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Nowy wirus grasuje już po 
całym świecie, ale w ostatnich ty-
godniach centrum pandemii stała 
się Europa. W Polsce mamy stan 
epidemiologiczny. To nakłada na 
wszystkich określone obowiązki, ale 
przede wszystkim zobowiązuje nas 
do zachowania rozsądku a przez to 
przestrzegania określonych zasad.

PAMIĘTAJ
Jeśli w ciągu ostatnich 14 

dni byłeś w rejonie występowa-
nia koronawirusa i miałeś kon-
takt z osobą chorą lub zakażo-
ną koronawirusem SARS-CoV-2 
to bezzwłocznie, telefonicznie 
powiadom stację sanitarno-e-
pidemiologiczną.

Stosujmy zasad higieny zgod-
nie z instrukcją opublikowaną na 
specjalnej stronie gov.pl - http://
www.gov.pl/koronawirus.

Dodatkowe fundusze na wal-
kę z epidemią uruchomiła Unia 

Unia pomaga w walce 
z koronawirusem

Europejska, która przeznacza na 
walkę z koronawirusem 37,3 mld.
euro. Polska będzie największym  
beneficjentem tego funduszu.  Ma 
otrzymać ponad 7,4 mld euro tj. 
ponad trzykrotnie więcej, niż przy-
znano Włochom – 2,3 mld – a obok 
nas najwięcej dostaną Węgry, Hisz-
pania, Rumunia i Słowacja. 

Do Warszawy ma trafić po-
czątkowo 1,1 mld euro (prawie 5 
mld zł), a pozostała kwota po wy-
daniu tej transz. Pieniądze te mają 
być przeznaczone na opiekę zdro-
wotną, krótkoterminowe programy 
zatrudnienia i wsparcie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, które 
ucierpiały w wyniku kryzysu

Z nieznanych powodów, Pol-
ska i Węgry, kraje rządzone przez 
eurosceptyków, zostały najwięk-
szymi beneficjentami planowanego 
funduszu i ma im razem przypaść 
ponad jedna trzecia jego wielkości

Po raz osiemnasty reprezen-
tacje szkół wyższych spotkały się 
z podlaskimi – i nie tylko – matu-
rzystami. Gdy w 2002 roku wspól-
nie z Hieronimem Wawrzyńskim 
zastanawialiśmy się z hajnowskimi 
i bielskimi samorządowcami jak za-
chęcić młodych mieszkańców z tych 
powiatów do kontynuowania nauki 
po ukończeniu szkoły średniej nikt 
z nas nie spodziewał się, że zapo-
czątkowana wtedy impreza pod 
nazwą Prezentacje Edukacyjno-Do-
radcze „Uczelnie w powiecie” zyska 
tak duże zainteresowanie uczniów, 
ich rodziców i samych uczelni oraz  
dużą przychylność władz samorzą-
dowych  i szybko będzie zwiększała 
swój zasięg. W tym roku Prezenta-
cje odbyły się już po raz osiemnasty 
w siedmiu miastach powiatowych 
województwa podlaskiego i Ełku 
z województwa warmińsko-ma-
zurskiego. We wszystkich tych mia-
stach nasze działania wspierają nas 
Starostowie Powiatów oraz Prezy-
dent Ełku i Burmistrzowie Miast 

–z wyjątkiem Zambrowa - którzy 
sprawują także patronat honorowy. 
Serdecznie Wam za to dziękujemy.

Tegoroczne targi edukacyjne 

XVIII edycja Prezentacji „Uczelnie w powiecie”
rozpoczęliśmy  24 lutego w Siemia-
tyczach. W Zespole Szkół pojawiło 
się   8 wystawców. Puchar Starosty 
Siemiatyckiego Jana Zalewskiego 
zdobył Uniwersytet Marii Curie-

-Skłodowskiej w Lublinie, Burmistrz 
Piotr Siniakowicz nagrodził  Poli-

technikę Białostocką. 
We wtorek – 25 lutego – w Ze-

spole Szkół w Sokółce  przedsta-
wiciele uczelni zachęcali  młodych 
mieszkańców powiatu sokólskiego 
do kontynuowania nauki w ich szko-
łach. Starosta Sokólski  Piotr Rećko 
pucharem za najciekawsze stoisko 

postanowił nagrodzić Uniwersytet 
w Białymstoku, a puchar Burmistrza 
Sokółki Ewy Kulikowskiej za najbo-
gatsza ofertę edukacyjna otrzymała 
Politechnika Białostocka.

26 lutego kontynuowaliśmy 
imprezę w Zespole Szkół z Dodat-

kową Nauką Języka Białoruskiego 
w Hajnówce. Uznanie patronów im-
prezy zyskali: Wyższa Szkoła Finan-
sów i Zarządzania w Białymstoku 

– nagroda Starosty Hajnowskiego 
Andrzeja Skiepko i Uniwersytet 
w Białymstoku – nagroda Burmi-
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3 marca 2020 r. w Białowie-
skim Parku Narodowym została 
podpisana umowa partnerska 
między partnerami z Polski i Bia-
łorusi. Umowa dotyczy edukacji 
ekologicznej w transgranicznym 
projekcie „Przyrodnicza skarbnica 
ponad granicami”.

Celem projektu jest uświa-
domienie mieszkańcom potrzeby 
zachowania cennych, zagrożonych 
gatunków roślin występujących na 
terenie Puszczy Białowieskiej i na 
Polesiu. Ponadto działania projektu 

Polska i Białoruś podpisały umowę  
na działania z zakresu edukacji ekologicznej

mają wskazać alternatywne me-
tody pozyskania roślin użytkowych, 
częstokroć zagrożonych, z zacho-
waniem ich stanowisk w natural-
nym ekosystemie - tym samym 
zachowaniem bioróżnorodności.

Realizatorami projektu ze 
strony polskiej są:

• Białowieski Park Narodowy (part-
ner wiodący),

• Powiat Hajnowski,
• II Liceum Ogólnokształcące z Do-

datkową Nauką Języka Białoru-
skiego w Hajnówce.

Stronę białoruską reprezento-
wały instytucje:
• Lokalny Środowiskowy Fundusz 

„Rezerwaty Obwodu Brzeskiego”,
• Departament Edukacji Miasta 

Pińsk,
• Państwowa Instytucja Edukacji 

„Średnia Szkoła nr 3 m. Pińska”.
W trakcie realizacji projektu 

zostanie wykształcona kadra na-
uczycieli i zespół uczniów do pro-
wadzenia tematycznej edukacji 
w środowiskach szkolnych i w spo-
łecznościach lokalnych, działające 
w oparciu o:

Centra Edukacyjne w szko-
łach; wydawnictwa adresowane 
do szerokiego grona odbiorców 
oraz wydarzenie edukacyjne, na 
przykład transgraniczne szkole-
nie dla nauczycieli i pracowników 
obszarów przyrodniczo cennych, 
warsztaty dla młodzieży festiwal 
adresowany do szerokiej grupy od-
biorców oraz transgraniczny obóz 
młodzieżowy.

Podczas podpisania umowy 
partnerzy podkreślili niezwykle 
istotną rolę działań projektowych 
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Od dnia 1 marca 2020 r. obo-
wiązują nowe umowy o udzielanie 
świadczeń w  leczeniu szpitalnym 
. Nowe miejsca świadczeń, to nie 
tylko zwiększenie dostępności ale 
również zagwarantowanie dostępu 
do świadczeń których dotychczas 
w naszym województwie nie było 
w ogóle.

1. Kardiologia – hospitalizacja 
wraz z kardiologia interwencyjna 

– SCANMED w Bielsku Podlaskim 
– dotychczas na południu woj. nie 
było ośrodka kardiologicznego. 
Oznacza to skrócenie czasu trans-
portu pacjenta z zawałem oraz za-
bezpieczenie świadczeń kardiologii 
na południu województwa.

Nowe umowy  
o świadczenia zdrowotne

2. Reumatologia dziecięca 
w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym 
w Białymstoku  – hospitalizacja 

– dotychczas w woj. podlaskim 
w ogóle nie było .

3. Ortopedia i traumatolo-
gia narządu ruchu- hospitaliza-
cja  w powiatach : białostocki, kol-
neński, zambrowski – dotychczas te 
świadczenia w powiatach nie były 
zabezpieczone – SP ZOZ w Łapach, 
SO w Kolnie, szpital Powiatowy 
w Zambrowie

4. Urologia – hospitalizacja – 
zwiększenie dostępności do świad-
czeń, w tym dla pacjentów onkolo-
gicznych –  Białostockie Centrum 
Onkologii.              Rafał Tomaszczuk

8 lutego podczas uroczystej 
gali w „Dworku Tryumf” w Księży-
nie ogłoszono laureatów Nagrody 
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny 

„Pierścień Podskarbiego Wołoszka 
2019”.  Nagrody są przyznawane 
w trzech kategoriach: „Człowiek”, 

„Firma” i „Instytucja/Przedsięwzięcie/
Wydarzenie”.

W pierwszej kategorii nomina-
cję do nagrody otrzymali: Barbara 
Grabowska wieloletnia sołtys wsi 
Ignatki, Marek Kawecki piwowar do-
mowy z Niewodnicy Nargilewskiej-

Juchnowiec Kościelny

Pierścienie Podskarbiego Wołoszka rozdane
-Kolonia oraz Jan Litwińczuk prezes 
Stowarzyszenia Olmonty.

W kategorii „Firma” nomi-
nowano: firmy: „Alex” spółkę z o.o. 
z Kleosina, Berda Budownictwo 
Krzysztof  Beszterda z Wólki oraz 
Pack-Box z Hryniewicz.

W trzeciej kategorii nominację 
otrzymali:  Chór  „Viva Arte” działa-
jący przy GOK w Juchnowcu Kościel-
nym oraz Księża Werbiści z Kleosina.

Laureatami zostali: Barbara 
Grabowska, Spółka „Alex” i Księża 
Werbiści.                                (wss)
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GMINA HAJNÓWKA

W niedzielę 
26 stycznia 2020 r. w Gminnym 
Centrum Kultury w Dubinach, za-
raz po porannej liturgii w pobliskiej 
Cerkwi, odbyło się wspaniałe wy-
darzenie rekreacyjno-rozrywkowe, 
skierowane przede wszystkim do 
dzieci  z okolicznych miejscowości.

Jak się okazało, inicjatywa 
podjęta przez Parafię Prawosław-
ną p.w. Zaśnięcia Najświętszej Ma-
rii Panny, Wójta Gminy Hajnówka, 
Gminne Centrum Kultury, a tak-
że Wioskę Małego Osocznika  spo-
tkała się z aprobatą odbiorców 
i przyciągnęła do Centrum liczne 
grono zainteresowanych - w tym 
rodziców oraz dziadków tych naj-
młodszych uczestników zabawy.

Przedsięwzięcie rozpoczęło 
się od wystąpień inauguracyjnych 
współorganizatorów, tj. ks. prot. An-
drzeja Busłowskiego, Lucyny Smok-
tunowicz oraz Marioli German-Pie-
truczuk. Chwilę później publiczność 
miała okazję obejrzeć przedstawie-
nie teatralne w wykonaniu uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Dubinach. 
Zaprezentowali oni spektakl tema-
tyczny pt. „Choinka”, do którego 
młodych aktorów przygotowały 
panie Aniela Litwiniuk oraz Irena 

Baczyńska. To dzięki ich pomysłom 
oraz niekwestionowanemu nakła-
dowi pracy, a także zaangażowaniu 
i zdolnościom artystycznym dzieci, 
zgromadzeni widzowie mieli okazję 
ponownie poczuć atmosferę świąt 
Bożego Narodzenia.

Po zakończonym przedsta-

wieniu można było jeszcze usłyszeć 
kolędy w wykonaniu nowopowstałej 
dziecięcej grupy wokalnej, działają-
cej pod kierownictwem p. Patrycji 
Siemiackiej przy cerkwi w Dubinach, 
a już chwilę później rozpoczął się 
długo wyczekiwany blok muzycz-
no-rozrywkowy, który poprowadziły 
dwie przesympatyczne i kreatywne 
animatorki. Szereg zaproponowa-
nych przez nie gier i konkurencji 
sprowokował do wspólnej zabawy 
wszystkich uczestników imprezy, 
w tym również opiekunów dzieci 
towarzyszących swoim pociechom, 
co można dostrzec na zdjęciach 
poniżej, do których obejrzenia 
oczywiście serdecznie zapraszamy 
wszystkich czytelników niniejszego 
artykułu ;)

Po mocy zaserwowanych sza-
leństw i rozrywek nadszedł czas na 
spotkanie ze Świętym Mikołajem. 
Jego wizyta wyzwoliła niepohamo-

wany entuzjazm wśród dzieciaków, 
które momentalnie otoczyły „boha-
tera wydarzenia” ze wszech stron 
i wytrwale oczekiwały na swoje „5 
minut, oko w oko” z przybyszem 
z dalekiej Laponii. Wartością do-
daną upragnionego spotkania był 
ogromny wór z prezentami, któ-
re „Pan z białą brodą” przytargał 
ze sobą prosto na dubińską salę 
widowiskową, zapełnioną rozba-
wioną gromadą uśmiechniętych 
dzieci. Okazało się, że wszyscy 
byli w minionym roku wyjątkowo 
grzeczni, w związku z czym zasłu-
żyli na świąteczne prezenty, które 
ochoczo rozdawał serdeczny gość 
z zimnej krainy!

Wizyta hojnego Mikołaja 
dobiegła końca, a dzieci – choć 
zmęczone, to jednak usatysfakcjo-
nowane, z rękoma pełnymi poda-
runków, udały się do swoich domów 

z nadzieją, że za rok znów się tu 
spotkają…

Organizatorzy tegorocznej Za-
bawy Choinkowej gorąco dziękują 
wszystkim sponsorom, darczyńcom 
oraz ludziom dobrej woli, którzy 
wspomogli ich w przygotowaniach 

tej fantastycznej zabawy integra-
cyjnej, poprzez okazane wsparcie 
finansowe i/lub rzeczowe.

Autor tekstu:  Mariola German-
Pietruczuk

Zdjęcia: Gminne Centrum Kultury 
w Dubinach

Parafialna zabawa choinkowa w Dubinach

Wójt Gminy Hajnówka infor-
muje, że od dnia 20.02.2020r. przyj-
mowane będą wnioski o wydanie 

„Karty Mieszkańca Gminy Hajnówka” 
(ZARZĄDZENIE Nr 165/2020 WÓJTA 
GMINY HAJNÓWKA z dnia 19 lutego 
2020 roku w sprawie wprowadzenia 
regulaminu programu „Karta Miesz-
kańca Gminy Hajnówka”)

Karta Mieszkańca Gminy Haj-
nówka jest wydawana przez Wójta 
Gminy Hajnówka w celu potwier-
dzenia uprawnień do korzystania 
z bezpłatnych przejazdów miejską 
komunikacją publiczną z bagażem 

podręcznym. Kartą może posługi-
wać się jedynie ta osoba, na którą 
karta została wydana.

Wzór wniosku dostępny 
jest w Urzędzie Gminy Hajnówka, 
w pokoju nr 43 oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy : http://
gmina-hajnowka.pl/zalatw-sprawe/
83-sprawy-obywatelskie/1519-z-
lozenie-wniosku-o-wydanie-karty-

-mieszkanca-gminy-hajnowka
Wypełniony wniosek należy 

składać w Urzędzie Gminy Hajnówka 
w pokoju nr 43 (ewidencja ludności) 
w dni robocze w godz. 08:00 - 15:00.

Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka

Gmina Hajnówka w partner-
stwie z Fundacją Integron zaprasza 
do udziału w projekcie „Akademia 
Kompetencji Cyfrowych dla miesz-

Gmina Hajnówka zaprasza do udziału w projekcie!
kańców Gminy Hajnówka”. Szkole-
nia będą miały miejsce w świetli-
cach na terenie gminy. Po szczegóły 
zapraszamy na naszą stronę inter-

netową oraz do pokoju 41 Urzędu 
Gminy Hajnówka. 

Serdecznie zapraszamy.



Wieści Podlaskie  3

Nr 26

Dotacje na realizację  
zadań publicznych powiatu

Zarząd powiatu na posiedze-
niu 27 lutego br. podjął uchwałę 
w sprawie udzielenia dotacji na 
dofinansowanie realizacji zadań 
publicznych Powiatu Bielskiego 
w 2020 roku. W budżecie zabez-
pieczono na ten cel kwotę 60 tys. zł. 

16 zainteresowanych organi-
zacji pożytku publicznego, upraw-
nionych do ubiegania się o wspar-
cie finansowe, w odpowiedzi na 
ogłoszony konkurs złożyło w su-
mie 21 ofert. Rozpatrująca je ko-
misja konkursowa zaakceptowała 
wszystkie wnioski, przedstawiając 
zarządowi powiatu wyniki swoich 
prac. Nie wszystkie jednak otrzy-
mały oczekiwane wsparcie. Gdyby 

zaspokoić oczekiwania oferentów, 
należałoby na ten cel przeznaczyć 
80 tys. zł, gdyż na taką właśnie 
ogólną kwotę opiewały biorące 
udział w konkursie propozycje. In-
tencją zarządu było tymczasem 
dokonanie pozostającej do podzia-
łu kwoty w taki sposób, by każda 
z organizacji otrzymała środki 
w wysokości zależnej od rangi re-
alizowanego zadania.

Najbardziej zadowolonym 
z otrzymanego wsparcia będzie 
z pewnością Stowarzyszenie Ro-
dziców Osób Niepełnosprawnych 

„Lazur Nadziei”, które otrzyma aż 7 
tys. zł. Nie powinny także narzekać 
Klub Amazonek w Bielsku Podla-
skim, którym przyznano 5,5 tys. 
zł oraz Powiatowy Szkolny Zwią-
zek Sportowy (4 tys. zł na jedno 
z dwóch zgłoszonych do konkursu 
zadań). Pozostałym podmiotom 
przyznano dotacje w granicach od 
jednego do trzech tys. zł.

pd

Majątek powiatu bielskiego
Na prawie 226 mln zł wyce-

niono majątek powiatu bielskiego. 
W jego skład wchodzą grunty, bu-
dynki oraz mienie ruchome. Infor-
mację w tej sprawie na ostatnim 
posiedzeniu przyjął zarząd powiatu.

Najbardziej wartościowym 
składnikiem mienia powiatu są 
obiekty inżynierii drogowej i wodnej, 
a więc przed wszystkim mosty. Ich 
łączna wartość wynosi 133 mln zł. 
Ponad 77 mln zł warte są budynki, 
w tym mieszkalne (8 mln zł). Na 
tym tle skromniej wypada zasób 
gruntów, których powiat posiada 
w swoim zasobie ponad 3,1 mln 
m2. Wyceniono je na kwotę 9,8 
mln zł. Większość z nich stanowią 
grunty wchodzące w skład dróg 
powiatowych – blisko 2,4 mln m2 
o wartości 3,3 mln zł.

W skład mienia ruchomego 
powiatu wchodzą różnego rodza-

ju narzędzia, przyrządy, maszyny 
i pojazdy, urządzenia techniczne 
i kotłownie. Zasoby te oszacowano 
na kwotę 12 mln zł. Warto jednak 
zauważyć, że ich wartość brutto 
(czyli początkowa) wynosiła ponad 
50 mln zł. 

Powiat osiąga dochody z ty-
tułu wykonywania prawa własności 

Rodzina – inwestycja w przyszłość
Powiat bielski w roku 

bieżącym zrealizuje projekt 
pod nazwą „Rodzina – inwe-
stycja w przyszłość II”. Bę-
dzie to możliwe dzięki uzy-
skanemu dofinansowaniu ze 
środków unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pod-
laskiego.

Wartość tego projektu 
wyniesie 935 tys. zł, z czego 
865 tys. pokryje dofinanso-
wanie unijne. Pozytywną dla 
powiatu bielskiego decyzję 
w tej sprawie podjął zarząd 
województwa podlaskiego. 
Wsparciem objęte będą rodziny 
z problemami opiekuńczo-wycho-
wawczymi, dzieci z rodzin zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, 
jak również osoby i instytucje 
sprawujące pieczę zastępczą nad 
umieszczonymi w nich dziećmi. Te 
ostatnie skorzystają też z  szerokiej 
gamy usług społecznych, takich jak: 
socjoterapia, glottodydaktyka, tera-
pia pedagogiczna i logopedyczna, 
trening umiejętności społecznych. 
Projekt przewiduje także szkolenia 
i warsztaty dla osób sprawujących 
rodzinną pieczę zastępczą, opie-
kujących się niepełnosprawnymi, 
a także wymagających wsparcia 
rodzin.

Jest to kolejna edycja pro-
jektu. Pierwsza, zrealizowana 
w latach 2017-2019, adresowa-
na była do 106 osób - rodzin za-
stępczych wraz z podopiecznymi, 
rodzin wychowujących dziecko  
z niepełnosprawnością, ro-
dzin przeżywających proble-
my opiekuńczo-wychowawcze.  
W minionym roku wzięło 
w niej udział 10 rodzin zastęp-
czych, 10 dzieci pozostających  
w pieczy zastępczej, 5 rodzin prze-
żywających  trudności  opiekuńczo-

-wychowawcze wraz z pięciorgiem 
dzieci, 10 rodziców wychowujących 
dziecko z niepełnosprawnością. 
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i innych praw majątkowych. Są to 
przede wszystkim korzyści uzyski-
wane w wyniku przekazywania nie-
ruchomości w najem lub dzierżawę 
oraz sprzedaży składników mająt-
kowych. W ub. roku w tej kategorii 
dochodów wpłynęło do budżetu 
powiatu blisko 686 tys. zł. 

pd, wch

W sytuacji zagrożenia koronawirusem
Stan przygotowań do możli-

wego zagrożenia epidemiologiczne-
go spowodowanego koronawirusem 
SARS-CoV-2 ocenił na swym posie-
dzeniu zarząd powiatu. W opinii za-
rządu istnieje świadomość powagi 
sytuacji, ale też pozytywnie oce-
niono własne podejmowane w tej 
sprawie działania. W chwili obecnej 
pewne jest to, że na terenie powia-
tu bielskiego nie stwierdzono ani 
jednego przypadku zakażenia wi-
rusem.

Starosta bielski Sławomir Je-
rzy Snarski informował członków 
zarządu o wdrożonych przez szpital 
powiatowy procedurach. Przygoto-
wywane są m.in. pomieszczenia 
i łóżka w budynku oddziału zakaź-
nego, ograniczono odwiedziny na 
pozostałych oddziałach, wprowa-
dzono zakaz wejścia osób z ob-
jawami charakterystycznymi dla 
osób zakażonych wirusem (mają 

one być kierowane bezpośrednio na 
oddział zakaźny). Przeprowadzono 
trening dla personelu, zakupiono 
środki dezynfekcyjne i ochrony 
osobistej. W razie potrzeby z za-
sobów wojskowych udostępnione 
będą namioty z odpowiednim wy-
posażeniem, w których ulokowane 
zostaną punkty diagnostyczne. Po-
nadto wyznaczone zostały miejsca 
dla osób poddanych kwarantannie.

W tej także sprawie 9 mar-
ca br. w Starostwie Powiatowym 
w Bielsku Podlaskim odbyło się 
spotkanie przedstawicieli służb 
odpowiedzialnych za walkę z koro-
nawirusem SARS-CoV-2 na terenie 
powiatu. Wzięli w nim udział sta-
rostowie Sławomir Jerzy Snarski 
i Piotr Bożko, dyrektorzy szpitala 
powiatowego Bożena Grotowicz 
i Arsalan Azzaddin, komendant po-
wiatowy policji Wojciech Macutkie-
wicz, przedstawiciel powiatowego 

inspektora sanitarnego Ewa Ta-
rasiuk, kierownik zakładu pomocy 
doraźnej Dawid Piotrowski oraz 
kierownik referatu bezpieczeństwa 
i zarządzania kryzysowego Jan 
Opaliński.

Celem przeprowadzonej nara-
dy było uzgodnienie szczegółowej 
współpracy pomiędzy służbami 
i instytucjami w przypadku ujaw-
nienia na terenie powiatu osób za-
rażonych wirusem. Dokonano także 
przeglądu i doprecyzowania proce-
dur obowiązujących poszczególne 
podmioty w obecnej sytuacji.

W trakcie posiedzeń podkre-
ślano, iż do tej pory na terenie po-
wiatu bielskiego nie stwierdzono 
ani jednego przypadku zakażenia 
koronawirusem. Nade wszystko 
należy zachować spokój i nadzieję, 
że powiat i jego mieszkańcy pozo-
staną bezpieczni.
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była pomoc pozafinansowa, opie-
rająca się m.in. na udzielaniu or-
ganizacjom wszelkich istotnych dla 
nich informacji. Ich przedstawiciele 
brali także udział w opracowywa-
niu rocznego planu współpracy. 
Istotny jest tu także udział szkół 
ponadpodstawowych w działaniach 
społecznych i charytatywnych na 
rzecz tutejszej społeczności lokal-
nej. Uczniowie angażowali się m.in. 
w zbiórki żywności i artykułów 
higienicznych oraz organizowali 
kiermasze, festyny i koncerty cha-
rytatywne. Szczególną rolę odegrał 

Na posiedzeniu zarządu po-
wiatu 27 lutego br. przyjęto i skie-
rowano do rady powiatu sprawoz-
danie z realizacji programu współ-
pracy z organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami działają-
cymi w tym sektorze. Program ten 
został przyjęty przez radę powiatu 
w 2018 r., natomiast na organie 
wykonawczym samorządu ciąży 
ustawowy obowiązek przedłożenia 
stosownego sprawozdania radzie.

W 2019 r. współpraca powia-
tu bielskiego z ww. podmiotami 
przebiegała na dwóch płaszczy-
znach. Pierwszą z nich było bezpo-
średnie wsparcie finansowe udzie-
lane organizacjom pozarządowym 
w formie dotacji na realizowane 
zadania publiczne. Wydatki bu-
dżetowe na ten cel zamknęły się 
kwotą 37 tys. zł. Drugą natomiast 

Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w 2019 r.

Wyższy standard żywienia w bielskim szpitalu

Nowoczesna, świetnie wypo-
sażona, godna XXI wieku, dyspo-
nująca doskonale przygotowaną 
kadrą - tak można określić nową 
kuchnię w bielskim szpitalu, którą 
20 lutego br. uroczyście oddano 
do użytku. Będzie służyła przede 
wszystkim pacjentom, podnosząc 
komfort ich pobytu w placówce, ale 
też wykorzystywana będzie do ce-
lów szkoleniowych. Na jej bazie po-
wstanie bowiem regionalny ośro-
dek szkolenia zespołów żywienia 
szpitalnego. Efektem zrealizowa-

nej inwestycji będzie podniesienie 
standardów opieki w zainteresowa-
nych placówkach medycznych. In-
westycję wartą 6,5 mln zł sfinanso-
wano ze środków rezerwy budżetu 
państwa (5,1 mln zł), budżetu po-
wiatu bielskiego (1,3 mln zł) oraz 
środków własnych SPZOZ w Bielsku 
Podlaskim (ok. 180 tys. zł). Doty-
czącą jej prezentację przedstawiła 
zastępca dyrektora SPZOZ Patrycja 
Sarnacka.

- Od osiemnastu lat snuję 
opowieść o szpitalu, który krok po 

kroku, jak państwo obserwujecie, 
stale się zmienia na lepsze – pod-
czas ceremonii otwarcia kuchni 
mówił starosta bielski Sławomir 
Jerzy Snarski. – W ubiegłym roku 
oddaliśmy do użytku centralną 
sterylizatornię, obecnie czekają na 
zakończenie kolejne inwestycje.

Starosta podziękował wszyst-
kim, którzy zaangażowani byli 
w realizację sfinalizowanej inwe-
stycji – wicestaroście Piotrowi Boż-
ko, członkom zarządu, radnym rady 
powiatu, wójtom i burmistrzom 
z bielskiego powiatu, przedsiębior-
com oraz pracownikom szpitala 

– Moi współpracownicy nigdy nie 
mieli wątpliwości, że warto dokła-
dać środki finansowe do działalno-
ści szpitala. Dzięki pieniądzom sa-
morządowców rozwiązaliśmy wiele 
problemów, bo zostały przez nich 
wsparte także inne zadania. Służy 
to naszym mieszkańcom, podnosi 
jakość ich funkcjonowania. Piękne 
jest to, że przedsiębiorcy uważają 
szpital i jego misję za nasze wspól-
ne dzieło, dając szansę pacjentom 
na podniesienie komfortu leczenia. 
Jesteśmy przekonani, że pracow-
nicy szpitala zrobią wszystko, by 
dzięki wiedzy i zaangażowaniu 

Dyrekcja bielskiego szpitala: Bożena Grotowicz, Arsalan Azzaddin 
i Patrycja Sarnacja

XXIV sesja rady powiatu
Na pierwszej w tym roku sesji 

obradowała rada powiatu. Większą 
część poruszanych w jej toku za-
gadnień stanowiły sprawozdania 
jednostek organizacyjnych i służb.

Informacje dotyczące bezpie-
czeństwa w powiecie przedłożyli 
radzie komendanci komend po-
wiatowych policji i straży pożarnej. 
Tematyce tej poświęcone zostało 
także sprawozdanie starosty biel-
skiego z prac komisji bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego za 
ubiegły rok. Radni mogli zapoznać 
się ponadto z informacją dyrekto-
ra szpitala o wydzierżawianych in-
nym podmiotom pomieszczeniach 
szpitalnych, wysokością średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placów-
kach prowadzonych przez powiat 

oraz sprawozdaniami z prac komisji 
stałych rady i kontroli przeprowa-
dzonych przez komisję rewizyjną.

Ważną kwestią było podjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej na rzecz miasta 
Bielsk Podlaski. Rada podzieliła 
stanowisko zarządu powiatu w tej 
sprawie, wyrażając zgodę na prze-
kazanie gminie miejskiej środków 
finansowych w kwocie pół miliona 

Zarząd Powiatu w sprawie obwodnicy 
Bielska Podlaskiego

Zarząd Powiatu na posiedze-
niu w dniu 27 lutego br. zajął stano-
wisko w sprawie przebiegu projek-
towanej części obwodnicy miasta 
Bielsk Podlaski łączącej drogę kra-
jową nr 66 z drogą ekspresową S19. 

