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„Nieszczęściem Polski jest to, że jej historia jest 
zakłamana jak nigdzie na świecie”              

       Jerzy Giedroyć

Paniom i Panom Sołtysom
z okazji Ich Święta
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Mieszkańcy Czeremchy Wsi, 
o czym pisaliśmy w poprzednim 
numerze Wieści, nie godzą się na 
budowę w bliskim sąsiedztwie 
potężnej fermy drobiu. Przypo-
mnijmy, że w odległości kilkuset 
metrów od zabudowań inwestor 
planuje wybudować 8 kurników na  
ok. 400 000 sztuk drobiu.  Budowa 
przemysłowych ferm jest w Polsce 
coraz większym problemem i bory-
kają się z nim nie tylko mieszkańcy 
Czeremchy. Podobnie jest w nieda-
lekich wsiach Augustynka i Siemi-
chocze w gminie Nurzec Stacja. Bu-
dowa takich przemysłowych ferm 
niesie ze sobą różne negatywne 
konsekwencje. Mieszkańcy mówią, 
że to nie tylko zagrożenie dla śro-
dowiska naturalnego ale – a może 
przede wszystkim – dla ich zdrowia. 

Urząd Gminy wszczął postę-
powanie administracyjne, w spra-
wie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację tej inwestycji. Takie 
są procedury. Ale mieszkańcy 
nie zasypiają gruszek w popiele.  
12 marca przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych i radni spo-
tkali się z Wójtem Gminy. W czasie 
spotkania padła propozycja opraco-
wania kontrraportu do przewidywa-
nego przepisami raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko przygotowa-
nego przez inwestora. Zastrzeżenia 
do niego mają nie tylko organizacje 
pozarządowe ale także – jak mówił 
na spotkaniu Maciej Frańczak ze 
Stowarzyszenia Zielona Czeremcha 

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska, Wody Polskie i Marszałek 
Województwa.

Ostatecznie zdecydowano 
o przygotowaniu projektu uchwały 
Rady Gminy, która zobowiąże Wójta 
do wydania negatywnej decyzji śro-
dowiskowej. Ma być ona głosowana 
na najbliższej sesji Rady.

(wss)

Czeremcha

Niechciany sąsiad

Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy jest imprezą, na którą 
czekam cały rok. Dlaczego? Akcja, 
którą stworzył jeden człowiek, Jurek 
Owsiak- sprawiła, że w szpitalach 
pojawił się sprzęt medyczny z naj-
wyższej półki, z którego skorzysta-
ły moje dzieci. Skoro tak, trzeba 
wspierać. Tak do tego podchodzę. 
W całej Polsce trudno dziś znaleźć 
szpital, który nie ma ani jednego 
sprzętu zakupionego przez WOŚP. 
Czy chcesz, czy nie, widać to. Czy 
chcesz czy nie, na pewno ktoś 
z Twojej Rodziny korzystał z tych 
urządzeń. 

I mogłabym teraz zacząć od 
pisania, ile czasu trwają formal-
ności związane z przygotowaniem 
Finału, ale wolę to cenne miejsce 
poświęcić Wam wszystkim. 

Finał nie robi się sam. Ten 
dzień tworzycie Wy- wspania-
li mieszkańcy gminy oraz osoby, 
które specjalnie na ten dzień przy-
jechały do Gródka, na co dzień tu 
nie mieszkając. Zacznę od Wolon-
tariuszy. Tak jak w zeszłym roku, 
było nas 20. Wszyscy jesteśmy 
mieszkańcami naszej gminy, a 18 
z nich jest uczniami naszej Szkoły. 
Gdy spotkaliśmy się w dzień Fina-
łu o 8:15 rano na odprawie, Wasi 
koledzy i koleżanki jeszcze smacz-
nie spali (jak już wstali, to oczywi-
ście przyszli do sklepiku). Wszyscy 
uśmiechnięci, z poczuciem ogrom-
nej misji i istoty sprawy, dumnie 
nakładaliście identyfikatory. Wasi 

Rodzice z łezką w oku patrzyli na 
Was i na pewno czuli wielką dumę. 
Nie mam słów, by napisać jak wiel-
ką robotę wykonaliście wraz z ro-
dzicami i opiekunami. Cały dzień na 
mrozie, ale z uśmiechem na ustach 
zbieraliście pieniądze dla chorych 
dzieci, jak sami często podkreślali-
ście. Żadnego marudzenia, żadnych 
problemów. Rodzice kursowali po 
całej gminie wzdłuż i wszerz, po to, 

by dowieźć Was w każdy zakątek, 
po każdą złotówkę. Jak później wy-
jaśnię, było warto.

Działania promocyjne, któ-
re w tym roku były naprawdę na 
wysokim poziomie sprawiły, że 
o gródeckim Sztabie, w którego 
skład wchodzili pracownicy GCK 
w Gródku, dowiedziała się cała 
Polska wraz z Jurkiem Owsiakiem, 
z którym udało nam się na moment 
połączyć w specjalnej transmisji dla 
sztabów. Jesteśmy gotowi, gramy 
do końca - krzyczeliśmy do Jurka. 
On sam zresztą, kolejny raz przy-
gotował dla Gródka specjalną za-
powiedź, z której cieszę się mocno, 
bo o nią trzeba się trochę postarać.

5 puszek stacjonarnych, które 
nasz Sztab ustawił od 15 grudnia 
w 5 miejscach również świetnie się 
sprawdziło. Oba sklepy Top Market, 
Apteka Omega, Sklep Przemysłowy 
Rafała Kardasza oraz Chorten Gró-
dek swą gościnnością i dobrym ser-
cem doskonale uzupełniły wszystkie 
sztabowe działania. Dziękuję Wła-
ścicielom i osobom które wrzucały 
kasę! Łącznie z tych puszek zebrano 
ponad 1600zł!!

