiersza Gałczyńskiego z 1953 „Ballada o trzęsących się portkach” urosły skrzydła.
A dlaczego błazen? Jest taka bajka,
w której karzeł po założeniu butów
na obcasie myślał, że urósł.
Pamiętajmy jeszcze o jednym, wcześniej czy później trzeba
będzie z Rosją rozmawiać, i aby
te dogadywanie się trójki wielkich mocarstw (nie zapominajmy o jeszcze jednym globalnym
graczu – Chinach, które na razie
obserwują) nie odbyło się ponad
ukraińskim i polskimi głowami. To
zadanie dla naszych polityków.
Wiesław Sokołowski

Urodziny Klubu Malucha
Cd. ze str. 1

poświęcony czas, zaangażowanie
i dopilnowanie wielu spraw związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Malucha był upominek
własnoręcznie przygotowany przez
małych klubowiczów. Dzieciom
z Klubu Malucha i ich opiekunkom
gromkie i radosne „Sto lat” odśpiewały również Przedszkolaki, których
placówka znajduje się w tym samym gruntownie wyremontowanym budynku.
Klub Malucha to miejsce
profesjonalnej opieki dla dzieci
do lat 3, które funkcjonuje w Gmi-

nie Perlejewo od 1 marca 2021 r.
W Klubie Malucha dzieci spędzają
czas w sposób atrakcyjny i twórczy, a wykwalifikowana kadra dba
o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo. Dzieci mają do dyspozycji piękne, nowoczesne wnętrza
i wyposażenie, najlepszej jakości
zabawki i pomoce dydaktyczne.
W Klubie Malucha funkcjonuje
siedem miejsc dla małych Mieszkańców Gminy Perlejewo, którym
życzymy wielu radosnych chwil
w ich ulubionym Klubie.
UG Perlejewo

Przysłowia ludowe na marzec

Bal karnawałowy
Cd. ze str. 1

i akcesoria… Uczestnikom nie sposób było odmówić polotu.
Jak sami o sobie mówią – czasy emerytów przykutych do domowego fotela minęły bezpowrotnie.
Współczesny emeryt to osoba aktywna, pozytywnie nastawiona do
świata, żądna nowych, dobrych
wrażeń. Pomimo braku energii
elektrycznej Seniorzy poradzili sobie
doskonale, do stołów zasiedli w kameralnym nastroju „przy świecach”,
natomiast sołtys wsi Łubin Rudołty
Pan Konrad Łapiński zapewnił radio
budowlane, które zapewniło muzykę i zabawę wszystkim uczestnikom. Były więc tańce, gry i zabawy,
mnóstwo śmiechu i uśmiechów na
twarzach naszych podopiecznych.
Coś nam się wydaje, że w tym karnawale nie powiedzieliśmy jeszcze
ostatniego słowa:) Klub Senior +

Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.
Czasem w marcu zetnie wodę w garncu.
Kto w marcu siać nie zaczyna, dobra swego zapomina.
Dzień św. Kazimierza (4 III) resztki zimy uśmierza.
Na Kazimierza dzień się z nocą przymierza.
Ruszaj w marcu w pole, by po trochu rzucić w ziemię owsa, grochu.
Na Zwiastowanie (25 III) jaskółki się pokazują, ludziom wiosnę zwiastują.
A po lutym marzec śpieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.
Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki
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dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok,
ul. Fabryczna 27
tel: 602 351 808

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

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

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

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

rejestracjatel.882710395
www.mariusztomaszuk.pl

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

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

WIEŚCI PODLASKIE - Niezależne Pismo Lokalne

ISSN – 1509 - 0329

Wydawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Besawa” spółka z o.o., w Białymstoku. Adres Redakcji: 15 – 872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34
tel. 85 653 76 51, e-mail: wiescipodlaskie@wp.pl, www.wiescipodlaskie.eu, Biuro Reklamy: e-mail: wiesci-marketing@wp.pl
Redaktor Naczelny: Wiesław S. Sokołowski (kom. 601 724 296), z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Ciełuszecki (tel. 692 899 593).
Sekretarz Redakcji: Waldemar Staszyński. Stale współpracują: Mateusz Gutowski, Michał Iwaniuk, Wiaczesław Kucharenko, Zbigniew Podlaski, Anna Stulgis, Tadeusz Szereszewski.
Cena gazety dla firm i instytucji 1, 00 zł +VAT Nakład: 5800 egz.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Drukarnia Prasowa w Ignatkach, Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin

8

Wieści Podlaskie

Marzec
2022
numer 3 (99)

bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

Wirtualny Bieg Pamięci Sybiru
Po raz kolejny hajnowianie uczestniczyli
w Biegu dla Sybiraka.
Aleksander Prokopiuk wraz z wnukiem
Andrzejem Gawrylukiem – uczniem Technikum
Leśnego w Białowieży wzięli udział w Wirtualnym Biegu Pamięci Sybiru. Pan Aleksander
biegł z numerem startowym 289, na którym
był napis „Biegnę dla Sybiraków z Hajnówki”,
natomiast jego wnuk z numerem 396 - „Biegnę dla Sybiraka Aleksandra Fiedorowiczna”.
- Przed biegiem zapaliliśmy znicz przy
pomniku ofiar tragicznych wydarzeń II wojny światowej na cmentarzu katolickim. Skąd
rozpoczął się również nasz bieg po Puszczy
Białowieskiej. W piękny, słoneczny dzień pokonaliśmy trasę 5400 m biegnącą trybą hajnowską do Krynoczki i z powrotem.
Wieczorem tego samego dnia (12 lutego
2022r.) odbył się 4 Bieg Pamięci Sybiru w Białymstoku dla uczczenia 82 rocznicy deportacji
i wywózki setek tysięcy obywateli polskich na
Sybir przez władze sowieckie. W imprezie sportowej zorganizowanej przez Muzeum Pamięci
Sybiru i Fundację Białystok Biega uczestniczyło
551 osób. Hajnówkę reprezentowało 7 biegaczy z „Hajnówka Biega”: Ewelina Masalska,
Justyna Tellos, Kasia Szerszunowicz, Asia Sacharczuk, Marek Grygoruk, Marek Bielawski,
Stefan Chirko.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali
medale symbolizujące wywózkę do Workuty
i 2683 km, które symbolizują odległość jaką
musiały pokonać w bydlęcych wagonach całe
rodziny.
- Na moim medalu został wygrawerowany napis: „Aleksander dla Sybiraków z Hajnówki”.
Więcej wiadomości o biegu na stronie
fb Hajnówka Biega
Aleksander Prokopiuk

Wystawa Darii Kraśko
25 lutego 2022r.
w Hajnowskim Domu Kultury została otwarta I Wystawa pt. ART-POWROTY
w ramach prezentacji
twórczości artystycznej dorosłych już wychowanków
Koła Plastycznego ,,Deformacja”. W wernisażu udział
wzięli liczni goście - rodzina, przyjaciele malarki, artyści i przedstawiciele rady
miasta. Pięknym akcentem
wydarzenia był występ taneczny, pokaz rumby w wykonaniu państwa Agnieszki
i Dariusza Pieśluków z Klubu Tańca Towarzyskiego
,,Hadek” oraz skrzypcowy
mini-koncert Aleksandry
Wołczyk i Weroniki Wojciuk ze Szkoły Muzycznej w Hajnówce.
Wystawa Darii Kraśko doskonale wpisuje
się w cykl artystycznych ,,powrotów”. Daria
uczestniczyła w kole DEFORMACJA przez 9 lat
(2006-2015). Efektywny udział w zajęciach
zaowocował wieloma sukcesami w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Dalszą edukację Daria Kraśko kontynuowała
w Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu. Obecnie jest studentką Insty-

tutu Edukacji Artystycznej
na Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie.
Na swojej pierwszej indywidualnej wystawie artystka prezentuje prace
w technikach malarskich
i rysunkowych. Tematem
jej twórczości najczęściej
jest postać, portret, martwa
natura i krajobrazy.
W tym roku mija 30
lat od powstania KP DEFORMACJA w Hajnowskim
Domu Kultury. W ciągu
tych lat w zajęciach udział
wzięło ponad 500 uczestników - dzieci i młodzieży
z Hajnówki i okolic. Co roku
dorobek koła był prezentowany na wystawach, mogliśmy obserwować
szczególny rodzaj twórczości - sztukę dziecka. Dzieci dorastały, opuszczały grupę i często
dalej kontynuowały edukację na uczelniach
artystycznych. Wybór padał na architekturę,
ilustrację, animację, reklamę, nauczanie artystyczne na uczelniach w Polsce i za zagranicą.
Obecnie żyją i tworzą nieraz w odległych regionach Polski, a czasem po prostu tuż obok.
Przyglądamy się im z ogromną życzliwością
i nadzieją.
Zena Jakuć

Ponad 12,6 mln zł na inwestycje drogowe w 2022 r.!

Prezes Rady Ministrów zatwierdził
listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w ramach naboru wniosków na 2022
rok – a wśród nich znalazły się zadania,
o które aplikował samorząd Powiatu
Hajnowskiego. Także Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu
Wsparcia Powiatów i Gmin zdecydował
o przyznaniu środków na remont dróg powiatowych. Powiat Hajnowski skutecznie
pozyskał kolejne środki na modernizację
kolejnych dróg w regionie!
Inwestycje z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg
Remont ul. Lipowej w Siemianówce
oraz rozbudowa ul. Górnej i Wrzosowej – te
inwestycje będą realizowane w 2022 r. Jednocześnie Powiat kontynuuje realizację dwóch
innych przedsięwzięć z udziałem środków
z Funduszu Rozwoju Dróg tj. kompleksową
przebudowę dróg powiatowych nr 1623B ul.
Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce, obejmującą m.in. przebudowę jezdni,
budowę i przebudowę zjazdów, budowę chodników, ścieżki rowerowej i miejsc postojowych,
a także remont odcinka drogi powiatowej
1779B od drogi krajowej 66 do ul. Topolowej
w Czeremsze.
Całkowita wartość inwestycji, realizowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. to ponad 11,2 mln zł,
z czego suma dofinansowania ze środków
zewnętrznych przekracza 6,3 mln zł! I to
nie jest koniec dobrych wiadomości.
1,4 mln zł od samorządu
Województwa Podlaskiego
Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Powiatów i Gmin
zdecydował o przyznaniu ponad 1,4 mln zł na
remont dróg powiatowych. W ramach otrzymanego wsparcia zaplanowano remonty dróg
powiatowych metodą nakładki asfaltowej na
odcinakach: Lewkowo Nowe – Podlewkowie
oraz w miejscowościach: Stare Berezowo,
Zbucz, Szostakowo i Krzywiec. Ilość zrealizowanych remontów zależy od rozstrzygnięcia
postępowania przetargowego (wzrost cen i inflacja mają przełożenie na oferty).
Informacja o kolejnych przyznanych
środkach na inwestycje drogowe była miłym zaskoczeniem. Dziękuję Panu Wojewodzie jako przedstawicielowi Prezesa Rady
Ministrów w terenie za owocną współpracę
i kolejne finansowe wsparcie dla naszego
regionu. Dziękuję również Zarządowi Województwa Podlaskiego z Marszałkiem Arturem
Kosickim na czele. Podziękowania kieruję także
do pracowników Zarządu Dróg Powiatowych