Poniżej zamieszczamy treść 
pisma przesłanego do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Białymstoku.

Bielsk Podlaski, 27.02.2020 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-

jowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok
Stanowisko Zarządu Po-

wiatu w Bielsku Podlaskim 
w sprawie przebiegu projekto-
wanej części obwodnicy miasta 
Bielsk Podlaski łączącej drogę 
krajową nr 66 z drogą ekspre-
sową S19

Zarząd Powiatu w Bielsku 
Podlaskim, reprezentujący swoich 
mieszkańców, wnosi o ponowną 
wnikliwą analizę projektowanego 
przebiegu południowej obwodnicy 
miasta Bielsk Podlaski łączącej dro-
gę krajową nr 66 z projektowaną 
drogą ekspresową S19.

Projektowany odcinek, mający 
pełnić rolę południowej obwodnicy 
miasta Bielsk Podlaski, zdaniem 
naszym w chwili obecnej przebie-
ga zbyt blisko istniejącej zabudowy 

zł z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie zadania inwestycyjnego „Re-
witalizacja Bielskiego Domu Kultury 
i Kina Znicz na cele kulturalne, edu-
kacyjne”. Jest to druga transza do-
tacji, pierwszą w identycznej kwocie 
wypłacono w roku ubiegłym.

Obrady sesji zakończyło pod-
jęcie uchwał związanych ze zmia-
nami w budżecie powiatu. 

pd

mieszkalnej oraz narusza 
integralność systemu ko-
munikacyjnego dzielnicy 
Studziwody. Dodatkowo, 
takie umiejscowienie ob-
wodnicy przyczyni się 
w przyszłości do zaha-
mowania rozwoju urbani-
stycznego dzielnicy.

Nie wzięto pod uwa-
gę propozycji mieszkańców dziel-
nicy Studziwody oraz Rady Mia-
sta Bielsk Podlaski, postulujących 
przesunięcie obwodnicy w kierunku 
południowym. Taka zmiana położe-
nia powinna zadowolić mieszkań-
ców dzielnicy Studziwody oraz nie 
spowodować utrudnień dla miesz-
kańców miejscowości Lewki i Piliki 
położonych na terenie gminy Bielsk 
Podlaski.

Ponadto trudno nie zauwa-
żyć, że rozpatrywane na etapie 
konsultacji społecznej trzy wa-
rianty przebiegu trasy obwodnicy 
były w zasadzie jednym wariantem 
z bardzo niewielkimi zróżnicowa-
niami położenia w rejonie dzielnicy 
mieszkalnej Studziwody.

Należy stwierdzić, iż przed-
miotowa inwestycja oprócz niewąt-
pliwych korzyści dla mieszkańców 
miasta Bielsk Podlaski i naszego 
powiatu, powoduje niestety i ujem-
ne skutki przy planowanym przebie-
gu w okolicy dzielnicy Studziwody. 
Dlatego mamy nadzieję, że tak wy-
specjalizowana jednostka, jaką jest 
GDDKiA raz jeszcze przed podję-
ciem ostatecznej decyzji o przebie-
gu przedmiotowej trasy, przyjmie 
jej wariant uwzględniający interesy 
jak najszerszej grupy mieszkańców 
naszego regionu.

Sławomir Jerzy Snarski
Starosta Bielski

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana 
Pawła II w Bielsku Podlaskim, ko-
ordynując i organizując wiele akcji 
społecznych adresowanych do dzie-
ci niepełnosprawnych. 

Zainteresowane stowarzy-
szenia otrzymały także wsparcie 
ze strony innych jednostek organi-
zacyjnych powiatu. Powiaty urząd 
pracy współpracował ze Stowarzy-
szeniem Osób Niepełnosprawnych 

„Szansa” przy tworzeniu miejsc pra-
cy dla osób dotkniętych niepełno-
sprawnością, zaś poradnia psycho-
logiczno-pedagogiczna udzielała 
stosownych konsultacji i porad. 

Zarząd powiatu zapewnił, iż 
współpraca z organizacjami poza-
rządowymi w 2019 r. odbywała się 
na zasadach partnerstwa, efektyw-
ności, uczciwej konkurencji, pomoc-
niczości i jawności.                        pd

nieść pomoc tym, którzy jej po-
trzebują. To wszystko jest dla nas 
bardzo ważne, bo tworzymy wza-
jemnie wspierające się środowisko.

Podczas uroczystości dyrek-
torzy szpitala Bożena Grotowicz 
i Arsalan Azzaddin otrzymali od-
znaczenia „Za zasługi dla ochrony 
zdrowia” nadane przez Ministra 
Zdrowia na wniosek starosty biel-
skiego. 

Podziękowania za udzielane 
wsparcie finansowe otrzymali m.in. 
starostowie Sławomir 
Jerzy Snarski i Piotr 
Bożko.

Ceremonię otwar-
cia kuchni szpitalnej 
uwieńczyło jej poświę-
cenie przez kapłanów: 
biskupa drohiczyńskie-
go seniora Antoniego 
Pacyfika Dydycza oraz 
arcybiskupa bielskie-
go Grzegorza. Sym-
bolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali obaj 
starostowie, dyrektor 
SPZOZ Bożena Gro-
towicz, dyrektor Od-
działu Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu 

Zdrowia Maciej Olesiński, przed-
stawiciel generalnego wykonawcy 
firmy Wikbud Wiesław Kiśluk oraz 
projektant Maciej Pokorski.

Miłym akcentem uroczystości 
był występ małych podopiecznych 
Przedszkola na Hołowiesku. Przed-
szkolaki z pełnym wdziękiem zatań-
czyły oraz wykonały kilka piosenek, 
w tym brawurowo utwór z repertu-
aru Anny Jantar „Żeby szczęśliwym 
być”.
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Rozmowa z Krzysztofem 
Jurgielem – posłem do Parla-
mentu Europejskiego

Parlament Europejski roz-
pędził się na dobre, pracuje 
intensywnie w Brukseli oraz   
w Strasburgu. Ostatnio wywo-
łuje jednak w Polsce kontrower-
syjne, a nawet nieprzychylne 
opinie. Zanim do tego dojdzie-
my proszę powiedzieć, jakie 
były początki Pana udziału  
w obradach, czym zajmowali się 
europosłowie? 

Pierwsza sesja Parlamentu 
Europejskiego po majowych wybo-
rach rozpoczęła się 2 lipca 2019 
roku. Jestem wdzięczny moim wy-
borcom, że mogę służyć Polakom, 
dbając o polskie interesy polityczne 
i gospodarcze zabezpieczone spra-
wiedliwym unijnym budżetem, ze 
szczególną troską o rolnictwo i roz-
wój obszarów wiejskich. O zawsze 
bliski mi region Polski Północno 

– Wschodniej. 3 lipca został wy-
brany przewodniczącym PE włoski 
socjalista David Sassoli oraz jego 
zastępcy. Zgodnie z moimi zain-
teresowaniem wszedłem w skład 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
a w zastępstwie – do Komisji Roz-
woju Regionalnego. Z poparciem 
polskich europosłów stanowisko 
przewodniczącej Komisji Europej-
skiej objęła Ursula von der Leyen 
z Niemiec. Nie brakowało emocji 
podczas parlamentarnych wysłu-
chań kandydatów na komisarzy. 
Szczęśliwie, pozytywnie dla polskie-
go rolnictwa, został zaakceptowany 
Janusz Wojciechowski. 

Czym grupa polityczna 
EKR, do której należą posłowie 
PiS, różni się od innych frakcji 
w Parlamencie Europejskim?

Ogólnie biorąc: lewica, libe-
rałowie, ugrupowania chadeckie 
i Zieloni zdominowali Parlament 
Europejski. EKR z udziałem posłów 
z 15 państw skupia eurorealistów 
o profilu konserwatywnym. Nie 
chcemy narzucania szkodliwych 
ideologicznych wzorów sprzecznych  
z tradycyjnymi wartościami w od-
niesieniu do małżeństwa, rodziny 
i społeczeństwa. Odrzucamy inge-
rencje biurokracji brukselskiej, Ko-
misji Europejskiej oraz Parlamentu  
w kompetencje państw człon-
kowskich, zapisane w trakta-
tach. Nie ma zgody na jawne  
i zakamuflowane działania 
zmierzające do utworzenia fe-
deracyjnego superpaństwa,  
w którym Polska stałaby się pod-
rzędnym krajem związkowym czy 
regionem. Wykluczamy podział na 
Europę dwóch prędkości. 

W tym roku najważniejsza 
batalia toczyć się będzie wokół 
budżetu UE na lata 2021 2027. 
W gąszczu sprzecznych dekla-
racji i interesów, czy widać już 
kształt wieloletnich ram finan-
sowych? 

Negocjacje przedłużają się, 
nie weszły jeszcze w decydującą 
fazę. Wszystko przed nami, z de-
cydującą rolą rządu polskiego. Po-
trzeba silnej, wytrwałej presji, two-
rzenia koalicji państw, aby rozdział 

środków nie zahamował realizacji 
kluczowych, strategicznych in-
westycji, szczególnie drogowych 
i transportowych w Polsce. Nale-
ży zrobić wszystko, by nie doszło 
do zmniejszenia finansowania 
Wspólnej Polityki Rolnej. Kiedy 
Komisja Europejska przedstawiła 
propozycje budżetowe z uwzględ-
nieniem skutków brexitu,  szybko 
ujawnili się zwolennicy obcinania 
funduszy na tradycyjne polityki, 
a konkretnie - politykę spójności  
i politykę rolną. 

W Parlamencie debatowali-
śmy o budżecie, bez optymizmu 
o bliski finał negocjacji. Mogę po-
wiedzieć, że przeważa stanowisko, 
aby nie dopuścić do radykalnych 
cięć w obszarze polityki spójno-
ści i wspólnej polityki rolnej. Par-
lament zdecydowanie popiera 
ambitny - pod względem celów 
i wielkości - budżet unijny. Wszyst-
ko ma się ogniskować wokół reali-
zacji głównego celu - zatrzymania 
zmian klimatycznych, dążenia, aby 
w 2050 roku osiągnąć neutral-
ność emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery. Stąd niemal wszystkie 
dotacje  będą wypłacane pod wa-
runkiem uwzględnienia kryteriów 
klimatycznych. Jestem zaniepoko-
jony, czy tak radykalne ustawienie 
celów nie zaszkodzi perspektywom 
wzrostu gospodarczego Unii, a tym 
bardziej Polsce. 

Proszę Pana Posła o jakieś 
konkrety dotyczące pieniędzy 
dla Polski. Czy wiemy coś na 
ten temat? 

Według projektu przedsta-
wionego przez Komisję Europej-
ską, z ogólnej kwoty wynoszącej 
1 135 mld euro, szacuje się, że 
Polsce przypadnie około 91,4 mld 
euro, co oznaczałoby zmniejszenie 
o 14,5 mld w stosunku do obecnej 
perspektywy finansowej. Złożo-
ny z przywódców 16 państw tzw. 
Klub Przyjaciół Spójności apeluje, 
usiłuje wywierać presję, by został 
utrzymany poprzedni poziom finan-
sowania polityki spójności. Do Pol-
ski miałoby trafić ok. 64 mld euro, 
czyli 20 proc. mniej. Nasz kraj jest 
największym beneficjentem. Czas 
wreszcie, aby do polityków z innych 
państw dotarł argument, że budo-
wane u nas połączenia drogowe, 
kolejowe, inwestycje energetyczne 
i klimatyczne służą całej Europie. 
Na dopłaty bezpośrednie dla rol-
ników przeznacza się o jeden proc. 
mniej, a na rozwój obszarów wiej-
skich – prawie 20 proc. Myślę, że 
pod koniec tego roku dojdzie do 
ostatecznych rozstrzygnięć. Powin-
ny być korzystniejsze dla nas, niż 
zamierza Komisja Europejska. 

Szumnie i dumnie za-
brzmiały deklaracje o tym, że 
Unia będzie światowym liderem 
w ochronie środowiska natural-
nego. Ogłoszono alert: bliska 
jest katastrofa klimatyczna  
z powodu nadmiernej emisji 
gazów cieplarnianych. Jedynie 
koncepcja Europejskiego Zielo-
nego Ładu, rzetelnie realizowa-
na, doprowadzi do neutralności 
klimatycznej w 2050 r. Czy rów-

nież Pan Poseł bije na trwogę ? 
 Europejski Zielony Ład ogło-

szony przez Komisję Europejską to 
strategia walki o obniżenie emisji 
dwutlenku węgla i zapobiegania 
zmianom klimatu. Propozycje Ko-
misji krytycznie ocenili posłowie 
PiS. W debacie parlamentarnej było 
dużo alarmistycznych wypowiedzi, 
roztaczania ponurych wizji o gro-
żącej nam katastrofie, roztacza-
nych głównie przez deputowanych 
z zachodniej części UE. Pamiętam 
w latach siedemdziesiątych, jak to 
Klub Rzymski ogłosił raport ostrze-
gający przed katastrofą klimatycz-
ną z powodu oziębienia globu… Na-
mawiam do zajęcia powściągliwej 
postawy, do racjonalnych, bardziej 
przemyślanych działań. Należy, 
oczywiście, poważnie traktować 
zmiany klimatyczne, ale obawiam 
się, że gwałtowne, restrykcyjne 
przedsięwzięcia w każdej dziedzi-
nie gospodarki, przemysłu oraz 
w rolnictwie mogą doprowadzić 
do pogorszenia konkurencyjności 

europejskiej gospodarki i obniże-
nia poziomu życia obywateli. Ubó-
stwo energetyczne mieszkańców 
Europy, których nie będzie stać na 
opłacenie dostaw energii cieplnej 

- obecnie występujące - znacznie 
się pogłębi. Potrzebna nam spra-
wiedliwa, wyważona transforma-
cja klimatyczna, która nikogo nie 
wyklucza, z uwzględnieniem różnic 
w poziomie rozwoju gospodarczego 
krajów. Weźmy też pod uwagę, że 
Rosja, USA, Chiny, Indie nie przystą-
piły do realizacji Porozumienia Pa-
ryskiego, a odpowiadają za gigan-
tyczną  emisję CO2 do atmosfery. 

Polska jest w tej sytuacji, 
że Europejski Zielony Ład wy-
raźnie uderza w podstawy ener-
getyki opartej na węglu. Czy są 
uzasadnione powody do obaw? 
Czy sprostamy zobowiązaniom, 
jakie nałoży Unia Europejska? 

Szybka dekarbonizacja 
i stworzenie sektora energetycz-
nego bazującego w dużej mierze 
na źródłach odnawianych bę-
dzie niemożliwa, ugodzi mocno 
w polską gospodarkę. Inwestycje 
na przekształcenia w kierunku 
neutralności klimatycznej w 2050 
roku, szacuje się, że kosztowałyby 

nasz kraj 400 – 500 mld euro. Za-
powiadana pomoc finansowa Unii  
w postaci tzw. Mechanizmu Spra-
wiedliwej Transformacji jest nieza-
dowalająca, zbyt mała. Szczegól-
nie Niemcy i Francja naciskają na 
przeprowadzenie dekarbonizacji 
i redukcję emisji. Widocznie mają 
swoje interesy, które jednak ko-
lidują z polskimi. Rząd polski, jak 
wiemy, zabiega o zgodę, abyśmy 
podążali swoją drogą w realiza-
cji Europejskiego Zielonego Ładu,  
w dłuższym czasie, by nie zahamo-
wać wzrostu gospodarczego, który 
służy przecież poprawie dochodów 
Polaków. Mam nadzieję, że rząd 
wspierany przez posłów PiS w Par-
lamencie Europejskim, wytrzyma 
presję, a nawet szantaż najbogat-
szych państw unijnych. Ustępstwa 
byłyby bardzo niebezpieczne. 