Sytuacja pandemiczna nie 
pozwoliła na tradycyjną formę 

Finału: nie było koncertu, licytacji, 
akcji DKMS. Ale byliście Wy! I to 
z Waszą pomocą zorganizowaliśmy 
sklepik pod GCK, do którego przez 
ponad 2 miesiące przynosiliście 
fanty. Było tego tak wiele, że mogę 
śmiało powiedzieć, że był to finał 
z największą ilością fantów! Mój 
pokój, w którym składowaliśmy je  
wszystkie, w pewnym momencie 
zaczął przypominać wielki maga-

zyn- nie dało się w nim przejść. Do 
ostatniego dnia wpływały fanty- 
każdy z nich był ciekawy i jedyny 
w swoim rodzaju. Łączył je wspólny 
mianownik- ma pomóc, ma przyczy-
nić się do zebrania jak największej 
kwoty! Chciałabym opisać historię 
każdej z tych rzeczy, ale jest tego 
zbyt wiele. Sklepik okazał się strza-
łem w dziesiątkę- od otwarcia do 
zamknięcia ciągle było wielu kupu-
jących! Oprócz fantów rzeczowych 
były też słodkości wszelkiego ro-
dzaju- ciasta, babeczki, lizaki, bezy… 
były też zupy z „Promyka”. Jak to 
wszystko szybko się sprzedało!!! Ja-
kie Wy macie zdolności kulinarne! 
Tak Was było dużo! Ogromne po-
dziękowania w Waszą stronę- mu-
sicie mieć świadomość, że kwota 
z ciast i zup była równie imponują-
ca! Wszystkim Darczyńcom ogrom-
ne brawa!!!! DZIĘKUJEMY!!!!

O 12:00 rozpoczęło się wielkie 
morsowanie z ekipą Morsy Gródek.  
Od soboty chłopaki sprzątali przy 
„grzybku”, odśnieżali, wycinali prze-
rębel w kształcie serca. Mimo licznej 
obecności, zajęło im to dużo cza-
su- wszystko po to, by na transmisji 
z morsowania wszystko wyszło jak 
najpiękniej

29. Finał WOŚP w Gródku,  
czyli o tym, że razem możemy wszystko!
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GMINA HAJNÓWKA

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy, nadchodzący

czas, mimo trudności i problemów, był okresem spokoju i radości. Niech codzienne troski ustąpią

miejsca świątecznej, atmosferze, zaś zbliżające się, świąteczne  dni napełnią nas siłą do pokonywania

przeciwności losu. Życzymy również wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń.

   Przewodniczący Rady                                                                                     Wójt Gminy Hajnówka

i Radni Gminy Hajnówka                                                              Kierownik GOPS, Dyrektor GCK

                                                                                                                             oraz pracownicy urzędu

       i jednostek organizacyjnych

                                                                                             

                                                                                                                    

Książka moją wakacyjną inspiracją  
– rozstrzygnięcie

W Gminnym Centrum Kultury 
25 lutego 2021r. z zachowaniem 
zasad reżimu sanitarnego, odbyło 
się uroczyste rozstrzygnięcie kon-
kursu pt. „Książka moją wakacyjną 
inspiracją”. Organizatorami kon-

ści, fantazji i wyobraźni plastycz-
nej oraz promowanie samodzielnej 
pracy twórczej.

Komisja konkursowa wyłoni-
ła 9 laureatów, którzy z rąk Pani 
Wójt Lucyny Smoktunowicz oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dubinach odebrali nagrody. Miłą 
niespodzianką dla zwycięzców było 
spotkanie online z Tomaszem Sa-
mojlikiem – rysownikiem, twórcą 
komiksów, serii książek o Żubrze 
Pompiku. W podsumowaniu kon-
kursu udział wzięła również Moni-
ka Skiepko Radna Gminy Hajnówka. 
A oto nasi laureaci.

Gratulujemy wszystkim zwy-
cięzcom i zapraszamy do udziału 
w naszych kolejnych przedsięwzię-
ciach. 

Odzież ochronna  
dla OSP Nowokornino

W dniu 26 lutego 2021r. 
w Urzędzie Gminy Hajnówka Wójt 
Gminy Lucyna Smoktunowicz 
przekazała na ręce strażaka OSP 
w Nowokorninie odzież ochronną 
w postaci specjalistycznych ręka-
wic interwencyjnych i kominiarek 
na łączną kwotę 2457,50 brutto.

Doposażenie jednostek 
ma na celu przede wszystkim 
zwiększenie skuteczności działań 

strażaków – ochotników, którzy 
odpowiadają za bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy, a także za 
majątek publiczny i prywatny. Za-
kupiona odzież ochronna przyczyni 
się również do podniesienia bez-
pieczeństwa strażaków biorących 
udział w działaniach gaśniczych. 
Środki, za które sprzęt został 
zakupiony pochodziły z budżetu 
gminnego.

Pomoc Gminy Hajnówka dla jednostek OSP

W dniu 11 marca 2021 roku 
w Urzędzie Gminy Hajnówka odbyło 
się uroczyste przekazanie specjal-
nej odzieży ochronnej dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych z tere-
nu gminy Hajnówka. Pani Lucyna 
Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnów-
ka przekazała na ręce Prezesów 
Jednostek OSP z terenu działania 
gminy Hajnówka sześć kompletów 
specjalnych ubrań ochronnych FHR, 
spełniających wymogi norm oraz 
nowe wytyczne Komendanta Głów-
nego PSP.  