z Panem Mikołajem Janowskim jako Dyrektorowi za przygotowanie wniosków i monitoring
stanu dróg. Podziękowania należą się także
członkom Zarządu i Radnym za wspieranie
naszych działań, jak również pracownikom
Starostwa – wspólnie inicjujemy i realizujemy
kolejne przedsięwzięcia na rzecz społeczności
lokalnej. Realizacja inwestycji drogowych jest
ważna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Rozwój transportu, turystyki i inwestycji
jest ściśle związany z dostępnością infrastrukturalną regionu. Rozumiejąc to, samorządy
z regionu Puszczy Białowieskiej intensywnie
pozyskują fundusze na rozwój lokalnej sieci
dróg, uzupełniając budowane korytarze komunikacyjne, biegnące prze Województwo Podlaskie: linię kolejową Rail Baltica oraz europejską
międzynarodową trasę Via Carpatia – mówi
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
Dotychczas otrzymane wsparcie –
szybki przegląd inwestycyjny
Przyznane wsparcie to już kolejne środki,
które samorząd powiatu otrzymał od Województwa Podlaskiego: w październiku 2020
r. zakończono prace na drogach powiatowych:
1622B Dubiny – Kotówka – Trywieża oraz
1628B Łosinka – Kutowa: na ten cel Powiat
Hajnowski otrzymał wsparcie od samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości
1 mln zł.
Z kolei w 2021 r. Zarząd Województwa
Podlaskiego przekazał do budżetu powiatu
kwotę 1,2 mln zł. Wówczas sfinalizowano zadania polegające na remoncie odcinków dróg
powiatowych, służących za objazd w kierunku
Białegostoku, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz wyrównanie poboczy. Prace remontowe przeprowadzono na odcinkach dróg:
• Nr 1619B Łosinka – Trywieża
• Nr 1623B w miejscowości Puciska
• Nr 1620B na odcinku Kamień – Kuraszewo
• Nr 1628B na odcinku Łosinka – Kutowa
• Nr 1628B na odcinku Kutowa – Chrabostówka
• Nr 1625B w miejscowości Gorodzisko
Łącznie, remont objął 37423,00 m2 dróg.
Inne działania
W związku z budową muru na granicy polsko- białoruskiej, samorząd Powiatu
Hajnowskiego w porozumieniu z lokalnymi
samorządami gminnymi, podjął starania
o bezpieczeństwo regionu. W imieniu Starosty Hajnowskiego, Zarząd Dróg Powiatowych
w Hajnówce podpisał porozumienie z firmą
BUDIMEX, dotyczące wykorzystania odcinków
dróg powiatowych. Firma deklaruje naprawę
dróg, które mogą ulec dewastacji podczas budowy zapory na polsko-białoruskiej granicy.
W przypadku samorządu powiatu porozumienie dot. 10 dróg powiatowych o łącznej dł. ok.
60 km w gminach Czeremcha, Kleszczele, Narewka i Białowieża, które prowadzą do granicy.
Katarzyna Miszczuk

Niebieski Mikrofon - koncert finałowy
i NAGRODA SPECJALNA Prezesa Polskiego Radia Białystok dla Studia Piosenki HDK
Ponad dwie godziny muzyki podlaskich artystów na żywo we
wspaniałej atmosferze - tak wyglądał finał trzeciej edycji konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda
Polskiego Radia Białystok. Partnerem
konkursu jest Województwo Podlaskie.
20 lutego br. w Studiu Rembrandt wystąpiło 10 artystów - finalistów konkursu. Studio Piosenki HDK
zaprezentowało utwór Marty Gredel-Iwaniuk – „Moje miejsce na ziemi”,
przy akompaniamencie Przemysława
Zalewskiego.

- To była fantastyczna przygoda, którą zdecydowanie na długo zapamiętamy – relacjonuje wydarzenie
podczas wywiadu instruktor Studia
Piosenki HDK Marta Gredel-Iwaniuk.
- Jeszcze rok temu o tej porze dopiero tworzone były te piosenki, a dziś

już możemy ich słuchać w Radiu
Białystok. Wykonuje je nasze Studio
Piosenki HDK. Dziękujemy wszystkim dziewczynom za zaangażowanie
i poświęcenie czasu mimo wielu szkolnych/studenckich obowiązków oraz
Tobie Julita Chylińska, że byłaś z nami

choć tak naprawdę już z tzw „gniazda”
wyfrunęłaś. Płyńcie na szerokie wody,
a my będziemy dumni i szczęśliwi jeśli
zechcecie czasem wrócić.
Dziękujemy z całego serca pianiście Przemysławowi Zalewskiemu
za to, że z nami był, grał i wspierał...