Unia stawia na zieloną 
politykę rolną, w jakim kie-
runku będzie zatem zmieniała 
się Wspólna Polityka Rolna po 
2020 roku ?

Najważniejsze jest w tym, że 
propozycje reformy Wspólnej Poli-
tyki Rolnej potwierdzają jej kluczo-
we znaczenie w ogólnej polityce 
Unii. Nowe zadania w zakresie śro-
dowiska, realizacja celów klimatycz-
nych, rzeczywiście, będą wymagały 
odpowiedniego wsparcia finanso-
wego, by nie obciążać rolników wy-
sokimi kosztami. Różne ogranicze-
nia dotyczące nawożenia, środków 
ochrony roślin, dobrostanu zwierząt, 
zmuszają do poważnych wydatków. 
Sprzeciw mój budzą pomysły ra-
dykalnej redukcji poziomu pogło-
wia zwierząt hodowlanych. Europa 
powinna nadal podnosić konkuren-
cyjność gospodarki rolnej i dbać  
o bezpieczeństwo żywnościowe 
ludzi. Na posiedzeniu Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi postawiłem 
kwestię, czy Komisja Europejska 
nie powinna dokonać oceny celów 
traktatowych WPR i dokonać zmia-
ny zapisów w związku z wprowa-
dzaniem Zielonego Ładu.

Dobrym posunięciem będzie 
przewidywane wsparcie małych 
i średnich gospodarstw, które ce-
chuje większa elastyczność, gdzie 
łatwiej wprowadzać tradycyjne 
metody produkcji, nie szkodzące 

środowisku. Krytycznie zaś oceniam 
zamiar obniżenia finansowania 
w drugim filarze WPR i przeniesie-
nie  na budżety krajowe wydatków 
na rozwój obszarów wiejskich. Na 
szczeblu rządowym, parlamentar-
nym, trzeba nadal prowadzić sta-
rania o wyrównanie dopłat bezpo-
średnich naszym rolnikom. Jak się 
zakończą? Czas pokaże. 

W dużym stopniu za-
wdzięczamy Panu inicjaty-
wę Programu Rozwoju Polski 
Wschodniej, dobrego instru-
mentu podciągania do wyż-
szego poziomu gospodarczego  
i społecznego zapóźnionych re-
gionów. Co się dzieje, czy nowy 
Program na kolejną perspek-
tywę finansową Unii zostanie 
zaakceptowany? 

W obecnej perspektywie fi-
nansowej środki unijne w wysoko-
ści 2 mld euro są przeznaczane na 
rozwój innowacyjnej przedsiębior-
czości, rozbudowę ekologicznych 
systemów transportu miejskiego, 
drogi, obwodnice oraz koleje. Wo-
jewództwa podlaskie i warmińsko 

- mazurskie skorzystały z wielu 
projektów inwestycyjnych na rzecz 
poprawy warunków życia, kon-
kurencyjności firm czy lepszego 
wyposażenia uczelni wyższych. 
Założenia nowego Programu Pol-
ski Wschodniej zmierzają do dal-
szego rozwijania infrastruktury 
drogowej i kolejowej. Zabiegamy 
o środki  na  projekty ożywienia 
małych miast, które najbardziej 
ucierpiały po latach liberalnej poli-
tyki. Nowe technologie informacyj-
no – komunikacyjne, także dostęp 
do szerokopasmowego internetu, 
uzyskają finansowe wsparcie. Po-
nadto budowa, rozbudowa sieci 
gazowej i elektroenergetycznej.  
W sprawie uruchomienia nowego 
programu Polski Wschodniej rozma-
wiałem z panią komisarz ds. spój-
ności Elisą Ferreira. Jeśli  podejmie-
my intensywne, wspólne działania  
w instytucjach unijnych, co w du-
żym stopniu zależy od marszałków 
wschodnich województw, to sukces 
będzie w zasięgu ręki. 

Parlament Europejski zajmo-
wał się rzekomym naruszaniem 
praworządności w Polsce. Z ramie-
nia Komisji wiceprzewodnicząca 
Vera Jourowa krytykowała ustawy 
sejmowe dotyczące reformy są-
downictwa, dyscyplinowania rozpo-
litykowanych sędziów. W rezolucji 
znalazły się groźby o możliwości 
karania finansowego naszego kraju. 
Czy zgadza się Pan Poseł z opinią, 
że unijne gremia ostentacyjnie 
wkraczają w kompetencje suwe-
rennego państwa polskiego? 

Polacy naprawdę długo, 
ponosząc duże ofiary, walczy-
li o suwerenność Ojczyzny, żeby 
teraz rezygnować. Zwłaszcza, że 
traktaty unijne jasno wskazują na 
wyłączność kompetencji państw 
członkowskich odnośnie do ustro-
ju sądów krajowych. Z ust ataku-
jących Polskę posłów słyszało się 
często wierutne kłamstwa, słowa 
oszczerczej ignorancji i brak zna-

Ostra batalia o budżet unijny, korzystny dla Polski

Poseł Jurgiel z komisarz do spraw spójności i reform Elisą Ferreirą 

Cd. str. 6
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jomości polskich reform. Do tych 
haniebnych ataków włączyli się 
aktywnie posłowie totalnej opozy-
cji, niektórzy domagali się nawet 
sankcji finansowych. Dla mnie takie 
zachowanie jest pochodną postko-
lonialnej mentalności, kompleksów, 
które każą wzywać zagranicę do 
interwencji w obronie swoich inte-
resów, w zaciekłej walce o odzyska-
nie władzy. Cóż zatem wspominać 
o patriotyzmie, o honorze Polaka? 
Przykre to i zasmucające.

Pamiętam, że wkrótce, 
kiedy Parlament Europejski 
rozpoczął obrady na sesjach 
plenarnych, zabierał Pan Poseł 
głos, kierował pisemne pytania. 
Również w Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Jakich spraw 
dotyczyły te wypowiedzi? 

Jak łatwo można wywniosko-
wać przeważnie zabierałem głos 
w sprawach istotnych dla rolnic-
twa, w kontekście Wspólnej Polityki 
Rolnej, biorąc po uwagę interesy 
rolnictwa polskiego. Jednak naj-
pierw wspomnę apel do unijnych 
instytucji, by zrewidowano przepisy  
o warunkach przyznawania wiz 
Białorusinom, pragnącym robić 
zakupy na Podlasiu. Domagałem 
się wprowadzenia ściślejszej kon-
troli eksportu ukraińskiego zbo-
ża oraz drobiu, wyeliminowania 
nadużyć oraz ograniczenia bez-
cłowych kontyngentów do krajów 
unijnych. Kilka razy wskazywałem 
na potrzebę większego wspar-
cia i koordynacji działań w walce  
z afrykańskim pomorem świń. Pro-
testowałem przeciwko kłamliwym 
pomówieniom jakoby Polska eks-
portowała drób zarażony wirusem 
ptasiej grypy. 

Bywa niekiedy tak, że jak 
ktoś zdobędzie mandat do Par-
lamentu Europejskiego, to z po-

Ostra batalia o budżet unijny, 
korzystny dla Polski

ziomu Brukseli nie chce mu się 
już schodzić w teren, na spotka-
nia z wyborcami. Pan jednak nie 
rezygnuje, chce być blisko ludzi, 
jak zawsze w całej wieloletniej 
działalności posła na sejm, mi-
nistra. Jakie były to spotkania 
dotąd, a jakie są w planie?

 Nie zmieniam się pod tym 
względem. Bardzo sobie cenię ta-
kie spotkania i ludzi, którzy chcą 
ze mną porozmawiać, dzielić się 
wiedzą albo zwracają się z proble-
mami, jakie ich dotyczą. Realizuję 
cykl konferencji w miastach powia-
towych, odbyły się m. in. w Bielsku 
Podlaskim i Sejnach. Spotkania 
informacyjne zorganizuję we 
wszystkich powiatach. Zapozna-
ję mieszkańców woj. podlaskiego 
i warmińsko - mazurskiego z dzia-
łalnością  europarlamentu, z moją 
aktywnością oraz posłów grupy EKR. 
Omawiamy też priorytety rozwoju 
Polski Wschodniej. Brałem udział 
w wielu spotkaniach organizowa-
nych przez izby rolnicze. Zawsze 
chętnie uczestniczę w uroczysto-
ściach patriotyczno - religijnych. 
Ponadto przyjmuję interesantów 
w białostockim biurze poselskim 
i w jego filiach.
 Dziękuję Panie Pośle.

Rozmawiał: Leszek Koleśnik 

Krzysztof Jurgiel:
• Poseł PiS do PE (EKR) od 2019 r.; 
• Poseł na Sejm RP od 1997 r.; 
• Członek sejmowej Komisji Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi od 1997 r.; 
• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w latach 2005 – 2006 i 2015 – 
2018.

Cd. ze str. 5

XVIII edycja Prezentacji „Uczelnie w powiecie”

strza Jerzego Siraka. 
Pierwszą turę tegorocznych 

Prezentacji kończyliśmy – po raz 
pierwszy- w I Liceum Ogólno-
kształcącym w Bielsku Podlaskim.  
Starosta Bielski dr Sławomir Jerzy 
Snarski nagrodził Politechnikę Bia-
łostocką a Burmistrz Jarosław Bo-
rowski Państwową Szkołę Wyższą 
w Białej Podlaskiej. 

Po trzydniowej przerwie kon-

tynuowaliśmy cykl spotkań  z tego-
rocznymi maturzystami - 2 marca 
w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych i Policealnych w Wysokiem 
Mazowieckiem. Była to już VIII na-
sza wizyta w tej szkole, tym razem 
pod nowym kierownictwem Aldony 
Dołubizno. Dyrektor Ryszard  Flanc, 
który nas gościnie przyjmował 
w progach szkoły przez siedem lat 
przeszedł bowiem na emeryturę.

Puchar Starosty Bogdana 
Zielińskiego otrzymała Wojskowa 

Cd. ze str. 1 Akademia Techniczna w Warszawie, 
a nagrodę Burmistrza Jarosława 
Siekierko - statuetkę łabędzia, któ-
ry jest w herbie miasta – otrzymała 
Państwowa Wyższa Szkoła Informa-
tyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

W tegorocznej edycji targów 
największym zainteresowaniem 
szkół wyższych cieszył się Zambrów. 
Młodzież przybyła do Zespołu Szkół 
nr 1 mogła zapoznać się z oferta 
13 uczelni. Najwyżej oceniono ofer-

tę edukacyjną Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni, która otrzymała 
Puchar Starosty Stanisława Włady-
sława Ożlańskiego.

W środę – 4 marca – po raz 
czwarty, zachęcaliśmy do kontynu-
owania nauki mieszkańców powiatu 
grajewskiego. W Zespole Szkół nr 1 
swoje stoiska rozstawiło 10 uczelni. 
Największe uznanie  patronujących 
imprezie samorządowców zyskali: 
Politechnika Białostocka – nagro-
da starosty Waldemara Remfelda 

i Uniwersytet w Białymstoku – na-
groda Burmistrza Dariusza Lata-
rowskiego. Starosta wyróżnił dodat-
kowo dyplomami PWSiP w Łomży 
i Państwową Wyższą Szkołę Zawo-
dową w Suwałkach.

Prezentacyjny maraton za-
kończyliśmy 5 marca w Ełku. Przed 
licznie zgromadzoną młodzieżą 
swoja ofertę prezentowało  12 
wystawców. Starosta Ełcki Marek 
Chojnowski nagrodził pucharem 

Wyższą Szkołę Gospodarki w Byd-
goszczy oraz dyplomem PWSiP 
w Łomży, a puchar  Prezydenta Ełku 
Tomasza Andrukiewicza    otrzymał 
Uniwersytet w Białymstoku. Dyplo-
mem prezydenta wyróżniono PWSZ 
w Suwałkach,

Ogółem swoją ofertę zapre-
zentowało 16 uczelni, w tym po raz 
pierwszy Politechnika Lubelska.

Wiesław S. Sokołowski
Więcej zdjęć na www.wiescipodlaskie.eu

Polska i Białoruś podpisały umowę  
na działania z zakresu edukacji ekologicznej

w zakresie ochrony cennych skar-
bów przyrody i rozwoju szeroko 
rozumianej edukacji obywatelskiej, 
jak też zdeklarowali chęć kontynu-
acji współpracy na niwie edukacji 
ekologicznej.

Łączny koszt projektu opiewa 
na kwotę 66 768 Euro, w tym 90% 
tej kwoty stanowi pomoc finanso-
wa Unii Europejskiej, w ramach 
Programu Współpracy Transgra-

Cd. ze str. 1 nicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
2014-2020.

Projekt realizowany jest 
w ramach Celu Tematycznego 
DZIEDZICTWO w Priorytecie 1.2 
Promocja i zachowanie dziedzictwa 
naturalnego i dofinansowany jest 
przez Unię Europejską w ramach 
Programu Współpracy Transgra-
nicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 
2014-2020.

Odpowiedzialność za zawar-

tość tej informacji leży wyłącznie 
po stronie Białowieskiego Parku 
Narodowego i nie może być w żad-
nym przypadku traktowana jako 
odzwierciedlenie stanowiska Unii 
Europejskiej, Instytucji Zarządza-
jącej lub Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego Polska-Białoruś-

-Ukraina 2014-2020.
Tekst: Hanna Schmidt, Anna 

Gierasimiuk
Zdjęcia: Tomasz Kołodziejczak

Wieczorem 15 lutego br.  
w nowej  pięknej świetlicy w Elia-
szukach  (gmina Narewka) odbyło 
się  spotkanie poetów, zamiesz-
kałych  w pobliskich od Eliaszuk 
wsiach, z miezkańcami Cieremek, 
Eliaszuk, Michnówki, Lewkowa No-
wego, Planty i Siemianówki. Zaję-
te były wszystkie miejsca. Swoje 
utwory poetyckie czytali Konstan-
ty Ciełuszecki, Wiera Radziwoniuk, 
Aleksander Radziwoniuk i Ala Ja-
świłowicz. Pamowała miła i ser-
deczna atmosfera. Wiersze były  

przyjmowane oklaskami.
Imprezę zorganizowało elia-

szuckie Stowarzyszenie „Storczyk” 
i Helena Mariola Rejent, sołtys 
Eliaszuk. W trakcie spotkania był 
słodki poczęstunek, kawa i herba-
ta. W Eliaszukach było to pierwsze  
takie zebranie. Cieszyło się ono 
dużym zainteresowaniem miesz-
kańców wsi.  Na wieczorek poetycki 
przybyli  również dziennikarze m. 
in. „Wieści Podlaskich” i Polskiego 
Radia Białystok.

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Wieczorek  poetycki  w  Eliaszukach
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Modernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s

ze spulchniaczeM 
na szeroki pokos
Sprawdzone i solidne kosiarki z centralnym zawieszeniem z serii 
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S 
i KDTC 301 S zostały wyposażone w szeroki spulchniacz.