W uroczystości uczestniczyli: 
Prezes Jednostki OSP w Orzesz-
kowie - Pani Marzena Iwaniuk, 
Prezes Jednostki OSP Mochnate – 
druh Wiktor Kiryluk i Prezes OSP 
Nowokornino – druh Cezary Mi-
czejko. Wójt Gminy Hajnówka Lu-
cyna Smoktunowicz podkreśliła jak 
bardzo ważną społeczną rolę peł-
nią strażacy ochotnicy. Ich postawa 
jest godna podziwu i poszanowania. 
Świadomość, że w razie nieprzewi-
dzianego zagrożenia jest ktoś, kto 
przybędzie z profesjonalną pomo-

cą, daje nam poczucie bezpieczeń-
stwa. Jednostki OSP działają nawet 
w najmniejszych miejscowościach, 
a strażacy ochotnicy najczęściej 
jako pierwsi niosą pomoc potrzebu-
jącym. Gaszą pożary, ratują ofiary 
wypadków drogowych, przychodzą 
z pomocą podczas powodzi, nawał-
nic i innych klęsk żywiołowych. 

Ubrania ochronne zosta-
ły zakupione ze środków wła-
snych z budżetu Gminy Hajnówka. 
Ogólna wartość zakupu wyniosła 
10 700,00 zł. Zakupiona odzież 
specjalna przyczyni się podniesie-
nia sprawności jednostek OSP oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa stra-
żaków biorących udział w ratowa-
niu życia, zdrowia i mienia a także  
przyczyni się do skuteczniejszego 
prowadzenia akcji ratowniczych 
i usuwania zagrożeń dla środowi-
ska eliminując do minimum skutki 
ich negatywnych oddziaływań, a co 
za tym idzie zostanie podniesione 
bezpieczeństwo mieszkańców gmi-
ny Hajnówka a zarazem powiatu 
hajnowskiego. 

Apel
W związku z licznymi poża-

rami w Gminie Hajnówka prosimy 
o  regularne przeglądy  kominów 
w Państwa domach. Gromadząca 
się sadza hamuje spaliny, wystar-
czy zaledwie cienka jej warstwa 
o grubości kilku milimetrów, by 
wywołać pożar. Palmy w piecu 
paliwem dobrej jakości. Żywicz-
ne, mokre drewno spalane szybko 
może zapchać komin smołą i sa-
dzą. Objawem pożaru sadzy jest np. 
huczenie , syczenie w kominie, iskry, 
ogień, cieplejszy przewód komino-
wy w jednym miejscu. Gdy zauwa-
żymy pożar sadzy w kominie, nie-

zwłocznie wzywamy straż pożarną. 
O ile to możliwe gasimy palenisko 
piaskiem i zamykamy dopływ po-
wietrza do komina. Uchylamy okna 

aby uniknąć zaczadzenia. Pożar ko-
mina może doprowadzić do pożaru 
całego budynku dlatego apelujemy 
o profilaktykę jego czyszczenia.

kursu byli Wójt Gminy Hajnówka, 
Szkoła Podstawowa w Dubinach 
oraz Gminne Centrum Kultury.

Celem konkursu było między 
innymi wzbudzenie zainteresowa-
nia książką, rozwijanie kreatywno-
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Dom położony jest w pięknym, spokoj-
nym miasteczku Brańsk w powiecie Bielskim. 
Usytuowany w centrum, a jednocześnie 
z dala od ruchliwej ulicy. Gwarantuje to ci-
szę, spokój i bezpieczeństwo, a także moż-
liwość aktywnego spędzenia wolnego czasu. 
Wszechobecna zieleń, altana z miejscem do 
grillowania pozwala na miłe spędzenie czasu 
na świeżym powietrzu. 

Działalność prowadzimy od 1975 roku, 
a od roku 1995 w nowoczesnych dobrze 
wyposażonych obiektach. Obiekty przysto-
sowane są do całodobowej opieki nad 114 
mieszkańcami w podeszłym wieku i przewle-
kle somatycznie chorymi. Dom funkcjonuje 
w dwóch budynkach mieszkalnych i jednym 
wolnostojącym z dużą salą rekreacyjną i za-
pleczem kuchennym, gdzie odbywają się spo-
tkania i uroczystości np. uroczyste spotkania 
z rodzinami, integracyjne ze społecznością 
lokalną.

Budynki pozbawione są barier archi-
tektonicznych, a wyposażenie w poręcze 
i uchwyty, windy i podjazdy ułatwia oraz za-
pewnia bezpieczeństwo podczas poruszania 
się.

Zapewniamy zamieszkanie w poko-
jach jedno, dwu i nielicznie trzy osobowych, 
wszystkie z przyległymi węzłami sanitarnymi. 

Pokoje urządzone są z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa, indywidualnych gustów 
i upodobań mieszkańców, tak by nasi pod-
opieczni czuli się jak w domu. Wykładziny 
antypoślizgowe, funkcjonalne meble, tele-

wizory, radioodbiorniki, w pełni wyposażona 
łazienka, sygnalizacja  – to wszystko mają do 
dyspozycji mieszkańcy. Obiekty wyposażone 
są w windy, systemy alarmowo-przeciwpoża-
rowe i przyzywowo-alarmowe.

Dom posiada ponadto jadalnię, po-
mieszczenia do terapii, rehabilitacji, bibliotekę 
z czytelnią, kaplicę, pokój gościnny, gabinety 
medycznej pomocy doraźnej.

Na każdej kondygnacji miesz-
kańcy mają do swojej dyspozycji salę 
dziennego pobytu, pomieszczenia 
do samodzielnego prania i suszenia, 
a także kuchenki zaopatrzone w jedzenie  
i napoje, z których mieszkańcy mogą korzy-
stać przez całą dobę.