I będzie dalej z nami grał- NIEZASTĄPIONY. Nie zdobyłyśmy głównej nagrody, ale otrzymałyśmy NAGRODĘ
SPECJALNĄ Prezesa Polskiego Radia
Białystok - możliwość zagrania długiego koncertu live w Radiu Białystok
i za to bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY. Dziękujemy wszystkim osobom,
które zechciały oddać swój głos na
Studio Piosenki HDK, jednak do zdobycia nagrody publiczności troszkę nam
zabrakło. Może za rok się zmobilizujemy bardziej. Gratulujemy wszystkim
finalistom i laureatom wspaniałych
występów, a Radiu Białystok profesjonalnie zorganizowanego koncertu
- dziękujemy, że mogłyśmy tu być
i przeżyć te wyjątkowe chwile.
Zobacz finał na kanale youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=h6gw0TIqYxY
Piosenka prezentowana przez
hajnowianki powstała z okazji Jubileuszu 70-lecia nadania praw miejskich Hajnówce i weszła w skład płyty
„Hajnówka - moje miasto” nagranej
w 2021 roku. Do tego utworu powstał
również teledysk.
Fot. Sylwia Krassowska,
Polskie Radio Białystok

Podziękowania

Spektakl muzyczny „Dziennik Małgorzaty”

Szanowni Państwo,
Wszystkim tym, którzy otworzyli swoje serca na uchodźców wojennych z Ukrainy oraz tych którzy pozostali w swojej okupowanej ojczyźnie, bardzo serdecznie dziękuję za udzieloną pomoc w ramach zbiórki
najpotrzebniejszych rzeczy prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej. Przerosła ona oczekiwania organizatorów, w bardzo krótkim
czasie udało się zebrać dużą ilość artykułów. Zaistniała sytuacja pokazała, że potrafimy się solidaryzować w obliczu tragicznych wydarzeń
u naszego wschodniego sąsiada, nie pozostawiając go samemu sobie.
Dzięki wzajemnemu wsparciu, solidarności łatwiej nam będzie przetrwać
ten trudny dla wszystkich czas.
Jednocześnie przypominam, iż zbiórka trwa nadal. Wszelkie produkty i pomoc rzeczową można przekazać za pośrednictwem magazynu
działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce przy
ulicy Lipowej 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00
oraz 17.00-18.00, tel. 85-682-20-11.
Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak

Awans Wiktorii Starońskiej
W dniach 09-13 marca 2022 r.
w Ciechocinku odbyły się eliminacje
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kobiet. Startująca w tych eli-

minacjach zawodniczka U.K.S Unia
Hajnówka Wiktoria Starońska wywalczyła awans. W kwietniu 24-28
wystąpi w finałach OOMK w Łomży.

6 marca w Hajnowskim Domu
Kultury odbył się spektakl muzyczny
DZIENNIK MAŁGORZATY w wykonaniu Studia Piosenki HDK. Główna bohaterka Małgorzata (w tej roli wystąpiła Zofia Filipiuk) to dojrzała kobieta,
która nie mogąc uporać się z poczuciem straty trafia do terapeuty, który zaleca jej pisanie dziennika myśli,
uczuć i wspomnieć jako elementu

wspomagającego terapię. Powrót do
czasów dzieciństwa i związane z tym
emocje, jak również obserwacja
swoich postaw i zachowań stają się
ważnym krokiem do samoakceptacji,
szacunku i miłości do samego siebie.
„Dziennik Małgorzaty” to sentymentalna, ale zarazem pełna humoru podróż do czasów dzieciństwa i młodości głównej bohaterki.

Spektakl oparty na utworach wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej.
Usłyszeliśmy m.in. takie utwory
jak „Damą być”, „Małgośka”, „Weselne dzieci”, „Śliczna higieniczna”,
„Uciekaj moje serce”, „Kiedy mnie
już nie będzie” czy „Niech żyje bal”.
Scenariusz/ przygotowanie artystyczne – Marta Gredel-Iwaniuk
Scenografia – Anna Tarasiuk.

Rozwój szkolnictwa specjalnego w Powiecie Hajnowskim
– mieszkania wspomagane
Powiat Hajnowski zakończył przebudowę budynku
mieszkalnego z przeznaczeniem
na budynek mieszkań wspomaganych dla uczniów z niepełnosprawnością. Mieszkania będą
funkcjonowały przy Specjalnym
Ośrodku Szklono – Wychowawczym w Hajnówce – placówce
wspierającej proces edukacji
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach przebudowy zaadoptowano budynek o powierzchni 120m2 (dawny zakład szyldów)
– w efekcie powstały dwa mieszkania wspomagane a plac przed
mieszkaniami i wokół budynków
zostanie zagospodarowany zielenią:
powstaną rabaty kwiatowe, ogródek
warzywny i miejsca do odpoczynku
– pozostające pod opieką uczniów.
Mieszkania wspomagane –
czym są