Kosiarki KDTC znane są z idealnego ko-
piowania terenu, czystości uzyskanej paszy 
i ochrony darni, a także łatwości obsługi oraz 
niskich kosztów eksploatacyjnych. Brakowało 
jednak w tej serii kosiarek z szerokim spulch-
niaczem. Tak przynajmniej było do początku 
ubiegłego roku. Po przeprowadzeniu prac 
modernizacyjnych w tym segmencie SaMasz 
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC 
ze spulchniaczem na szeroki pokos.

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne objęły 
ramę główną kosiarek, która została dostoso-
wana do listwy na szeroki pokos. To rozwiązanie 

pozwala na zwięk-
s z e n i e  w yd a j n o -
ści i przyśpieszenie 
przesychania poko-
su. Zmodernizowany 
został również zespół 
tnący, wyposażony teraz w przekładnię zinte-
growaną z możliwością wyboru obrotów spulch-
niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ 
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, 
ramię ruchome, ramię nośne oraz odciążenie.

Wykorzystanie przy modernizacji, przez 
podlask iego producenta , e lementów 

składowych z innych kosiarek (serii KT i KDD), 
takich jak rama główna, zespół tnący oraz 
spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji. 
Jest to celowy zabieg, który umożliwi jesz-
cze prostszą obsługę i eksploatację maszyn 
oraz łatwiejszy dostęp do części zamiennych.

MaSz

Trwałość podniesiona o 25%
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych, 

która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami. 
Opona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodob-
nie zdefiniuje zupełnie nowy segment rynku. Jest 
to pierwsze rozwiązanie proponowane do ciąg-
ników o mocy powyżej 200 KM, zaprojektowane 
pod kątem intensywnego użytkowania drogo-
wego i oferujące wysoką trakcję oraz trwałość.

Ciągniki o dużej mocy wykorzystywane w go-
spodarstwach rolnych i na placach budowy 
przez ponad 50% czasu są używane na drodze. 
Pokonują wówczas 80% całego przebytego 
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy. 
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych 
musieli więc opracować rozwiązania, które będą 
w stanie zapewnić trakcję i trwałość na twardych 
i agresywnych drogach nieutwardzonych, ale równie 
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie pól uprawnych.

Efektem ich pracy jest produkt, który posiada nową 
rewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia większy komfort 

pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin 
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku 

znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cen-
tralnym żebrem zapewniają o 40% więcej gumy 

na podłożu (i aż o 60% więcej niż tradycyjne 
opony rolnicze). RoadBib to także większa 
trwałość opony – podniesiona o 25%. Tam 
gdzie tradycyjna opona rolnicza gwarantuje 
4000 godzin pracy, firma Michelin obiecuje 
5000 godzin.

Pomimo intensywnego użytkowania 
na drogach, do jakiego nowa opona została 
zaprojektowana, RoadBib oferuje znacznie 
dłuższą żywotność od tradycyjnych opon 

rolniczych. Oprócz trwałości rolnicy dosta-
ją w pakiecie również niższy koszt w pracach 

drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
MaSz

 | Zmodernizowana listwa KDTC 301 S umożliwia szeroki pokos.

 | Opona Michelin Roadbib w rozmiarze 710/70 R 42.
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ROLNIKU MASZ WYPOWIEDZIANĄ UMOWĘ LUB PROBLEM Z:
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Rejestracja:
kom. 539 326 163

Centrum 
Medyczno-Stomatologiczne

www.tomdental.pl

l  leczenie kanałowe 
    pod mikroskopem

  implanty zębowel

  periodontologial

  protetyka   skaner 3Dl l

lek.stom. Andrzej Tomaszuk
specjalista endodoncji

ponad 10 lat doświadczenia pracy 
w Sztokholmie

lek.dent Jagoda Tomaszuk
periodontolog

Po raz kolejny, z pozytywnym 
nastawieniem ,delegacja firmy 
RUNO z Hajnówki  dumnie prezen-
towała swoją bogatą ofertę ziół 
i herbat ziołowych na Międzynaro-
dowych Targach Produktów Ekolo-
gicznych BIOFACH w Norymberdze.  

Targi Biofach z roku na rok 
notują coraz większą liczbę wy-
stawców, odwiedzających i krajów 
zgłaszających chęć udziału w tar-
gach. Zainteresowanie tematyką 
BIO produktów jest wciąż obecne 
i świadomość zdrowego stylu życia 
nabiera realnych wymiarów.

Tegoroczna edycja targów, to 
3792 wystawców ze 110 krajów.

Zanotowano 47 tysięcy od-
wiedzających ze 136 krajów. Impo-

nujące dane(wg. www.biofach.de) .
Targi Biofach, to wciąż kopal-

nia pomysłów, inspiracji i motywa-
cja do polepszania i udoskonalania 
dotychczasowych działań oraz do 
podejmowania nowych wyzwań 
i wdrażania nowych pomysłów 

w życie.  
Wśród oferowanych produk-

tów, zdecydowana większość to 
produkty spożywcze: sery, pieczywo, 
wędliny, rozmaite pasty do smaro-
wania . Również mnóstwo warzyw 
i owoców w jakości BIO. Oddziel-
na hala wystawiennicza, to z ko-
lei miejsce na kosmetyki i środki 
czystości  wyłącznie w jakości BIO. 
Cała gama i różnorodność smaków, 
zapachów, kolorów – uczta wręcz 

BIOFACH ziołami pachnący
trudna do ogarnięcia wszystkimi 
zmysłami!

Firma Runo zajmująca się 
przetwórstwem ekologicznych 
i konwencjonalnych  ziół, produk-
cją owocowo-ziołowych herbat eko-
logicznych i przypraw to już stały 
punkt programu na targach Biofach.

Zioła z czystych terenów 
północno-wschodniej Polski, to to-
war bardzo ceniony przez odbior-
ców z całego świata. Popyt wciąż 
ogromny, jednak preferowane 
i wręcz pożądane są surowce w ja-
kości BIO. Wspomniana wcześniej 
świadomość  zdrowego stylu życia, 
a nie moda jak to było na początku 
przygody z surowcami ekologicz-
nymi, jest motorem napędzającym 
do poszukiwania surowców spełnia-
jących oczekiwania wymagających 
klientów.

Każda edycja targów, to dla 
firmy RUNO  kontakt i rozmowy 
z obecnymi partnerami handlo-
wymi, ale również starania idące 
w kierunku pozyskania nowych od-
biorców.  Mając to drugie na uwa-
dze firma RUNO dokłada wszelkich 
starań, by pozyskać surowce naj-
wyższej jakości spełniające wyma-
gania klienta docelowego. A nasze 
tereny, Podlasie, to wciąż duże 
możliwości i ogromna bioróżnorod-
ność, pozwalająca wydobyć to, co 
z Natury najlepsze i najcenniejsze.

(ACH)

Przysłowia  ludowe   na   marzec

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

Wybrał  i  fot. opatrzył   Jan  Ciełuszecki

PZLA Halowe Mistrzostwa Polski 
w lekkiej atletyce U 18 i U20 odbyły 
się w Hali Arena w Toruniu w dniach 
14-16 lutego 2020r. Barwy Klubu Spor-
towego Parkiet Hajnówka reprezentował 
Łukasz Klimiuk – uczeń I klasy Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego, Zespołu Szkół 
Rolniczych w Białymstoku. Bieg na dy-
stansie 600 m M w kategorii wiekowej 

Halowe Mistrzostwa Polski w Toruniu 
z udziałem Łukasza Klimiuk

U18 (rocznik 2003- 2004) rozegra-
no  w czterech seriach na czas.  Łukasz 
przybiegł na linię mety na 5 pozycji w IV 
serii, w czasie  1:27,13, który zapew-
nił mu 16 miejsce w finale Mistrzostw 
Polski. Czas uzyskany przez Łukasza 
znalazł się 4 pozycji wśród zawodników 
startujących w tych zawodach z roczni-
ka 2004.                  Roman Sacharczuk

Tradycyjnie w czasie zimo-
wych ferii w Czeremsze został zor-
ganizowany  dziesiąty amatorski 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy. Od lat wiadomo że 
Czeremcha jest kolebką tenisa sto-
łowego.

X turniej został rozegrany 
w dwóch salach przeznaczonych 
do uprawiania sportu tj. sala 
gimnastyczna w zespole szkolno-

-przedszkolnym dzięki uprzejmości 
Pani Dyrektor Joannie Gnatowskiej. 
Przed rozpoczęciem rozgrywek 
organizator i prowadzący Lipiński 
Janusz serdecznie powitał przyby-
łych zawodników, oraz gości zapro-
szonych, których uhonorował  pa-
miątkowymi statuetkami. Bardzo 
serdecznie został powitany Wójt 
Gminy Czeremcha Pan Jerzy  Wa-
siluk, który pomimo dnia wolnego 

od pracy jakim jest niedziela przy-
był i zaszczycił swoją obecnością, 
oraz dokonał oficjalnego otwarcia 
turnieju Na rozpoczęcie zaproszony 
został również Proboszcz tut. Para-
fii Krzysztof  Domaraczeńko , któ-
ry czynnie wspiera nie tylko tenis 

stołowy ale i szachy wśród dzieci 
i dorosłych dając bardzo dobry 
przykład. W podziękowaniu za pra-
cę na rzecz sportu otrzymał piękne 
szachy od prowadzącego  ,oraz pa-
miątkową statuetkę, którą wręczył 
Pan Jerzy Wasiluk Wójt Gminy Cze-
remcha . Jako organizator szczegól-
nie ciepło pragnę podziękować Pani 
Joannie Gnatowskej  Dyrektorce Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego  nie 
tylko za salę, ale za wszelką pomoc 
jaką otrzymałem w trakcie trwa-
nia turnieju..  Statuetki otrzymali 
również ludzie którzy przyczyniają 

się do popularyzacji tenisa stoło-
wego w naszym regionie i tak naj-
starszy zawodnik Edward Poniecki 
w ping-ponga gra 70 lat, rakietą 
która ma 67 lat, Janusz Ludwiczak 
człowiek orkiestra do spraw sportu. 
Ryszard Kowalski za serce włożone 
w tenis stołowy. Na turniej zgłosiły 
się zawodnicy z całej niemal oko-
licy tj. Międzyrzec Podlaski, Łosice, 
Siemiatycze, Hajnówka, Ciechano-
wiec, Śledzianów oraz gospodarze 
Wszyscy zostali poczęstowani, jak 
mówili pysznym bigosem przygo-

towanym przez wspaniałe kucharki 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 
w Czeremsze. Sponsorem główny 
była Gmina Czeremcha za co skła-
dam  gorące podziękowania, że 
pomimo różnych trudności można 

Turniej Tenisa Stołowego w Czeremsze
zorganizować taki turniej , który 
przyczyni się do popularyzacji te-
nisa stołowego w naszym regionie. 
Zwycięzcami są wszyscy uczestni-
cy turnieju dając piękny przykład. 
Ogólnie wzięło udział  czterdzie-
stu  sześciu zawodników .

Wyniki: Dziewczęta: 1Tara-
pata Paulina. 2. Paczuska Paulina, 
3 Ziniewicz Katarzyna. Chłopcy. 1. 
Czekuć  Bartosz, 2. Mateusz Man-
tiuk3. Selewonowicz Dawid. Senio-
rzy.1. Marcin Dudziec, 2. Daniel Sa-
wicki, 3. Arkadiusz Dąbrowski. Old-

boy. 1. Jadczuk  Wojciech.2.Ko-
strzyński Sławomir 3. Wszoł Krzysz-
tof, cała trójka reprezentująca 
Ciechanowiec.   Poziom rozgrywek 
był na bardzo wysokim  poziomie, 
a powodem tego była różnorod-
ność stylów gry. Ogólnie wzięło 
udział  czterdziestu  sześciu za-
wodników .Nad całością turnieju 
i jego przebiegiem czuwał Janusz 
Ludwiczak i Pani Alina Sośniuk za 
co składam serdeczne dziękuję.       

Janusz L.
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Członkowie Szkolnego Koła 
Caritas w Rudce wpadli na pomysł 
niezwykłych „Walentynek”. Postano-
wili promować w tym dniu czytelnic-
two organizując „Randkę w ciemno 
z książką”. We współpracy z Gminna 
Biblioteką Publiczną jeden z biblio-
tecznych regałów ozdobiony walen-
tynkowymi serduszkami i krótka sen-
tencją o miłości zapełnili książkami 
starannie opakowanymi w taki sposób 
aby nie dało się  podejrzeć co kryje się 
pod papierem.

Intencją organizatorów było 
aby korzystający w tym dniu z bi-
blioteki nie kierowali się nazwiskiem 
ulubionego autora bądź okładką.  
Akcja cieszyła się ogromnym zaintere-
sowanie nawet tych, którzy wcześniej 
bibliotekę omijali szerokim łukiem. 
Brawo uczniom Szkoły Podstawowej 
w Rudce za ciekawy pomysł. Zachęca-
my do naśladownictwa.            (seb)

Rudka

Randka z książką
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Poszukujemy gruntów
do dzierżawy na 25 lat
pod farmy słoneczne

» powierzchnia minimium 2 ha

» grunty niskiej klasy (IV i niższe)

» dostęp do drogi

» linia średniego napięcia (15kV) 
   w promieniu 1 km

tel. 737-455-229
www.GreenPV.pl
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Każdego roku wraz z końcem stycznia 
przychodzi ważny czas w przestrzeni publicz-
nej miasta Hajnówka. Ma miejsce wówczas 
szczególna uroczystość. W jej trakcie pozna-
jemy osobowości, które poprzez swoją dzia-
łalność na rzecz społeczności lokalnej wpisują 
się w grono zasłużonych dla wspólnoty. Ich 
aktywność niesie wkład w życie społeczno-
gospodarcze, podnosi jego jakość. Są to osoby 
reprezentujące różne dziedziny tj. gospodar-
ka, kultura, ochrona zdrowia.  Symbolicznym 
uhonorowaniem tego faktu są Honorowe Na-
grody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS. 
Stanowią one społeczne podziękowanie za 
dotychczasową pracę, wyraz doceniania jej 
przez ogół oraz pewnego rodzaju motywację 
do dalszego działania. Jednostki nagrodzone 
wyróżniają szczególne cechy: pasja do wy-
konywanej pracy, bezinteresowność, deter-
minacja, zakorzenienie w hajnowskiej ziemi. 
Od pierwszej edycji gali, która miała miejsce 
w 2015 roku, poznaliśmy już 19 laureatów.  

Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka 
QUERCUS - Hajnówka 2020 zostały przyznane

W 2020 dołączyło do tego grona kolejnych 
czterech. 

31 stycznia w Hajnowskim Domu Kultury 
odbyła się uroczysta gala rozdania statuetek. 
Poprowadziła ją niezastąpiona mistrzyni kon-
feransjerki Mariola German-Pietruczuk. Arty-
styczny wstęp zapewnił laureat zeszłorocznej 
nagrody w dziedzinie kultury Michał Skiepko, 
urzekając swym operowym głosem przybyłych 
gości. Wśród nich byli przedstawiciele lokal-
nych samorządów, jednostek organizacyjnych, 
przedsiębiorstw, grono lokalnych artystów. 
Swą obecność zaznaczył Poseł na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej Stefan Krajewski. Go-
spodarz spotkania Burmistrz Miasta Hajnówka 
Jerzy Sirak, podkreślając jego istotę zaznaczył, 
iż wybór laureatów to przede wszystkim za-
słyszane głosy, sugestie płynące z przestrzeni 
miejskiej, jakie pozwalają na wyłonienie grona 
laureatów.  Nagroda przyznawana jest w imie-
niu mieszkańców. 