Ważnym atutem Domu jest profesjo-
nalna baza rehabilitacyjna. Wykonywane są 
takie zabiegi jak:

1) fizykoterapia:
- elektroterapia (wszystkie rodzaje prądów)
- ultradźwięki (fonoforeza /bez leku)
- światłolecznictwo- laseroterapia – automa-

tyczne skanowanie
- magnetoterapia polem niskiej częstotliwości
- elektroultrafonoforeza / jonoforeza (bez 

leku)
2) hydroterapia:

- masaż podwodny
- półkąpiel wirowa
- masaż wirowy kk. górnych i dolnych

3) masaż leczniczy:
- masaż klasyczny mięśni grzbietu i obręczy 

kończyn, masaż całkowity pleców

- masaż klasyczny częściowy
- masaż limfatyczny nadciśnieniowy apara-

tem BOA
4) kinezyterapia:

- indywidualna praca z podopiecznym (np. 
ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia 
według metod neurofizjologicznych, meto-
dy redukcji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia 
specjalne, mobilizacje)

- wyciągi, ćw. czynne w odciążeniu, ćw. czynne 
wolne, ćw. samowspomagane, ćw. izome-
tryczne, kinezyterapia przyrządowa

- kinesiotaping – plastrowanie dynamiczne

 Zajęcia  usprawniające prowadzone są 
grupowo i indywidualnie wg potrzeb i wska-
zań lekarza. 

Organizujemy różne formy spędzania 
wolnego czasu. Zajęcia terapeutyczne pro-
wadzone są w gabinetach terapii zajęciowej, 
biblioterapii, i muzykoterapii pod okiem wy-
kwalifikowanego i doświadczonego personelu. 
W doborze zajęć uwzględnia się możliwości 
i umiejętności podopiecznych, a także ich 
oczekiwania, zainteresowania. W kaplicy 
Domu odprawiane są nabożeństwa w ob-
rządku  katolickim i prawosławnym. Dla wy-
znawców obu tych wyznań wg. ich kalendarzy 
organizowane są święta Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy.

Umożliwiamy korzystanie ze świadczeń 
zdrowotnych oraz w części pokrywamy opłaty 
leków ryczałtowych i limitowanych. Organizu-
jemy całodobową opiekę fachowego personelu 
 (pielęgniarki, opiekunowie) oraz opiekę leka-
rza rodzinnego w ramach NFZ. W załatwianiu  
wielu spraw pomagają pracownicy socjalni. 
Zapewniamy także wsparcie psychologiczne. 

Dom posiada własną pralnię i kuchnię 
z jadalnią. Gwarantujemy 3 posiłki dziennie  
z możliwością wyboru zestawu posiłków oraz 
posiłki dietetyczne i dodatkowe, zgodnie ze 
wskazaniami lekarza. Mieszkańcy mają moż-
liwość spożywania posiłków w stołówce lub 

w swoim pokoju mieszkalnym.
Naszych mieszkańców  traktujemy indy-

widualnie i z szacunkiem, dbamy o dobrą at-
mosferę i zachowanie właściwych stosunków 
zarówno w relacjach pracownik - mieszkaniec, 
jak i mieszkaniec-mieszkaniec. 

Główne atuty Domu:
- miejsce tworzone z sercem i na bazie wielo-

letniego doświadczenia
- nowoczesne i przestrzenne wnętrza
- bogate zaplecze rehabilitacyjne
- profesjonalna, całodobowa opieka
- bliskość lekarzy POZ (przychodnia na parte-

rze budynku Domu) 

Zapraszamy wszystkich chętnych do 
skorzystania z naszej oferty.
INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘCIA 
DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. 

JANA PAWŁA II W BRAŃSKU
Osobie wymagającej całodobowej 

opieki z powodu wieku, choroby lub niepeł-
nosprawności, która nie może samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, której nie 
można zapewnić niezbędnej pomocy w for-
mie usług opiekuńczych, przysługuje prawo 
zamieszkania w „ DOMU POMOCY SPOŁECZ-
NEJ”.

Jak dostać się do Domu Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II 

w Brańsku?
KROK PIERWSZY – osoba potrzebują-

ca pomocy pisze wniosek o skierowanie do 
Domu  Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
w Brańsku. We wniosku opisuje swoją sytu-
ację rodzinną, zdrowotną, finansową.

KROK DRUGI – wniosek składa oso-
biście lub za pomocą rodziny w ośrodku po-
mocy społecznej właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej 
lub miejsce jej aktualnego pobytu.

OFERTA DO ZAMIESZKANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
im. Jana Pawła II w BRAŃSKU
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OFERTA DO ZAMIESZKANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
im. Jana Pawła II w BRAŃSKU

248,5 mln zł – na tyle wyce-
niona została wartość majątku po-
wiatu bielskiego. Informację w tej 
sprawie, sporządzoną na dzień 31 
grudnia 2020 roku, przyjął zarząd 
na ostatnim posiedzeniu. W zesta-
wieniu z danymi sprzed roku ozna-
cza to, iż wartość ta wzrosła o 25,5 
mln zł.

Podstawową masą majątko-
wą powiatu są nieruchomości. Ich 
łączna wartość wynosi obecnie 
231 mln zł (219 mln w roku ubie-
głym). Najbardziej znaczącą pozy-
cją w tym zestawieniu są obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej. Wyce-

Wzrost wartości majątku powiatu 

niono je na 142 mln zł (133 mln zł 
w 2019 r.). Kolejnym elementem 
są budynki – 79,1 mln zł (w 2019 
r. – 77 mln zł), w tym mieszkalne 

– 8 mln zł. Najmniej wartościową 
grupą w tym zestawieniu są grunty. 
W zasobach powiatu znajdują się 
nieruchomości gruntowe o łącznej 
powierzchni 3,3 mln m kw., oszaco-
wane na 10 mln zł (w 2019 r. - 9,8 
mln zł). W ich skład wchodzą grunty 
zajęte pod drogi powiatowe o po-
wierzchni 2,5 mln m kw. i wartości 
3,5 mln zł (w 2019 r. – 2,4 mln m 
kw., 3,3 mln zł).