Innowacyjny sposób nauki
samodzielności, nowe możliwości rozwoju a jednocześnie dach
nad głową - celem funkcjonowania mieszkań wspomaganych jest
zapewnienie uczniom warunków
do nauki, rozwijania lub utrwalania samodzielności, samoobsługi,
pełnienia ról społecznych. W warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska domowego, zajęcia
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Wspieramy NGO i społeczne inicjatywy - konkurs na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty!
93 000,00 zł przeznaczył
Zarząd Powiatu Hajnowskiego
na rzecz wsparcia inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia, kultury
i sportu w regionie w roku 2022.
Powiat Hajnowski realizując ustawowe zadania z zakresu
współpracy z organizacjami pozarządowymi, włącza się do inicjatyw
z zakresu kultury, ochrony zdrowia
i sportu w regionie. Zarząd Powiatu
Hajnowskiego rozstrzygnął konkurs
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych.
Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęło 16 wniosków
– dla porównania, w roku ubiegłym
było ich 8. Po ich rozpatrzeniu,
uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Hajnowskiego rozdysponował zabezpieczoną w budżecie na ten cel kwotę.
Cieszy fakt, że samorząd powiatowy
w pewnej części stanie się częścią
każdej z inicjatyw, które służą pro-

mocji regionu oraz integracji lokalnej” – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko
W tym roku na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego z budżetu powiatu wydatkowano 53 tys. zł, w sferze sportu i ochrony zdrowia – po 20 tys. zł,
łącznie: 93 000,00 zł
Z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego wsparcie
uzyskały sztandarowe imprezy i inicjatywy promujące region:
• Stowarzyszenie ,,Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” na organizację
zadania: 41. Międzynarodowego
Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki
Cerkiewnej (13-18.09.2022),
• Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek
Kultury Białoruskiej w Hajnówce na
organizację zadania: cyklu Festynów „I tam żywuć ludzi”
• Stowarzyszenie Miłośników Kultury
Ludowej w Czeremsze na organizację zadania: XXVII EthnoFestiwalu

Czeremcha Wielu Kultur i Narodów
(22-24.07.2022),
• Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej na organizację
zadania: Spotkania z muzyką kameralną i organową (VII-VIII.2022),
jak również zadania dot. prowadzenia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce”
oraz lokalne przedsięwzięcia mające duże znaczenie dla integracji
społecznej, propagowania lokalnego
dziedzictwa kulturowego i tradycji
Podlasia, np. Akademia Rękodzieła
– Etno inspiracje (inicjatywa Fundacji ONI to My) czy plener malarsko – rzeźbiarski, który zorganizuje
Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL.
Wsparcie otrzymali również Parafia
Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce,
Stowarzyszenie Trześcianka oraz
Polski Związek Niewidomych Okręg
Podlaski.
W ramach współpracy Powiat

Hajnowski wspiera także rozwój
sportu: fundusze na organizację
zadania pt. ,,Organizacja zawodów
sportowych dla dzieci i młodzieży
z Powiatu Hajnowskiego” otrzymał
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce. Dzięki współpracy
powiatu hajnowskiego z PSZS młodzież z regionu może rozwijać sportowe talenty. Z kolei Klub Sportowy
,,PUSZCZA” Hajnówka oraz Akademia
Piłkarska ,,Pasja” Hajnówka będą popularyzować piłkę nożną wśród dzieci
i młodzieży, zaś Miejski Klub Sportowy Hajnówka – piłkę siatkową.
W tym roku Zarząd Powiatu
zdecydował się wesprzeć inicjatywy
w zakresie ochrony zdrowia - z udziałem środków z budżetu powiatu
Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza
wyposaży sale rehabilitacji ruchowej
w pierwszym Ośrodku Hospicyjno –
Opiekuńczo – Edukacyjnym, Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków Oddział
Rejonowy zorganizuje spotkanie in-

tegracyjno - edukacyjne środowiska
diabetyków i sympatyków – Obiady
Czwartkowe, Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło w Hajnówce po raz kolejny zaprosi społeczność lokalną na
X Festyn Zdrowia, zaś Polski Związek
Niewidomych Okręg Podlaski wśród
swoich członków zrealizuje inicjatywę
pn. „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Ogłaszanie otwartego konkursu
ofert na organizację zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego stanowi realizację uchwalonego przez Radę Powiatu „Programu
współpracy Powiatu Hajnowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”.
Tylko w latach 2015 – 2021
z budżetu powiatu wydatkowano 498
520,00 zł na wsparcie inicjatyw w ramach otwartych konkursów.
Katarzyna Miszczuk

Ponad 1,6 mln zł dla Powiatu Hajnowskiego
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Są pieniądze na wsparcie
osób z niepełnosprawnościami - ponad 1,6 mln zł, w tym
843 360,00 zł na działalność
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Hajnówce, zostało przyznane
Powiatowi Hajnowskiemu w ramach algorytmu PFRON. Stosowna uchwała o podziale środków
na poszczególne zadania została przyjęta w trakcie XXV sesji
Rady Powiatu 24 lutego 2022.
A suma środków w kwietniu
jeszcze się powiększy – o fundusze przyznane w ramach Programu Aktywny Samorząd. Osoby
ze szczególnymi potrzebami już
mogą ubiegać się o pomoc finansową i składać wnioski!
W ramach przyznanych środków samorząd wspiera osoby z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie:
• wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
• zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