Cd. str. 2

Mimo, iż Hajnówka wraz z Rejonem 
Kamienieckim podejmują się wspólnych 
przedsięwzięć od wielu lat, do tej pory nie 
było między nimi formalnego dokumentu re-
gulującego ich stosunki transgraniczne. Oba 
samorządy wspólnie zrealizowały wiele pro-

jektów dofinansowanych ze środków europej-
skich Programu Współpracy Transgranicznej  
Polska-Białoruś-Ukraina. Kluczową inwestycją 
była „Rozbudowa transgranicznego systemu 
oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Za-

Hajnowsko-kamienieckie porozumienie  
o współpracy partnerskiej

Cd. str. 4

Przedsiębiorco, mieszkańcu, przed-
stawicielu gminy - chciałbyś skorzystać 
z technologii OZE ale nie wiesz od czego 
zacząć? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy 
nowoutworzonego Centrum ds. OZE! Cen-
trum Energii Odnawialnej aktywnie poma-
ga mieszkańcom regionu!

Centrum Energii Odnawialnej to nowa 
inicjatywa Powiatu Hajnowskiego, realizowana 
w wyniku kontynuacji współpracy ze Stowarzy-
szeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kro-
nach.  Z końcem listopada 2019 r. Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko uczestniczył w uro-
czystym podpisaniu porozumień dotyczących 
współpracy nowo powstałego Centrum Energii 
Odnawialnej z jego partnerami. Do projektu 
przystąpiło 28 instytucji i organizacji m.in. Po-
litechnika Białostocka, Białostocki Park Nauko-
wo-Technologiczny, Izba Rzemieślnicza i Przed-
siębiorczości, Lokalna Grupy Działania Puszcza 
Białowieska, a także samorządy wchodzące 
w skład powiatu białostockiego i hajnowskiego. 
Centrum Energii Odnawialnej w ramach projek-
tu będzie wspierane do 2020 r., to inwestycja fi-
nansowana przez niemieckie Ministerstwo Śro-
dowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na 

Centrum Energii Odnawialnej  
już pomaga naszym mieszkańcom!

rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu 
jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, 
partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki 
Obszar Funkcjonalny. Całkowita wartość pro-
jektu to 334 859, 25 euro, z czego do powiatu 
jako jednego z dwóch parterów trafią środki 
w wysokości 106 775, 00 EUR. Wkład własny 
Powiatu Hajnowskiego w formie rzeczowej to 
11% wartości projektu. Energia odnawialna 
to przyszłość naszego bezpieczeństwa ener-
getycznego. By móc skorzystać z dostępnych 
rozwiązań, niezbędna jest wiedza. Utworzenie 
Centrum obsługującego podmioty indywidual-
ne oraz firmy i instytucje, ułatwi mieszkańcom 
dostęp do rzetelnych informacji o technologiach 
OZE oraz źródłach finansowania inwestycji – 
mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Utworzone Centrum Kompetencji w ob-
szarze Energii Odnawialnych i Efektywności 
Energetycznej ma za zadanie promować tech-
nologię OZE w regionie, z jego usług mogą 
korzystać przedstawiciele samorządów i insty-
tucji, ale również mieszkańcy i przedsiębiorcy. 
Oferowana pomoc jest bardzo konkretna: nasi 
eksperci służą fachowym doradztwem w za-

Cd. str. 4

Powiat Hajnowski pozyskał kolejne 
środki – tym razem na edukację. Stara-
niem samorządu powiatu oferta edukacyj-
na Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego  w Hajnówce zostanie rozsze-
rzona o mieszkania treningowe. Wartość 
inwestycji to blisko 1 mln. zł

Projekt zakłada adaptację budynku przy 
SOSW w Hajnówce (teren Zespołu Szkół Za-
wodowych), w którym powstaną 2 mieszkania 
treningowe, ponadto  zagospodarowany zosta-
nie również teren wokół obiektu. Mieszkania 
treningowe będą miejscem, w którym uczniom 
Ośrodka zapewni się usługi bytowe oraz na-
ukę – samodzielności, pełnienia ról społecz-
nych oraz utrwalania samodzielności. Dzięki 
realizacji projektu  powstaną mieszkania, zbli-
żone do warunków domowych, w którym pod 
okiem trenerów podopieczni SOSW będą się 
uczyć samodzielnego życia, w tym: czynności 
domowych jak pranie, sprzątanie, przygoto-
wywanie posiłków,  nauki robienia zakupów 
i gospodarowania pieniędzmi. A na placu wokół 
budynku uczniowie założą ogródek kwiatowy 
i warzywny, o który sami będą  dbali. Na tym 
nie koniec – inwestycja umożliwi uczniom zaro-
bek pierwszych pieniędzy - na terenie mieszkań 
treningowych będzie funkcjonować spółdzielnia 
uczniowska w formie sklepu online z ofertą 
usług ogrodniczych i wyrobów rękodzielniczych, 
przygotowanych samodzielnie przez uczniów.

Projekt ze względu na cele: społeczny, 
gospodarczy i środowiskowy, spełnia założe-

Kolejne pieniądze dla Powiatu Hajnowskiego
nia polityki zrównoważonego rozwoju i równo-
ści szans. Powstanie mieszkań treningowych 
wpisuje się  także w idee funkcjonowania 
Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowaw-
czego – SOSW to jedyna placówka w regionie 
kompleksowo zajmująca się edukacją, wycho-
waniem i opieką nad osobami z różnymi nie-
pełnoprawnościami, w tym przede wszystkim 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 
oraz z cechami autyzmu, w wieku od urodzenia 
do 24 r.ż. Ośrodek systematycznie wprowadza 
nowatorskie rozwiązania programowe, nowo-
czesne metody nauczania i realizuje indywi-
dualne programy terapeutyczne dla każdego 
ucznia. A za sprawą realizacji projektu, i tak bo-
gata oferta SOSW zostanie uzupełniona o no-
woczesne rozwiązania z zakresu praktycznej 
nauki – uczniowie w odpowiednich warunkach 
zyskają możliwość treningu samodzielnego 
życia.  

Całkowita wartość inwestycji to 921 776, 
02 zł, z czego 626 807, 67  zł to dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego, wkład własny zaś – 
294 968, 35 zł. Inwestycja będzie realizowana 
w terminie   grudzień 2019 – listopad 2021. 
Umowa o dofinansowaniu pomiędzy Wojewódz-
twem Podlaskim a Powiatem Hajnowskim zo-
stała podpisana 30 grudnia 2019 r. Samorząd 
reprezentowali Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko oraz Wicestarosta Joanna Kojło.                              

Katarzyna Miszczuk
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Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS - Hajnówka 2020 zostały przyznane
Cd. ze str. 1

Muzycznym ukłonem w stronę 
nagrodzonych były utwory z przesła-
niem w wykonaniu wokalistek Studia 
Piosenki Estradowej HDK. 

Honorowe Nagrody Burmistrza 
Miasta Hajnówka QUERCUS - Haj-
nówka 2020 otrzymali: 

TVK Hajnówka
Jej początki sięgają 1994 roku. 

To już 25 lat świadczenia usług tele-
wizji kablowej mieszkańcom Hajnów-
ki.  Od samego początku jest to spół-
ka stawiająca na rozwój w oparciu 
o nowoczesne technologie. Już z po-
czątkiem  XXI wieku, bo w 2002 roku 
jako jedna z pierwszych telewizji ka-
blowych w Polsce, do świadczenia 
swoich usług wykorzystywała media 
światłowodowe. Pozwoliło to, w nie-
długim czasie, zapewnić stały dostęp 
do szerokopasmowego Internetu, 
wprowadzenia telewizji cyfrowej 
oraz telefonii stacjonarnej. Ponad-
to,  z myślą o społeczności lokalnej 
na zlecenie telewizji kablowej od 10 
lat produkowany jest kanał Telewizji 
Podlasie. Zasięg sieci kablowej zna-
cząco zwiększył się dzięki wdrożeniu 
nowoczesnej technologii  „światło-
wód do domu”. Aktualnie w zasięgu 
Telewizji Kablowej znajduje się 99% 
mieszkańców Hajnówki. Ponadto fir-
ma świadczy usługi w Bielsku Podla-

skim, Wysokiem Mazowieckiem i Cie-
chanowcu. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, firma z oka-
zji obchodzonego w ubiegłym roku 
jubileuszu 25-lecia uzupełniła swoją 
ofertę o świadczenie usług telefonii 
komórkowej i internetu mobilnego.

Dr n. med. Wojciech Tołwiński
Absolwent Akademii Medycznej 

w Białymstoku, doktor nauk medycz-
nych i specjalista z zakresu chirurgii 
ogólnej. Swoje zawodowe doświad-
czenie zdobywał podczas wieloletniej 
pracy w II Klinice Chirurgii Gastro-
enterologicznej w Białymstoku, oraz 
w czasie pełnienia funkcji ordynatora 
oddziału chirurgicznego w Bielsku 
Podlaskim (2001-2003r.). Obecnie 
rozwija swój medyczny fach na od-
dziale chirurgii w hajnowskim szpita-
lu Hajnówce oraz prywatnej prakty-
ce. Uczestniczył w wielu szkoleniach 
krajowych i zagranicznych, doskona-
ląc na nich umiejętności z dziedziny 
operacji laparoskopowych. Do dnia 
dzisiejszego wykonał imponującą 
liczbę zabiegów z chirurgii ogólnej 
oraz operacji laparoskopowych (kil-
kadziesiąt tysięcy; w 2009 r. miał już 
ich ok. 10 tysięcy). Za liczbami tymi 
idzie efektywność oraz zadowolenie 
pacjentów, za co jest bardzo ceniony 
nie tylko w regionie, ale na terenie 
całego kraju:

„…Najlepsza osoba jaką mogłam 
spotkać na swojej drodze. Dopie-
ro po operacji walka z otyłością 
przynosi rezultaty. Dr Tołwiński jest 
wspaniałym człowiekiem podchodzi 
do każdego indywidualnie i z ser-
cem. Każdemu z czystym sercem 
polecam…”;
„…Dr Tołwiński to człowiek z pa-
sją i ogromnym sercem, kochający 
to co robi. Do każdego człowieka 
podchodzi indywidualnie. Liczy się 
każdy pacjent - zarówno ten młody, 
jak i stary. Według Niego każdy za-
sługuje na szansę. Zawsze rzeczo-
wy i kompetentny. Profesjonalista 
w każdym calu. Jak dla mnie anioł 
z powołania a lekarz z wyboru :) Pa-
nie Doktorze – dziękuję! Pacjentka 
z Mińska Mazowieckiego…”. (źródło: 
https://www.znanylekarz.pl/wojciech-
-tolwinski/chirurg/hajnowka).

Pastor Jerzy Szachiewicz
Od ponad 20 lat niesie opiekę 

duchową wiernym Kościoła Chrześci-
jan Baptystów w Hajnówce. Chrzest 
wiary przyjął 29 sierpnia 1976 roku 
w Narwi. W 1988 roku ukończył 
Seminarium Teologiczne Kościoła 
Chrześcijan Baptystów. Przez 10 
lat przewodniczył wspólnocie bap-
tystów w Narwi. Od 12 września 
1999 roku pełni obowiązki pastora 
zboru w Hajnówce. W swojej posłu-

dze dużą uwagę skupia na rozwa-
żaniach duchowych we wspólnocie, 
które wzmacniają wiarę w Boga oraz 
więzi międzyludzkie.  Organizator 
licznych wydarzeń integracyjnych 
dla członków zboru m.in. „Wakacyj-
ny  Klub Biblijny”, a także wspiera 
potrzebujących poprzez współpracę 
z Bankiem Żywności oraz Urzędem 
Miasta Hajnówka.

Prof. dr hab. Jarosław 
Perszko

Artysta – rzeźbiarz, performer, 
autor obiektów intermedialnych, 
scenografii dla filmu, teatru dra-
matycznego i lalkowego, działacz 
kulturalny, profesor akademicki. 
Urodzony i mieszkający w Hajnówce.  
Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, gdzie  w kolejnych latach 
po uzyskaniu dyplomu pełnił funkcję 
asystenta prof. Adolfa Ryszki w Za-
kładzie Rzeźby. Od 1997 roku pracuje 
na Wydziale Architektury Politechniki 
Białostockiej. W latach 2007–2016 
kierował Katedrą Architektury 
Wnętrz, od roku 2016 obejmuje sta-
nowisko prorektora ds. studenckich 
Politechniki Białostockiej. Prowadzi 
zajęcia z rzeźby, modelowania i dzia-
łań przestrzennych na kierunku ar-
chitektura wnętrz na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Białostockiej oraz 

z rzeźby i modelowania na kierunku 
technologia teatru lalek na Wydzia-
le Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie.

W listopadzie 2019 roku Prezy-
dent RP nadał Jarosławowi Perszko 
tytuł profesora sztuki. Od wczesnych 
lat 90. artysta nieprzerwanie pro-
wadzi swoją pracownię w Hajnówce. 
W rodzinnej Hajnówce zrealizował 
szereg projektów upowszechniają-
cych sztukę współczesną. Był inicja-
torem, współzałożycielem i prezesem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
„Artyści w naturze” (2000–2011). 
Współorganizował i uczestniczył 
w międzynarodowych plenerach 
„Aliaż”, których efektem są osadzo-
ne w przestrzeni miejskiej rzeźby, 
wykonane we współpracy z Zakła-
dami Maszynowymi HAMECH. Jest 
autorem koncepcji fontanny w Parku 
Miejskim oraz nowego herbu Miasta 
Hajnówka. Uhonorowany licznymi 
wyróżnieniami, m.in.: Srebrnym Me-
dalem „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”, 2019; odznaką honorową na-
daną przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”, 2006; nagrodą 
Marszałka Województwa Podlaskiego 
w dziedzinie twórczości artystycznej 
za sezon 2001/2002. 

            Emilia Korolczuk

Dnia 15 stycznia 2020 r. (śro-
da) w Urzędzie Miasta Hajnówka 
odbyło się pierwsze spotkanie Gru-
py Inicjatywnej powołanej w ra-
mach projektu. Pełni ona funkcję 
opiniodawczo-doradczą, składa się 
z przedstawicieli organizacji poza-
rządowych i instytucji publicznych 
funkcjonujących na terenie miasta 
Hajnówka. Jej zadaniem jest wy-
pracowanie nowego rozwiązania 
w zakresie dostępności przestrzeni 
miejskiej dla osób o specjalnych po-
trzebach tj. osoby niepełnosprawne, 
niedowidzące, osoby starsze, dzieci. 