Środki trwałe powiatu osza-

cowano na kwotę netto 17,5 mln 
zł (w 2019 r. – 11,9 mln zł). Zasób 
ten tworzą: samochody, urządzenia 
(komputery, drukarki, centrale tele-
foniczne itp.), windy, kotły i agrega-
ty, maszyny drogowe i rolnicze. 

W 2020 r. powiat osiągnął 
dochody z tytułu wykonywania 
prawa własności i innych praw 
majątkowych w kwocie 543,5 tys. 
zł (w 2019 r. – 686 tys. zł). Docho-
dy z najmu lub dzierżawy wyniosły 
424 tys. zł, natomiast ze sprzeda-
ży składników majątkowych – 120 
tys. zł. 

pd

Skrócony termin na rejestrację auta 
sprowadzonego z zagranicy oraz 

zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu

Specustawa covidowa uchwa-
lona w marcu ub. roku wydłużała 
do 180 dni terminy na zarejestro-
wanie używanego pojazdu spro-
wadzonego z terytorium państwa 
członkowskiego UE oraz zawia-
domienie starosty o nabyciu lub 
zbyciu pojazdu zarejestrowanego. 
Przepisy te obowiązywały do 31 
grudnia 2020 r. Obecnie właścicie-
li pojazdów obowiązuje 30-dniowy 
termin na dokonanie tych czynności. 
Dotyczy on wszystkich, którzy za-
kupili pojazd po 1 stycznia 2021 r.

Obowiązujące w ub. roku 
przepisy pozwalające na zareje-
strowanie importowanych aut oraz 
złożenie zawiadomienia o zakupie 
lub sprzedaży pojazdów zostały 
wprowadzone z uwagi na panującą 
pandemię koronawirusa Covid-19. 
Jednak ustawa ograniczyła cza-
sowo to udogodnienie, jako datę 
graniczną wskazując ostatni dzień 
grudnia ub. roku. Naruszenie obec-
nie obowiązującego 30-dniowego 

terminu skutkować będzie karą fi-
nansową w wysokości od 200 do 
1000 zł.

Ze względu na obowiązujące 
w bielskim starostwie powiatowym 
środki bezpieczeństwa informuje-
my, iż możliwe jest skorzystanie 
z obsługi, m.in. w sprawach komu-
nikacyjnych, za pomocą urządzeń 
teleinformatycznych. W razie ko-
nieczności bezpośredniego kon-
taktu obowiązkowe jest używanie 
maseczek ochronnych, dezynfekcja 
rąk oraz ograniczony dostęp do po-
mieszczeń. W budynku starostwa 
nie może przebywać więcej klien-
tów niż wynosi liczba pomieszczeń, 
w których prowadzona jest obsłu-
ga. Klienci są wpuszczani do nich 
pojedynczo.

W razie potrzeby kontaktu 
w sprawach związanych z rejestra-
cją pojazdu lub zgłoszeniem jego 
nabycia/zbycia prosimy skorzystać 
z telefonu dzwoniąc pod numer 
85 833-26-23.                           pd

Działka z halą sportową I LO w całości 
własnością powiatu

W grudniu ub. roku powiat 
bielski nabył w drodze darowizny 
od gminy miejskiej Bielsk Podlaski 
nieruchomość o powierzchni nie-
spełna 300 m2 położoną przy ul. 
Kościuszki. Na jej części wybudo-
wana została hala sportowa przy 
I Liceum Ogólnokształcącym im. 
T. Kościuszki. Uregulowanie spraw 
własnościowych pozwoliło zarzą-
dowi powiatu na ustanowienie na 
rzecz szkoły trwałego zarządu na 
tej działce.

Trwały zarząd jest jedną 
z prawnych form władania nieru-
chomościami przez jednostki orga-
nizacyjne powiatu. Spełnia on cel 

publiczny, jakim jest m.in. budowa 
i utrzymanie obiektów sportowych. 

To nie jedyna sprawa doty-
cząca I LO, którą zajmował się za-
rząd powiatu podczas ostatniego 
posiedzenia. Na wniosek dyrektora 
szkoły zabezpieczono także kwotę 
50 tys. zł na zakup i montaż pod-
wieszanych koszy do gry w koszy-
kówkę. Okazało się bowiem, iż mo-
cowane do podłogi kosze są zbyt 
ciężkie do przesunięcia, kiedy za-
chodzi konieczność zmiany rodzaju 
zajęć. Ponadto czynność ta groziła 
uszkodzeniem posadzki. Wymiana 
koszy znacznie ułatwi właściwą 
organizację zajęć sportowych.   pd

Wnętrze hali sportowej przy I LO im. T. Kościuszki

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ NIE MA PRAWA 

ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA 
WNIOSKU O SKIEROWANIE DO 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  

SPRAWA MUSI ZOSTAĆ 
ROZPATRZONA I ZAKOŃCZONA 
DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Ośrodek pomocy społecznej 
kompletuje dokumenty niezbędne 
do wystawienia skierowania do 
DPS:

- rodzinny wywiad środowiskowy 
przeprowadzony przez pracowni-
ka socjalnego z zainteresowanym,

- zaświadczenie lekarskie,
- decyzję o posiadanym docho-

dzie (świadczeniu emerytalnym, 
zasiłku stałym, rentowym oraz 
oświadczenie o wysokości docho-
du małżonka, dzieci zobowiąza-
nych do ponoszenia opłaty.

KROK TRZECI – zaintereso-
wany czeka na decyzję ośrodka 
pomocy społecznej o skierowaniu 
do DPS oraz o odpłatności za pobyt.

Pobyt w Domu  Pomo-
cy Społecznej im. Jana Paw-
ła II w Brańsku jest odpłatny 
w wysokości ustalonej przez Sta-
rostę Bielskiego. Odpłatność oso-
by ubiegającej się o umieszczenie  
w DPS wynosi 70% dochodu.