• likwidacji barier architektonicznych
(zakup urządzeń typu brodzik,
umywalka, uchwyty itp.), technicznych i komunikowaniu się (np.
zakup specjalistycznego sprzętu)
By zwiększyć pulę pozyskiwanych funduszy, od 2013 r. Powiat Hajnowski realizuje program
„Aktywny Samorząd”. W ramach
tego, w zależności od posiadanego
stopnia niepełnosprawności, można
ubiegać się o finansową pomoc.
W 2022 roku realizowane
będą następujące formy wsparcia:
W ramach „Modułu pierwszego”
można ubiegać się o pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:
• likwidację bariery transportowej
(m.in. pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego
samochodu, pomoc w uzyskaniu
prawa jazdy),
• likwidację barier w dostępie do
uczestnictwa w społeczeństwie
informacyjnym (pomoc w zakupie
sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania,

pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego
w ramach programu),
• likwidację barier w poruszaniu
się (w ramach tego m.in. pomoc
w zakupie wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, pomoc
w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, pomoc
w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego
do wózka ręcznego),
• pomoc w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub
przedszkolu albo pod inną tego
typu opieką, pomoc adresowana
do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem

ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).
Z kolei w ramach „Modułu
drugiego” osoby ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się
o dofinansowanie wykształcenia na
poziomie wyższym:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie,
studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone
przez szkoły wyższe w systemie
stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym /
zaocznym lub eksternistycznym,
w tym również za pośrednictwem
Internetu).
Wielkość środków przyznanych
na rok 2022 r. w ramach Programu Aktywny Samorząd ostatecznie poznamy w kwietniu, niemniej
wnioski można składać już teraz
- przez system przez System Obsługi Wsparcia, przygotowany przez

PRFON lub w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR)
– jednostce budżetowej samorządu
powiatu, koordynującą realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Terminy:
• Moduł pierwszy – wnioski można
składać od 01 marca br. do dnia
31 sierpnia 2022r.
• Moduł drugi: wnioski dotyczące
roku akademickiego 2021/2022można składać w terminie 0131 marca 2022r., zaś wnioski
dotyczące roku akademickiego
2022/2023 – składamy do 10
października 2022r.
Online lub osobiście można
również złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej. Wnioski dostępne
są na stronie internetowej PCPR
- w trosce o komfort osób z niepełnosprawnościami, przygotowaliśmy
wersje dla osób ze szczególnymi
potrzebami.
Katarzyna Miszczuk

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Hajnowskim
– kolejne działania Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce
Nauka zawodu nie musi być
nudna i teoretyczna – a przynajmniej nie w Zespole Szkół Zawodowych! Szkoła stawia na nowoczesne
kształcenie, łączące teorię z praktyką – uczniowie już na etapie nauki
poznają rynek pracy, wybraną branżę, mają możliwość wzięcia udziału
w płatnych praktykach w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach oraz
dodatkowych zajęciach przedmiotowych i kursach kwalifikacyjnych.
Szkoła ma swoim uczniom wiele do
zaoferowania – m.in. za sprawą realizacji projektu „Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
poprzez realizację kompleksowego
programu rozwojowego szkoły - II
edycja” (wartość projektu to 2,1 mln

zł!). Najlepsi otrzymują dodatkowy
stypendium w kwocie 500 zł miesięcznie, zaś wszyscy chętni mogą
skorzystać z kursów kwalifikacyjnych, kursów umiejętności czy dodatkowych zajęć przedmiotowych.
W trakcie ferii zainteresowani
uczniowie wzięli udział w zajęciach
interpersonalnych z elementami
psychologii – wiedza zdobyta podczas szkolenia ma ułatwić start na
runku pracy w przyszłości. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach kreatywności, kształtowania pracy zespołowej i związanych z tym design
thinking - to metoda twórczego rozwiązywania problemów, ma na celu
kreację i wdrażanie w życie innowacyjnych rozwiązań. Poznanie metod
pracy pobudzających kreatywność,

umiejętność pracy w zespole i otwarty umysł to klucze do sukcesu, bo
w przyszłości pozwolą skutecznie
wykorzystać zdobytą wiedzę.
Kreatywność towarzyszyła
uczniom podczas przeprowadzonego w trakcie ferii kursu umiejętności
„carving i dekoracja potraw”. Efekty
prac w galerii- nie mieliśmy pojęcia, że z owoców i warzyw można
zrobić takie cuda! Prace uczniów
robią ogromne wrażanie, wiedza
i umiejętności z pewnością zostaną
wykorzystane w praktyce – nie tylko
przez przyszłych techników żywienia! Zajęcia miały miejsce w szkolnej
pracowni, a ich efekty były równie
smakowite, co piękne :)!
Szkolą się uczniowie,
szkolą się nauczyciele

Podczas ferii nie tylko uczniowie zdobywali nowe umiejętności –
także kadra nauczycielska owocnie
wykorzystała zimową przerwę. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
wzięli udział w tygodniowych stażach w przedsiębiorstwach z Hajnówce u Bielsku Podlaskim. A zdobytą wiedzą podzielą się z przyszłymi
technikami. Realizacja planu praktyk to efekt przystąpienia szkoły
do realizacji projektu „Praktycy”.
Hajnowska szkoła występuje w roli
partnera, w ramach projektu możliwość poznania rynku pracy i realiów
pracy w wybranym zawodzie będą
mieli również uczniowie: w ramach
wakacyjnych staży zawodowych
i podczas dodatkowych zajęć specjalistycznych u największych przedsię-