Po rekrutacji oraz weryfikacji 
zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyj-
ną w skład GI weszły następujące 
podmioty (2-3 przedstawicieli z każ-
dego):

- Ośrodek Wspierania Organizacji 
Pozarządowych w Białymstoku 
(Lider Projektu),

- Stowarzyszenie Kulturalne „Pocz-
tówka”,

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Hajnówce,

- Fundacja na rzecz budowy otwar-
tego społeczeństwa ONI - TO MY,

- Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Region Puszczy Białowieskiej”,

- Polski Związek Niewidomych Okręg 
Podlaski koło terenowe w Haj-
nówce,

- Fundacja Wspomagania Edukacji, 
Integracji i Terapii Osób Niepełno-
sprawnych „Kaja”,

- Związek na Rzecz Edukacji i Pro-
mocji Kultury Białoruskiej „Szczy-
ty”,

- Warsztat Terapii Zajęciowej przy 
Parafii Św. Trójcy w Hajnówce,

- Urząd Miasta Hajnówka,
- Hajnowski Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. dr 

Tadeusza Rakowieckiego ,
- Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Hajnówce.
Grupa została powołana 

Zarządzeniem nr 2/2020 Bur-
mistrza Miasta Hajnówka z dnia 

10 stycznia 2020 roku. Zgodnie 
z regulaminem (Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia) spotykać się ona bę-
dzie raz w miesiącu. 

Spotkanie miało na celu za-
poznanie uczestników z ideą pro-
jektu, zaplanowanymi działaniami, 
rezultatami, rolą Grupy Inicjatywnej 
- przybliżyła je Iwona Zaborowska 
koordynator projektu, specjalista ds. 
nowego rozwiązania (OWOP). Całość 

animował Krzysztof Leończuk ani-
mator ds. współpracy (OWOP). 

Obecny na spotkaniu Burmistrz 
Miasta Jerzy Sirak wyraził nadzie-
ję, iż przedsięwzięcie to przysłuży 
się do podniesienia jakości funk-
cjonowania mieszkańców miasta 
o specjalnych potrzebach w prze-
strzeniach użyteczności publicznej 
(instytucji kultury, urzędu, podmio-
tów turystycznych). Dokumentem 
krajowym, będącym podstawą do 
realizacji projektu jest Rządowy 
Program Dostępność PLUS (ht-
tps://www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/strony/o-funduszach/fun-
dusze-europejskie-bez-barier/
dostepnosc-plus/o-programie/), 
który pokrótce został przedstawio-
ny GI przez Karolinę Poczykowską 

pełniącą funkcję specjalisty ds. no-
wego rozwiązania z ramienia OWOP.  
Przewidzianym wiodącym efektem 
projektu będzie „Program Hajnów-
ka Dostępna. Kultura i Turystyka”. 
O założeniach modelu opowiedzia-
ła Katarzyna Łotowska (specjalista 
ds. efektów testowanego rozwiąza-
nia, OWOP).  Obejmować on będzie 
m.in. standardy świadczenia usług 
kulturalnych i turystycznych wraz ze 
wskazaniem modelowych rozwiązań 
w tym zakresie; standardy  obsługi  
klientów  dostosowanych  do  osób  
o  szczególnych potrzebach  oraz  
ich wdrożenie  w  ramach  dwóch  
jednostek  organizacyjnych  mia-

I spotkanie Grupy Inicjatywnej w ramach projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności 
miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

sta:  Biblioteki  oraz  Hajnowskiego  
Domu  Kultury  także  przez  Stowa-
rzyszenie  Pocztówka  (realizujące  
zadania  na  terenie  niedziałającego  
Dworca PKP z przeznaczeniem m. in. 
na funkcje kulturalne i integracyjne). 

W trakcie dyskusji podkre-
ślano konieczność partycypacyjnej 
pracy w ramach Grupy Inicjatywnej, 
działając na rzecz dobra wspólnego, 
a nie partykularnych korzyści.  Istot-
nym okazuje się również bezpośred-
ni kontakt z grupami docelowymi 
podczas diagnozy, który umożliwi 
zdobycie szerszej i bardzo rzetelnej 
wiedzy na temat ich potrzeb. 

Emilia Korolczuk

Dnia 16.01.2020r. w Haj-
nowskim Domu Kultury odbył się 
doroczny Koncert Świąteczny przy-
gotowany przez uczniów Społecz-
nej Szkoły Muzycznej. Wśród licznie 
zgromadzonych w sali kolumnowej 
rodziców, dziadków, rodzeństwa 
i znajomych miło nam było gościć 

Przewodniczącą Rady Miasta - Pa-
nią Walentynę Pietroczuk. Zebranych 
tego wieczoru przywitała dyrektor 
szkoły- Pani Alina Sajewicz i życzyła 
miłego odbioru a koncert prowadzili 
sami uczniowie - niektórzy debiu-
towali w tej roli. Program jak zwy-
kle został przygotowany na bogato 

Koncert Świąteczny
- występy indywidualne, duety, tria 
jak też chóry grupy młodszej i star-
szej. Miło było patrzeć i słuchać uta-
lentowanej młodzieży, która rozwija 
swoje zdolności i pasje pod okiem 
wykwalifikowanej kadry.

Elżbieta Golonko
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Portal edukacyjny Perspekty-
wy ogłosił 9 stycznia br. wyniki ran-
kingów szkół ponadpodstawowych. 
Hajnowskie licea utrzymały swoje 
dotychczasowe znaki jakości, tj. 
srebrny (II Liceum Ogólnokształcące 
z DNJB i brązowy (I Liceum Ogól-
nokształcące im. Marii Skłodowskiej 
- Curie).

Portal edukacyjny Perspek-
tywy po raz kolejny przygotował 
Ogólnopolski Ranking Liceum Ogól-
nokształcących, skupiając najlepsze 
licea z całej Polski. Wśród laureatów 
znalazł się Zespół Szkół  z Dodat-
kową Nauką Języka Białoruskiego 
w Hajnówce – placówka otrzymała 
tytuł srebrnej szkoły, zajmując 331 
miejsce w rankingu Liceów (na 1000 
możliwych), 29 miejsce w rankingu 
szkół olimpijskich (na 200 możli-
wych)  oraz 13 miejsce w rankin-
gu szkół wojewódzkich – „Białorus” 
jest punktowany od pierwszej edycji 
rankingu, zalicza się tym samym do 
grona najlepszych szkół w Polsce. 
Z kolei „Polak” czyli I LO im. Marii 
Skłodowskiej - Curie znalazł się 
w grupie najlepszych liceów w wo-
jewództwie zajmując 35 miejsce.  

Hajnowskie szkoły to praw-
dziwe kuźnie talentów - uczniowie 
od lat uczestniczą w olimpiadach 
przedmiotowych i zajmują wysokie 
miejsca – są laureatami i zdobyw-
cami miejsc na podium. Szkoły – 
zwłaszcza II LO z DNJB, mogą po-
szczycić się dużą liczbą finalistów 
i laureatów konkursów przedmio-
towych, olimpiad a także stypen-
dystami m.in. Stypendium Prezesa 

Rady Ministrów, Stypendium Mar-
szałka Województwa Podlaskiego 
oraz Stypendium im. Prof. Simony 
Kossak przyznawanego przez Za-
rząd Powiatu Hajnowskiego. 

Szkoły robią wiele, by umoż-
liwić uczniom jak najlepszy start 
i zdobywanie wiedzy w komforto-
wych warunkach. W „Białorusie” 
wdrożono autorski programu in-
dywidualnego wsparcia uczniów 
przygotowujących się do konkur-
sów. Uczeń, który przygotowuje 
się do olimpiady może liczyć na 
pomoc i wyrozumiałość nauczycieli 
– wsparcie polega na indywidula-
nej pracy z uczniem czy możliwości 
zwolnienia go z egzaminu. W „Pola-
ku” zaś funkcjonuje pracownia te-
rapeutyczna – w wygodnym, nowo-
czesnym i bezpiecznych otoczeniu 
uczniowie pod opieką nauczycieli, 
specjalistów odbywają zajęcia do-
stosowane do ich indywidualnych 
potrzeb i możliwości. 

Nowoczesny sprzęt
Obie placówki dbają też o do-

stęp do nowoczesnych urządzeń 
dydaktycznych. Standardem są 
rzutniki, TV, internet, a w „Białorusie” 
– dodatkowo tablice interaktywne.  
Na tym nie koniec – II LO z DNJB 
posiada nowoczesne laboratorium 
chemiczne, ponadto by zapewnić 
uczniom jak najlepszy dostęp do 
wiedzy, dzięki wsparciu funduszy 
unijnych, „Białorus” w 2018 r. za-
kończył realizację projektu „Zespół 
Szkół z DNJB w Hajnówce – aka-
demią rozwoju kompetencji kluczo-
wych”. W ramach tego zakupiono 

nowoczesne pomoce dydaktyczne 
do pracowni biologicznej, fizycznej 
i chemicznej (mikroskop w każdej 
ławce to tutaj standard). 

Projekty unijne
Szkoły otwierają uczniów na 

świat, starają się im pokazać bo-
gactwo kulturowe i językowe. W tym 
celu realizują projekty unijne: „Biało-
rus” jest w trakcie realizacji projektu 
„Mniejszości Narodowe Bogactwem 
Europy”, którego realizacja sprzyja 
poszerzaniu horyzontów myślo-
wych,  podniesieniu kompetencji 
językowych oraz poznaniu innych 
kultur. A od 2020 r. szkoła przystę-
puje do transgranicznego projektu 
o charakterze przyrodniczo – edu-
kacyjnym pn. „Przyrodnicze skarby 
ponad granicami” – przedsięwzięcie 
zakłada realizację zadań z zakre-
su etnobotaniki, ochrony przyrody 
a także promocji dziedzictwa kul-
turowo – przyrodniczego po obu 
stronach granicy Puszczy Białowie-
skiej. Ilość interesujących zadań 
przewidzianych w projekcie jest tak 
duża, że nie da się jej streścić w jed-
nym zdaniu. Zachęcamy do lektury 
osobnego artykułu na stronie www.
powiat.hajnowka.pl. Dodamy tylko, 
że zadania pozwolą na naukę pracy 
w grupie i indywidualnie, poznanie 
dziedzictwa przyrodniczego Puszczy 
Białowieskiej a także na poszerzenie 
wiedzy. 

Z kolei I LO z początkiem li-
stopada 2019 r. realizuje projekt 
„Równowaga między ekologią 
a ekonomią - globalne wyzwanie” 
(„Balancing Ecology and Economy 

- A Global Challenge”).  Międzyna-
rodowymi partnerami w projekcie 
są szkoły z Niemiec, Holandii, Da-
nii, Hiszpanii i Rumunii. W ramach 
projektu odbędzie się pięć spotkań 
roboczych, w których udział we-
zmą udział uczniowie i nauczyciele 
z wszystkich państw partnerskich. 
W trakcie spotkań uczniowie zasta-
nowią się nad rolą przyrody w ży-
ciu człowieka, podejmą się próby 
zdefiniowania konfliktów intere-
sów pomiędzy potrzebami ekono-
micznymi człowieka a potrzebami 
przyrody – uwzględniając uwarun-
kowania regionu pochodzenia oraz 
w kontekście globalnych przemian. 
Pierwsze wyjazdowe warsztaty już 
za uczniami  - młodzież grudniu wy-
jeżdżała do Holandii. Projekt będzie 
realizowany do 2021 r. 

Inne aktywności
Na co dzień szkoły aktywnie 

współpracują z instytucjami po-
zaszkolnymi oraz specjalistami 
z różnych dziedzin nauki, m.in. Ko-
mendą Powiatową Policji, z Powia-
tową Stacją Sanitarno- Epidemiolo-
giczną, z Politechniką Białostocką, 
Instytutem Badawczym Leśnictwa, 
Białowieskim Parkiem Narodowym. 
W ramach tego uczniowie biorą 
udział w interesujących prelek-
cjach, warsztatach – stacjonarnych 
i wyjazdowych, konkursach czy 
wykładach poszerzających wiedzę 
wykraczającą daleko poza program 
nauczania. Z kolei szeroki wachlarz 
zajęć pozalekcyjnych: rekreacyjno-
-sportowych, wolontariatu, ambitnej 
rozrywki, teatralnych, pozwalają na 

Hajnowskie szkoły po raz kolejny w rankingu Perspektywy
rozwój pasji i talentów. Uczniowie 
często wyjeżdżą na wycieczki –  Po-
lak jeździł do Warszawy, do studia 
TVN i Polsat, Białous – co roku orga-
nizuje uczniom zielone szkoły poza 
granicami Polski. Bo w końcu nie 
samą  nauką człowiek żyje - stąd 
oba licea również dokładają starań, 
by stworzyć jak najlepszą atmos-
ferę, aby uczeń czuł się jak najbar-
dziej swobodnie i traktował szkołę 
jako przyjazne sobie miejsce. I tak, 
szkolne radiowęzły to niepodzielne 
królestwo młodzieży, a czas między 
lekcjami lub w oczekiwaniu na wy-
brane zajęcia uczniowie z Białorusa 
mogą spędzić w szkolnej kawiaren-
ce „Bystry Czaj”, zaś Polaka – w La-
boratorium smaku (dawna stołów-
ka).  To miejsca towarzyskich spo-
tkań, gdzie można spędzać przerwy, 
zaczekać na autobus, odrobić lekcje 
albo pogadać w gronie przyjaciół. 
Nic dziwnego, że obecnie to najbar-
dziej oblegane miejsca w szkołach 
podczas przerw.

Szkoły robią wiele, by zapew-
nić uczniom jak najlepsze warunki 
do nauki i realizacji swoich zainte-
resowań i pasji. Odzwierciedleniem 
pracy dyrekcji i kadry pedagogicznej 
są sukcesy uczniów. Wspólna pra-
ca sprawia, że II LO z DNJB po raz 
kolejny znalazł się w gronie najlep-
szych szkół w Polsce i w wojewódz-
twie uzyskując tytuł srebrnej szkoły, 
zaś I LO –   na Podlasiu z tytułem 
brązowej szkoły. Gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

Katarzyna Miszczuk

Zawieranie umów na odległość 
staje się coraz bardziej popularną 
praktyką – raz, że wygodną, dwa, 
że szybką. Podpowiadamy, co należy 
wiedzieć, by ta praktyka była także 
bezpieczną.

Przykładem umów zawiera-
nych na odległość są umowy dot. 
zakupu pakietów telewizyjnych  lub 
przedłużenie umowy na usługi te-
lefoniczne/internetowe, zaś umowy 
poza lokalem przedsiębiorstwa to 
np. pokazy produktów w ramach 
sprzedaży bezpośredniej. Jako, że 
tematyka pokazów jest Czytelnikom 
znana, „na tapetę” weźmiemy sprze-
daż przez telefon.

Po pierwsze - obowiązek 
informacyjny

Aby umowa stała się obowią-
zująca, przedsiębiorca musi dopełnić 
wielu obowiązków. Przedstawiciel 
firmy (konsultant, pracownik firmy), 
który telefonuje do nas w celu za-
warcia umowy,  już na wstępie roz-
mowy ma obowiązek poinformować 
konsumenta o tym celu, a ponadto 
podać identyfikujące go dane oraz 
dane identyfikujące osobę, w imie-
niu której telefonuje (art. 20). Pra-
wo mówi wprost – konsument na 
„dzień dobry” ma wiedzieć, jaki jest 
cel rozmowy. A to jeszcze nie ko-
niec – ustawa definiuje cały katalog 
danych, które w ramach obowiąz-

ku informacyjnego musi przedsta-
wić przedsiębiorca w sposób jasny 
i zrozumiały, najpóźniej w chwili 
wyrażenia przez konsumenta woli 
związania się umową na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
(art.12 oraz art. 39 ustawy dla 
umów dotyczących usług finanso-
wych zawieranych na odległość). 
Obok wyżej wspomnianych danych 
teleadresowych, konsument powi-
nien zostać poinformowany m.in. 
o wszystkich opłatach, z jakimi wią-
że się zawarcie umowy, kosztach, 
terminie i sposobie świadczenia 
usługi, prawie i sposobie odstąpienia 
od umowy, okresie, na jaki ma być 
zwarta umowa, prawie wypowie-
dzenia umowy, miejscu i sposobie 
składania reklamacji.