Gdy dochody osoby ubiega-
jącej się o zamieszkanie w DPS są 

niższe niż ustalony koszt utrzyma-
nia pozostałą kwotę dopłacają:

- współmałżonek lub dzieci – jeśli 
nie są w stanie dopłacić do utrzy-
mania w DPS, dopłatę zapewnia:

- gmina lub miasto, które kieruje 
do DPS.

KROK CZWARTY – zain-
teresowany czeka na informację 
z Domu Pomocy Społecznej o ter-
minie przyjęcia.

W nagłych wypadkach wy-
nikających ze zdarzeń losowych 
umieszczenie nastąpi poza kolej-
nością oraz bez przedłożenia do-
kumentów (dokumenty te powinny 
być skompletowane w terminie  

3 miesięcy od dnia umieszczenia 
zainteresowanego w placówce).

W przypadku otrzyma-
nia decyzji odmownej istnieje 
możliwość odwołania się do Sa-
morządowego Kolegium Od-
woławczego za pośrednictwem 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania decyzji.

DODATKOWYCH INFORMACJI 
UDZIELAMY POD NUMEREM 

TELEFONU
85 73 75 132

Adres strony internetowej: 
www.dpsbransk.pl
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Przed nami kolejny, sied-
mioletni okres modernizacji 
polskiej wsi. Przy pomocy fun-
duszy z UE nasze rolnictwo 
czeka realizacja nowych celów 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych. Po otrzyma-
niu unijnych dyrektyw Polska 
rozpoczęła prace nad Krajo-
wym Planem Strategicznym 
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023-2027.

Przypomnijmy, że już 
w 1962 r. zapoczątkowano Wspól-
ną Politykę Rolną jako partnerstwo 
między sektorem rolnym i społe-
czeństwem, między Europą i rolni-
kami. Tak więc WPR jest wspólną 
polityką, która dotyczy wszystkich 
krajów UE.

Cele i zasady WPR określa art. 
39 Traktatu o Wspólnocie Europej-
skiej: zwiększenie produktywności, 
stabilizowanie rynków, zapewnienie 
dostępności towarów, zapewnienie 
godziwych cen konsumpcyjnych, 
zapewnienie zadowalającego stan-
dardu życiowego.

Jest zarządzana i finanso-
wana na poziomie europejskim ze 
środków pochodzących z budżetu 
UE. 
Jej cele na lata 2023-2027 to:
• wspieranie godziwych dochodów 

gospodarstw rolnych i odporno-
ści w całej Unii (w celu wzmoc-
nienia bezpieczeństwa żywno-
ściowego)

• zwiększenie zorientowania na ry-
nek i poprawa konkurencyjności, 
w tym większe ukierunkowanie 
na badania naukowe, technolo-
gię i cyfryzację

• poprawa pozycji rolników w łań-
cuchu wartości

• przyczynianie się do łagodzenia 
skutków zmian klimatu i przysto-
sowania się do nich

• wspieranie zrównoważonego roz-
woju i wydajnego gospodarowa-
nia zasobami naturalnymi, takimi 
jak woda, gleba i powietrze

• przyczynianie się do ochrony róż-
norodności biologicznej, wzmac-
nianie usług ekosystemowych 
oraz ochrona siedlisk i krajobrazu

• przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalno-
ści gospodarczej na obszarach 
wiejskich

• promowanie zatrudnienia, wzro-
stu, włączenia społecznego i roz-
woju lokalnego na obszarach 
wiejskich, w tym biogospodarki 
i zrównoważonego leśnictwa

• poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące 
żywności i zdrowia, w tym bez-
piecznej, bogatej w składniki od-
żywcze i zrównoważonej żywno-
ści, jak też dobrostanu zwierząt.

W ramach budżetu UE WPR 
jest finansowana z dwóch funduszy:
• Europejski Fundusz Rolniczy 

Gwarancji (EFRG) zapew-
nia bezpośrednie wsparcie 
i środki rynkowe

• Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) finansuje 
rozwój obszarów wiejskich.

Reforma Wspólnej Polityki 

Rolnej (WPR) po 2023 roku zakła-
da, że każde państwo członkowskie 
UE przygotuje Plan Strategiczny dla 
WPR. Dokument ten będzie obejmo-
wał zarówno instrumenty  I filaru 
WPR (tj. płatności bezpośrednie) 
oraz działania w zakresie rynków 
rolnych, jak i II filaru, czyli wsparcie 
obszarów wiejskich.

Nowa WPR będzie silnie skon-
centrowana na kwestiach związa-
nych z ochroną środowiska i prze-
ciwdziałaniu zmianom klimatu. 
Ukierunkowanie to jest wskazane 
w trzech dokumentach Komisji to-

warzyszących pakietowi legislacyj-
nemu WPR po 2020 r. tj. Europejski 
Zielony Ład, Strategia „od pola do 
stołu” oraz strategia różnorodności 
biologicznej.

W oparciu o unijne wska-
zówki trwają prace nad Krajowym 
Planem Strategicznym WPR. 15 
lutego zakończyły się konsulta-
cje pierwszego projektu Planu, do 
którego zgłoszono 3,5 tys. uwag. 
Na ich bazie powstanie II wersja 
dokumentu uwzględniająca już 
kwestie finansowe. Następnie - po 
przeprowadzeniu kolejnych konsul-
tacji – zostanie opracowany mate-
riał, który w październiku 2021 r. 
trafi do  akceptacji Rady Ministrów, 
po czym w listopadzie 2021 r, jest 
planowane oficjalne przekazanie 
Planu do zatwierdzenia przez KE.

Dla Polski z unijnego bu-
dżetu zaplanowano limity na 
lata 2021-2027:

1.z Europejskiego Fun-
duszu Rolniczego Gwarancji 
(EAGR) na dopłaty bezpośrednie 
kwotę 21,64 mld euro, na re-
alizację programów w sektorze 
pszczelarskim – 35,2 mln euro

2.z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EAFARD) 
na realizację interwencji okre-
ślonych w Planie Strategicz-
nym Wspólnej Polityki Rolnej 
z zakresu  rozwoju obszarów 
wiejskich (w rozumieniu do-
tychczasowego PROW) – 9,53 
mld euro, razem 31,17 mld euro 
(w cenach bieżących).