biorców w województwie podlaskim
w branży budowlanej i gastronomicznej.
Kolejne inicjatywy
już wkrótce
Tymczasem po feriach szkoła nie zwalnia tempa zapowiadając
kolejne działania – w najbliższym
czasie ruszają zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I (kolejne
w przyszłości) oraz szkolenie kosztorysowanie w procesie budowalnym
(coś dla budowlańców). W planach
pozostają jeszcze: szkolenie potrawy kuchni regionalnej, szkolenie
obsługa i organizacja przyjęć z cateringiem (w sam raz dla techników
żywienia) oraz technospeed i moduł kontrolny z rozliczeniem pracy
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Rozwój szkolnictwa specjalnego
w Powiecie Hajnowskim – mieszkania wspomagane
Cd. ze str. 2

w mieszkaniach mają przygotować wychowanków do dalszego życia, w tym treningu
przygotowywania posiłków i codziennych
czynności jak sprzątanie, prasowanie czy gospodarowanie pieniędzmi.
Inne inicjatywy naszego Ośrodka
Projekt stanowi kontynuację działań mającą na celu stworzenie warunków do praktycznej nauki samodzielności – przypomnijmy, od 2017 r. w SOSW funkcjonuje warsztat
treningowy. Do dyspozycji uczniów jest kuchnia, łazienka, pokój dzienny, pracownia artystyczna. Uczestnicy Warsztatów w trakcie za-

jęć uczą się przygotowywania posiłków (w tym
robienia zakupów), gotowania, nakrywania do
stołu, zmywania, sprzątania, dbania o wystrój
wnętrza. W budynku warsztatów treningowych
mieści się także oddział przysposobienia do
pracy, w tym oddział uczniów z autyzmem.
Mieszkania wspomagane - miejsce, w którym
najstarsi uczniowie od poniedziałku do piątku będą mieszkać i uczyć się samodzielności
przez całą dobę, stanowi dopełnienie oferty
edukacyjnej Ośrodka. Ponadto placówka inicjuje także szereg przedsięwzięć mających
na celu aktywizację wychowanków. W bogatym kalendarzu wydarzeń znajdują się m.in.
organizacja imprez cyklicznych, wyjazdy na
konkursy, przeglądy i zawody sportowe organizowane przez inne placówki, w tym szkoły
specjalne.
Działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wspierająca osoby
niepełnosprawne w procesach rozwoju intelektualnego i usamodzielniania się stanowi

wyznacznik pozytywnych zmian, jakie zaszły
w powiecie hajnowskim w obszarze szkolnictwa specjalnego. Specjalny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy w Hajnówce jest jedyną placówką w regionie, która umożliwia realizację
obowiązku szkolnego, kompleksowo zajmując się edukacją, wychowaniem i opieką nad
osobami z różnymi niepełnosprawnościami
w wieku od urodzenia do 24 roku życia. Ośrodek realizuje Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne a także systematycznie
wprowadza nowatorskie rozwiązania programowe i metody nauczania. Mieszkania treningowe są przykładem takich działań.

Całkowita wartość projektu zgodnie
z wnioskiem aplikacyjnym to 921 tys. zł z czego wartość dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 to 626 807,67 zł.
Realizacja projektu została zapoczątkowana
w 2019, budynek został już oddany do użytku.
Nowy projekt – kontynuujemy
działania związane
z przystosowaniem mieszkań
treningowych do użytku
Kolejny etap to wyposażenie mieszkań,
kursy i szkolenia dla nauczycieli i wreszcie –
organizacja zajęć w mieszkaniach. To wszystko będzie miało miejsce w ramach nowego
projektu z udziałem środków unijnych. Decyzją
Zarządu Województwa Podlaskiego, Powiat
Hajnowski otrzymał ponad 1,2 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Mieszkania
wspomagane”. 28 lutego 2022 została podpisana umowa o realizacji zadania. Więcej
informacji wkrótce.
Katarzyna Miszczuk

„Spalaj kalorie nie śmieci” – z sukcesem
zakończyliśmy kolejną kampanię edukacyjną
„Spalaj kalorie nie śmieci” - to hasło
kolejnej kampanii, z którą wystartowaliśmy w grudniu 2021 r. Kampania zostanie
zakończona w lutym 2022 r.
Tym razem zwróciliśmy uwagę na problem spalania śmieci w domowych piecach.
W ramach nowej kampanii informowaliśmy
o prawnych, przyrodniczych i zdrowotnych
skutkach tego procederu oraz zagrożeniach
dla naszego bezpieczeństwa.
Na potrzeby kampanii opracowane zostały tematyczne ulotki, które zostały rozdystrybuowane wśród mieszkańców za pośrednictwem urzędów gmin, Lokalnej Organizacji
Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej oraz
Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra.
Przygotowaliśmy również cykl autorskich artykułów, które pojawiały się w naszych mediach
– na stronie internetowej oraz Facebook.
W realizację kampanii po raz kolejny
skutecznie „wciągnęliśmy” naszych miesz-

kańców - za pośrednictwem social mediów
(portal Facebook) ogłosiliśmy konkurs z nagrodami - przygotowaliśmy ekologiczne torby,
z hasłem przewodnim kampanii z rysunkiem
autorstwa Pana Tomasza Samojlika - autora przygód o Żubrze Pompiku. Wystarczyło
udostępnić post, w którym informowaliśmy
o szkodliwych następstwach spalania śmieci –
pierwsze 20 osób zgarnęło ekologiczne torby,
notesy i długopisy USB. Materiały promocyjne
przygotowane na potrzeby kampanii zostały
również przekazane dzieciom pozostających
w pieczy zastępczej oraz rozdystrybuowane
wśród klientów Urzędu: ekologiczne torby były
dostępne wraz z numerem samorządowej Gazety Hajnowskiej.
Co przyniesie rok 2022? Planujemy kolejne działania z zakresu edukacji, profilaktyki
zdrowotnej i bezpieczeństwa. Zaglądajcie do
nas!
Katarzyna Miszczuk