Obowiązek informacyjny 
obejmuje także dostarczenie kon-
sumentowi treści umowy oraz ww. 
informacji utrwalonych na papierze 
lub innym trwałym nośniku, do-
stępnym dla konsumenta – może 
to być np.  CD-ROM, pendrive, do-
kumenty podpisane elektronicznie 
z użyciem podpisu cyfrowego lub 
najpopularniejsza z form - e-mail. 
Przedsiębiorca dopełnia obowiązku 
informacyjnego przed zawarciem 
umowy, a gdy umowa jest na ży-
czenie konsumenta zawierana 
z zastosowaniem środka porozu-
miewania się na odległość, który na 

to nie pozwala - niezwłocznie po jej 
zawarciu (art. 39 §4). I tu zbliżamy 
się do najważniejszej kwestii – je-
żeli przedsiębiorca proponuje kon-
sumentowi zawarcie umowy przez 
telefon, ma obowiązek potwierdzić 
jej treść; rozmowa telefoniczna ma 
na celu „tylko” ustalenie warunków 
zamówienia, samo nawiązanie te-
lefonicznego kontaktu, bez udoku-
mentowanej akceptacji obu stron, 
a przede wszystkim konsumenta, 
nie jest stanowi o skutecznym za-
warciu umowy. Mówiąc wprost – 
umowa zostaje uznana za zawartą, 
jeśli konsument odeśle przedsię-
biorcy oświadczanie o jej zawarciu. 
Brak odpowiedzi konsumenta 
na trwałym nośniku (najczę-
ściej w formie e-maila potwier-
dzającego zawarcie transakcji 
i zapoznanie się z warunkami 
umowy) nie stanowi zgody na 
zawarcie umowy.  To kluczowa 
sprawa -  w ramach nieuczciwych 
praktyk zdarzają się bowiem sytu-
acje, że pomimo braku utrwalonej 
zgody ze strony konsumenta, pro-
dukt, który był przedmiotem te-
lefonicznej rozmowy, zostaje mu 
dostarczony a przedsiębiorca żąda 
zapłaty. W przypadku takich „wymu-
szonych” transakcji przedsiębiorca 
nie ma prawa wysuwać roszczeń – 
skoro nie potwierdziliśmy warunków 
umowy na nośniku trwałym, umowa 

nie została skutecznie zawarta, więc 
jako konsumenci nie ponosimy żad-
nych zobowiązań.

Po drugie - czytaj umowy
Przedsiębiorca dopełnił obo-

wiązku informacyjnego? Czas na 
Twój ruch. Ale nie spieszmy się z od-
powiedzią – ustalenia ustaleniami, 
ale to zapisy umowy są zobowiązu-
jące. Zanim podpiszesz – dokładnie 
przeczytaj! Zwróć uwagę, czy usta-
lenia, które omówiłeś telefonicznie, 
zostały ujęte; sprawdź, co umo-
wa mówi o sposobie rozwiązania 
umowy, karach za niedotrzymanie 
warunków oraz o sumie kosztów, 
jakie poniesie konsument z tytułu 
realizacji umowy. Z doświadczenia 
Rzecznika Konsumentów wynika, że 
znaczącej części spraw można by-
łoby uniknąć, gdybyśmy uprzednio 
przeczytali, na co wyrażamy zgodę.

Znaj swoje prawa  
– możliwość odstąpienia  

od umowy
Konsument, który zawarł umo-

wę na odległość może w terminie 14 
dni odstąpić od niej bez podawania 
przyczyny.  Aby skutecznie odstąpić 
od umowy należy złożyć przedsię-
biorcy stosowne oświadczenie. Gdy 
e-sklep nie posiada elektronicznego 
formularza na stronie www, najle-
piej zrobić to listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru. Konsument 
odstępujący od umowy ma obowią-
zek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub 
przekazać ją osobie upoważnionej 
przez przedsiębiorcę do odbioru nie-
zwłocznie, jednak nie później niż 14 
dni od dnia, w którym odstąpił od 
umowy – niemniej zalecamy zwrócić 
towar od razu, wraz ze stosownym 
formularzem. Przedsiębiorca musi 
niezwłocznie, nie później niż w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od umo-
wy, zwrócić konsumentowi wszyst-
kie dokonane przez niego płatności, 
w tym koszty dostarczenia rzeczy. 
Ale uwaga - przedsiębiorca ma obo-
wiązek zwrócić koszt najtańszej opcji 
dostarczenia rzeczy. Pamiętaj – gdy 
zawierasz umowę poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odle-
głość, możliwość odstąpienia od 
niej przysługuje konsumentowi 
z mocy prawa, tak więc nie może 
być uzależnione od zapłaty od-
stępnego lub kary finansowej. 
Mało tego – jeśli przedsiębiorca nie 
poinformował konsumenta o prawie 
odstąpienia od umowy, okres wydłu-
ża się do roku licząc od dnia upływu 
terminu (Art.  29 § 1).

Rzecz ma wadę? Dochodzimy 
swoich praw z tytułu rękojmi 

- więcej na stronie  
www.powiat.hajnowka.pl/konsument

Umowy zawierane na odległość/ poza lokalem przedsiębiorstwa przez telefon 
- wszystko, co musisz wiedzieć
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Mimo upływu ponad stulecia, 22 stycznia 
ożywają karty historii związane z największym 
zrywem powstańczym wymierzonym przeciw-
ko zaborcy rosyjskiemu. W tym roku po raz 
157. obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego z roku 1863. Zapisało się na 
kartach historii przede wszystkim bohaterską 
walką polskich żołnierzy, liczbą walk (w jego 
trakcie stoczono ich 1200 na terenie zaboru 
rosyjskiego). Nie oszczędziło ono i naszego 
regionu. Wojna powstańcza miała charakter 
partyzancki. 

Każdego roku spotykamy się przy miej-
scach pamięci na terenie Hajnówki i Powiatu 
Hajnowskiego, by uczcić symbolicznie pa-
mięć historyczną i ofiary tamtych wydarzeń. 
W samo południe władze samorządowe Miasta 
Hajnówka oraz Powiatu Hajnowskiego w oso-
bach: Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka, 
Jarosław Grygoruk Sekretarz Gminy Miejskiej 
Hajnówka, Andrzej Skiepko Starostwa Powiatu 
Hajnowskiego wraz z Proboszczem Parafii pw. 

Pamiętamy o powstańcach  
z Powstania Styczniowego…

Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 
ks. Zbigniewem Niemyjskim, wspólnie złożyli 
kwiaty i zapalili znicze przy pomniku Powsta-
nia Styczniowego na skwerze przy kościele 
Podwyższenia Krzyża oraz mogile zbiorowej 
6 nieznanych powstańców styczniowych po-
ległych w 1863 r. w Orzeszkowie.

„…Za ojców, braci kości bielejące
W Sybiru śniegach, wśród Kaukazu skał,
Sióstr, żon i matek naszych łzy gorące,
Co wróg im hańbę w żywe oczy plwał.
Za plemion całych zmarnowane lata,
Co im w zepsuciu truto myśl i cześć,

Za niecne jarzmo, cośmy wobec świata
Jęcząc i drzemiąc, mogli dotąd znieść.

Na bój, Polacy, na święty bój!...”
Włodzimierz Wolski, Marsz powstańców

(Źródło: Powstanie styczniowe 1863, 
praca zbiorowa, Wydawnictwo Zysk i S–ka, 
Poznań 2013, ISBN 9788377851982, s. 22)

Emilia Korolczuk

Hajnowsko-kamienieckie porozumienie  
o współpracy partnerskiej
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chodni)”. W jej ramach w Hajnówce została 
rozbudowana oraz zmodernizowana istnie-
jąca oczyszczalnia ścieków, w Kamieńcu zaś 
wybudowano ją od podstaw. Po dziś dzień 
służą one obu społecznościom lokalnym. 
Projekty miękkie dotyczyły rozwoju turystyki, 
działań kulturalnych i sportowych. 

17 stycznia br. w Rejonowym Komitecie 
Wykonawczym w Kamieńcu przedstawiciele 
władz Gminy Miejskiej Hajnówka - Jerzy Sirak 
Burmistrz Miasta Hajnówka i Przewodniczący 
Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Ka-
mieńcu - Walenty Michajłowicz Zajczuk pod-
pisali umowę o partnerskiej współpracy. Ma 
ono na celu rozwijanie dotychczasowych kon-
taktów w zakresie turystyki, kultury, oświaty, 
gospodarki komunalnej.

Data ta była szczególna nie tylko ze 
względu na sformalizowanie hajnowsko-
-kamienieckich relacji. Dzień ten zbiegł się 
z uroczystymi obchodami 80. rocznicy po-
wołania Rejonu Kamienieckiego.  Na tę oka-
zję zaproszonych zostało wielu gości, którzy 
przez te lata wpisali się w historię rozwoju 
Kamieniecczyzny. Wśród nich znaleźli się 
także przedstawiciele partnerskich regionów 
przygranicznych. Powiat Hajnowski i miasto 
Hajnówka reprezentowali: Andrzej Skiepko 
Starosta Hajnowski, Danuta Rola Sekretarz 

Powiatu Hajnowskiego, Jerzy Sirak Burmistrz 
Miasta Hajnówka, Jarosław Grygoruk Sekre-
tarz Gminy Miejskiej Hajnówka. Uroczystości 
miały miejsce w Domu Kultury w Kamieńcu. 
W ich trakcie mogliśmy zapoznać się z histo-
rią, rozwojem rejonu, ważnymi inwestycjami 
oraz zasłużonymi osobistościami. Wyjąt-
kowym akcentem był koncert jubileuszowy 
w wykonaniu artystów działających przy do-
mach kultury, funkcjonujących w rejonie. 

15 stycznia 1940 roku został powoła-
ny Rejon Kamieniecki, którego centrum stało 
się miasto Kamieniec. Dzieli się on na 2 siel-
sowiety miejskie (Kamieniec, Wysokie) i 13 
wiejskich (Bieławieżski, Dymitrowicze, Ka-
mieniuki, Nowickowicze, Ogrodniki, Pieliszcze, 
Ratajczyce, Rzeczyca, Raśna, Widomla, Wierz-
chowice, Wojska, Wołczyn). Rejon zamieszkuje 
ok. 39 000 mieszkańców. Silną stroną obsza-
ru jest produkcja rolna. Główne sektory to: 
hodowla mięsna, przetwory mleczne, uprawa 
buraków, zboża, kartofli, produkcja pasz. Na 
bardzo wysokim poziomie funkcjonuje kul-
tura. W rejonie działa 31 ośrodków kultury - 
przy każdym działają grupy artystyczne, pla-
styczne. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
stanowią istotne czynniki rozwoju turystyki, 
w tym turystyki transgranicznej. 

Emilia Korolczuk

Centrum Energii Odnawialnej  
już pomaga naszym mieszkańcom!
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kresie analizy wyboru najkorzystniejszych roz-
wiązań – w Centrum mieszkańcy mogą otrzy-
mać wyliczenia dotyczące wielkości instalacji 
w odniesieniu do rocznego zapotrzebowania 
na energię elektryczną oraz zakładanej ilości 
produkcji prądu. Dodatkowo mieszkańcy otrzy-
mują koncepcję instalacji fotowoltaicznej bądź 
solarnej zawierającą propozycję  umieszczenia 
paneli na dachu wraz z analizą zwrotu ponie-
sionych kosztów. 

 W związku z ogłoszeniem przez Re-
gionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego konkursu na instalacje ogniw fo-
towoltaicznych i kolektorów słonecznych na bu-
dynkach mieszkalnych do Centrum Energii Od-
nawialnej zgłasza się coraz większa liczba osób 
zainteresowanych przystąpieniem do projektów 
składanych przez miasta i gminy. Pracownicy 
centrum wsparli dotychczas ponad 200 osób, 
które otrzymały również informację o warun-
kach dofinansowania w ogłoszonym konkursie. 
Warunki konkursu zakładają, że właściciel domu 
po uzyskaniu potwierdzenia o dofinansowaniu 
i podpisaniu umowy z miastem/gminą samo-
dzielnie dokonuje wyboru wykonawcy instalacji. 

By wesprzeć mieszkańców w całym procesie 
wykorzystania grantu planowana jest organi-
zacja kolejnych spotkań informacyjnych. Miesz-
kańcy uzyskają niezbędną wiedzę odnośnie za-
sad wyboru wykonawcy instalacji, informacje, 
na co zwrócić szczególną uwagę przy określaniu 
parametrów instalacji oraz  co należy uwzględ-
nić w umowie  wykonawcą. 

 Doradztwo merytoryczne zapewni bez-
pieczeństwo i komfort mieszkańców w kon-
taktach z firmami instalacyjnymi. O terminach 
spotkań będziemy informować za pomocą do-
stępnych mediów.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy:
Adres  Centrum Energii Odnawialnej
3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 2169
https://centrumenergii.com/
Osoby do kontaktu:
Lucyna Lewczuk - koordynator projektu lucyna.
lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link - ekspert ds. energii odnawialnych 
dlink@powiat.hajnowka.pl
Pracownicy Centrum Energii Odnawialnej

Katarzyna Miszczuk

 

Dnia 16.01.2020 r. Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko, Burmistrz Miasta Hajnówka 
Jerzy Sirak, wieloletni partner niemiecki Dy-
rektor Fundacji EuroNatur Lutz Ribbe, Rene 
Mono -  Przewodniczący Fundacji „100% 
energii odnawialnej” oraz Piotr Banaszuk 
– przedstawiciel Politechniki Białostockiej 
spotkali się z Ministrem Klimatu Adamem 
Guibourgé-Czetwertyńskim. Celem spotkania 
było przedstawienie dotychczasowych działań 
Powiatu Hajnowskiego w zakresie odnawial-
nych źródeł energii, w tym dokumentu „Plan 
energetyczny, zachowania czystości powietrza 
i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego” – 
obszernej analizy potencjału powiatu odnośnie 

Spotkanie z Ministrem Klimatu

możliwości wdrożenia niekonwencjonalnych 
źródeł energii. Powiat Hajnowski zamierza 
osiągnąć samowystarczalność energetyczną 
wykorzystując zalecenia zebrane w „Planie 
energetycznym” i sprawdzone doświadczenia 
partnera niemieckiego. Na spotkaniu z Mini-
strem poruszone zostały planowane w tym 
kierunku działania oraz propozycje wdrożenia 
innowacji energetycznych w regionie Puszczy 
Białowieskiej. Liczymy na wsparcie zamierzeń 
powiatu przez władze rządowe, gdyż przewi-
dywane przedsięwzięcia mogą mieć charakter 
modelowy dla innych samorządów na terenie 
całego kraju.

Centrum Energii Odnawialnej
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