To o 920 mln euro mniej 
niż w kończącej się siedmiolatce 
(2014-2020). Uzupełnieniem tych 
funduszy rolniczych mają stano-
wić środki w ramach programu 

„Horyzont Europa”, które obejmą 
wsparcie badań i innowacji w dzie-
dzinach: produkcji żywności, rolnic-
twa, rozwoju obszarów wiejskich  
i biogospodarki.

Tymczasem Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje 
Plan Strategiczny dla Wspólnej Po-
lityki Rolnej na lata 2023 – 2027 
w oparciu o unijne dyrektywy. 
W zakresie warunkowości i eko-
systemów na poziomie krajowym 
będą kontynuowane normy GAEC, 
a to oznacza: a) utrzymanie trwa-
łych użytków zielonych w oparciu 
o stosunek powierzchni trwałych 
użytków zielonych do powierzch-
ni użytków rolnych; wskaźnik ten 
nie zmniejsza się o więcej niż5% 
w porównaniu z rokiem referen-

cyjnym 2018, b)zakaz wypalania 
gruntów rolnych, c) ustanowienie 
stref buforowych wzdłuż cieków 
wodnych [strefy muszą spełniać 
minimalne wymagania dotyczące 
stosowania nawozów azotowych 
wynikające z przepisów wdrażają-
cych dyrektywę azotanową], c) za-
kaz przekształcania lub zaorywania 
trwałych użytków zielonych wyzna-
czonych jako cenne na obszarach 
Natura 2000.

Nowością w płatnościach 
bezpośrednich będą środki 
przeznaczane na ekoschematy. 
Tu zaproponowano 17 możliwo-
ści (szczegółowy wykaz w Kra-
jowym Planie Strategicznym 
WPR).

Warunkiem przyznania płat-
ności jest podjęcie się realizacji co 
najmniej jednego ekoschematu 
z proponowanej listy praktyk na 
gruntach rolnych kwalifikujących 
się do płatności i spełnienie wy-
magań określonych dla tej praktyki.

Interwencje dotyczące do-
brostanu zwierząt przewidują 
kontynuację pakietów wdrażanych 
w ramach PROW 2014-2020 – lo-
chy, tuczniki, krowy mleczne, krowy 
mięsne, owce oraz rozszerzenie za-
kresu wsparcia o kury nioski, broj-
lery, indyki, konie i bydło opasowe. 
Rolnikom udzielane będzie wspar-
cie na realizację zobowiązań w za-
kresie dobrostanu zwierząt, które 
wykraczają ponad odpowiednie 
obowiązkowe normy na okres jed-
nego roku. I tak w ekoschematach  
przewidziano następujące stawki:
• 301 zł/lochę za zapewnienie 

lochom zwiększonej powierzchni 
bytowej w budynkach

• 612 zł/lochę jako dodatkowa 
płatność za zapewnienie lochom 
dostępu do wybiegu

• 24 zł/tucznika za zapewnienie 
zwiększonej powierzchni bytowej 
w budynkach

• 33 zł/tucznika jako dodatkowa 

płatność za zapewnienie dostępu 
do wybiegu

• 185 zł/krowa mleczna ( do 100 
szt. - 100% płatności, 101 do 
150 – 75%, powyżej – 50%)

• 595 zł/krowa mleczna utrzymy-
wana grupowo w budynkach ( 
progi degresywności jw.)

• 133 zł/samicę owcy domowej 
w wieku co najmniej 12 miesięcy.

Wsparcie dochodów związa-
ne z produkcją do młodego bydła 
ma być przyznawane dla zwierząt 
kwalifikujących się do płatności, nie 
więcej jednak niż do 20 sztuk; mi-

nimalne wymagania to 
posiadanie co najmniej 
3 szt. W przypadku wo-
jewództw, w których 
średnia pow. gruntów 
rolnych jest niższa od 
średniej krajowej, tj. lu-
belskiego, podkarpac-
kiego, śląskiego i świę-
tokrzyskiego, - posia-
danie 1 szt. zwierząt. 
Obsada zwierząt (bydła, 
owiec i kóz) w gospo-
darstwie ma wynosić 
od 0,5 ha do 1,5 DJP/
ha UR

Kolejna zmiana dotyczy 
ograniczenia płatności redys-
trybucyjnej, bo wsparcie będzie 
przysługiwało dla gospodarstw 
posiadających od 3 ha do 50 
ha. Z pomocy zostaną wyłącze-
ni rolnicy mający do 3 ha i po-
wyżej 50 ha.

W zakresie wsparcia docho-
dów dla młodych rolników przewi-
dziano płatność roczną przyzna-
waną na hektar użytków rolnych 
w gospodarstwie, z jednolitą 
stawką w całym kraju, bez limitu 
powierzchniowego użytków rolnych 
w gospodarstwie (obecnie limit wy-
nosi 50 ha). Takie wsparcie może 
być przyznawane maksymalnie 
przez okres pięciu lat począwszy od 
rozpoczęcia działalności rolniczej 
dla beneficjenta w wieku do 40 lat.

 W Planie Strategicznym dla 
WPR na lata 2023-2027 prze-
widziano także wsparcie dla go-
spodarstw ekologicznych. Płat-
ność roczna będzie określana na 
podstawie poniesionych kosztów 
i utraconych dochodów związanych 
z realizacją wymogów określonych 
dla interwencji z uwzględnieniem 
powierzchni (ha) w okresie konwer-
sji do 3 lat realizacji zobowiązania 
oraz do 5 lat po okresie konwersji. 
Stawki płatności w zależności od 
grupy upraw i okresu konwersji/po 
konwersji mają wynosić od 1250 
zł do 3000 zł.