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Hajnowskim
– kolejne działania Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce
Cd. ze str. 3

kierowcy (kurs polecany szczególnie przyszłym
logistykom).
Przyszli technicy już na etapie nauki
w szkole średniej będą mogli również podszkolić swoje umiejętności IT poprzez udział
w laboratorium technologii informacyjno-komunikacyjnym (ICT) – w ramach projektu
przeprowadzone zostaną zajęcia w czterech
obszarach ICT. Podczas czterdziestogodzinnych zajęć uczniowie poznają tajniki tworzenia stron www, skorzystają z szansy poznania
podstaw programistki: zasad projektowania
wspomaganego komputerowo podczas zajęć
laboratorium CAD/CAM oraz tworzenia modeli 3D w ramach laboratorium SOLID EDGE
(budowlańcy wiedzą o co chodzi :)). Odbędzie
się również laboratorium SYMFONIA MAGAZYN
(coś dla logistyków). Również trwa rekrutacja
do kursów CorelDraw, Photoshop, i oprogramowania CNC. Zajęcia ruszają w lutym br.
Choć oferta kursów kompetencji, szkoleń
i laboratorium ITC skrojone są pod potrzeby
poszczególnych branż, każdy uczeń bez wzglę-

du na wybrany kierunek może wziąć udział
w dowolnej liczbie szkoleń.
Szkoła robi wiele, by jak najlepiej przygotować uczniów do pracy w wybranym zawodzie. Poza projektem, dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz intensywnej
współpracy z przedsiębiorcami (w 2021 szkoła
podpisała umowę patronacką z przedsiębiorstwem PRONAR oraz porozumienie o współpracy z firmą UNIHOUSE z Bielska Podlaskiego), uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych
w Hajnówce jeszcze w trakcie nauki w technikum mają możliwość poznania realiów pracy w wybranej branży, a przy okazji zarobić
pierwsze pieniądze i poznać kawałek świata
– także dzięki realizacji projektów w ramach
programu ERASMUS+ (na horyzoncie rysuje
się nowa inicjatywa :P). W planach pozostaje
aktywacja kierunku mechanicznego z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Wszechstronność i wiedza – to kluczowe elementy, na
jakie stawia Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce. Kolejne wieści z życia szkoły wkrótce.
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Hajnówka dnia 3 marca 2022 roku

Decyzja
Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735) – po rozpatrzeniu wniosku
Wójta Gminy Narew
postanawiam
uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Przybudki, gmina Narew, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer 208 o powierzchni 0,21 ha, numer 213 o powierzchni 0,20 ha, 214 o powierzchni 0,55 ha,
215 o powierzchni 0,38 ha, 216 o powierzchni 0,20 ha, 222 o powierzchni 1,97 ha, 223 o powierzchni 0,42 ha.
Uzasadnienie
Wójt Gminy Narew wnioskiem z dnia 24 stycznia 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji
o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obręb Przybudki, gmina Narew jako działki ewidencyjne numer 208, 213, 214, 215, 216, 222, 223, stanowiące drogi, na podstawie art.8
ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 roku poz. 703).
Do wniosku Wójt Gminy Narew o uznanie za mienie gromadzkie załączył oświadczenia dwóch świadków, którzy
zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych działki oznaczone numerami 208, 213, 214, 215, 216, 222, 223 położone we wsi Przybudki, gmina
Narew użytkowane były przez mieszkańców wsi Przybudki.
Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza
stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie ustawy, to jest na dzień 5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana
nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących w okresie
od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących
podmiotami praw i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana
wspólnie przez mieszkańców wsi.
Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu
gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych,
a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.
Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak
wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady
nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie
nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie którego dotychczasowe mienie
gromadzkie stało się mieniem gminnym.
Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki ( drogi ) oznaczone aktualnie
numerami ewidencyjnymi: 208, 213, 214, 215, 216, 222 i 223 były drogami na mapie ( pierworysie z 1958 roku
wsi Przybudki, gmina Narew.
Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 208, 213, 214, 215,
216, 222 i 223 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej.
Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona grupa
osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.
Pismem z dnia 8 lutego 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Narew oraz sołtysa wsi Przybudki o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.
Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem
Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Przybudki
oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew oraz w Starostwie Powiatowym
w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narew i Powiatu Hajnowskiego
oraz w prasie lokalnej.
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Narew
2. Sołtys wsi Przybudki Włodzimierz Owłasiuk
3. Urząd Gminy Narew celem wywieszenia na okres 14 dni
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Narew
7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

Gazeta Hajnowska – bezpłatny dodatek do „Wieści Podlaskich” ISSN-1509-0329.
Wydawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Besawa” spółka z o.o., w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34. gazeta@hajnowka.pl, redakcja@powiat.hajnowka.pl
Redaktor Naczelny: redaktor wydania: Wiesław Sokołowski tel. 601 724 296
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