O to, jakie ma uwagi do  
Planu Strategicznego  i jak 
WPR  wpłynie na zmiany w pol-
skim rolnictwie, zapytaliśmy 
Krzysztofa Jurgiela, posła PiS 

do Parlamentu Europejskiego 
i członka stałego Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi:

- Krajowy Plan Strategiczny 
(KPS) musi realizować filary rozwo-
jowe rozwoju obszarów wiejskich 
i rolnictwa. Zostały one przyjęte 
w 2017 r. przez kierownictwo Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w czasie, kiedy pełniłem funkcję 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Te filary to: 
• Opłacalność produkcji rolnej, 
• Jakość życia i środowiska na ob-

szarach wiejskich, 
• Pozarolnicze miejsca pracy i ak-

tywne społeczeństwo, 
• Sprawna administracja rolna. 

Zdecydowana większość inter-
wencji KPS dotyczy poprawy konku-
rencyjności rolnictwa i gospodarki 
żywnościowej oraz bezpieczeństwa 
żywności. 

Mówiłem o tym w Parlamen-
cie Europejskim, iż polscy rolnicy są 
dyskryminowani w Unii Europejskiej, 
ponieważ po raz kolejny od 2004 
r. mają niższe dopłaty w stosunku 
do państw starej piętnastki. Do-
datkowo wprowadzono Europejski 
Zielony Ład, zobowiązując państwa 
członkowskie do przeznaczania 
części środków (20-30%) na zła-
godzenie zmian klimatu i ochronę 
różnorodności biologicznej. Aby 
skutecznie realizować rozwój wsi, 
utrzymać konkurencyjność obsza-
rów wiejskich, należy przywrócić 
„Pakt dla obszarów wiejskich”, który 
jest przewidziany w Strategii Odpo-
wiedzialnego Rozwoju.  

Pakt pokazuje rolę i zobowią-
zania wszystkich kompetentnych 
podmiotów do realizacji konkret-
nych działań na rzecz rozwoju wsi 
i rolnictwa. 

Uzupełnieniem Paktu powin-
na być ustawa finansowa na lata 
2023-27 określająca środki na re-
alizację poszczególnych zadań. 

Nowym zadaniem jest wpro-
wadzenie systemu wiedzy i inno-
wacji – AKIS. Powinien on zapewnić 
sprawną i skuteczną organizację 
i powiązania pomiędzy partnera-
mi, którzy tworzą lub wykorzystują 
wiedzę i innowacje w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich. Przypominam, 
że naszym celem jest ekonomiczne, 
ekologiczne i społecznie stabilne 
rolnictwo oraz zagospodarowa-
ne obszary wiejskie, jako miejsce 
atrakcyjne do życia, spędzania 
wonnego czasu, zamieszkania i re-
kreacji. 

Osiągnięcie celu zależy od 
kontynuowania polityki zrówno-
ważonego rozwoju. WPR i KPS to 
programy mające ważne miejsce 
w tej polityce – podsumowuje 
Krzysztof Jurgiel.

Waldemar Staszyński
www.jurgiel.pl 

Polska strategia w ramach unijnej polityki rolnej
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Porady psychologiczno-diagnostyczne

Sesje psychoterapii indywidualnej 

Sesje psychoterapii rodzinnej 

Sesje psychoterapii grupowej 

Sesje wsparcia psychospołecznego 

Oferujemy:

Zadzwoń lub przyjdź 
 tel 794 908 839 

17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Żwirki i Wigury 83 

I piętro 
 Czynne pn-pt: 8.00 - 20.00 

Sytuacji trudnych i kryzysowych 

Zaburzeń lękowych i depresyjnych

Problemów komunikacyjnych

Przemocy (w szkole lub w domu)

Innych 

Jeżeli Twoje dziecko doświadcza :

 

 

 

Dbaj o dobre
samopoczucie
emocjonalne i
psychiczne

Pomoc udzielana jest
bezpłatnie oraz bez

skierowania

Tak błaha sprawa jak porozu-
mienie międzygminne w sprawie prze-
kazania przez gminę Hajnówka Gminie 
Czyże zadania w zakresie zapewnie-
nia BEZPŁATNEGO transportu i opieki  
w czasie przewozu uczniów do szkoły, 
zmusiła rodziców do szukania pomo-
cy wśród instytucji broniących praw 
dziecka i obywatela oraz w lokalnej 
prasie. 

Po zlikwidowaniu Szkoły Pod-
stawowej w Nowokorninie z 19 
uczniów, którzy podjęli we wrześniu 
naukę w szkole w Nowokorninie 13 
dzieci decyzją rodziców i samych 
dzieci podjęła dalszą naukę w Szko-
le Podstawowej w Czyżach.  Mamy 
wolny wybór gdzie chcemy posłać na-
sze dzieci do szkoły i nie oczekujemy 
od  Gminy Hajnówka, że nasze dzieci 
będzie dowoziła do szkoły leżącej na 
terenie sąsiedniej gminy. Z mocy art. 
32 Konstytucji RP w związku z ustawą 
oświatową przysługuje prawo wyboru 
szkoły, do której ma uczęszczać dziec-
ko.  Dlatego dziwimy się, że jest nam 
ograniczony bezpłatny dowóz dzieci 
do szkoły autobusem szkolnym gminy 
Czyże. Na dzień dzisiejszy nie ma on 
prawa zabierania dzieci z przystan-
ków znajdujących się na terenie  Gmi-
ny Hajnówka.  Prowadzi to bowiem 
do nieuprawnionego nierównego 
traktowania ze względu na miejsce 
zamieszkania ucznia, przy jednocze-
snym zagwarantowaniu możliwości 
wyboru szkoły.  Gmina Czyże chcąc 
traktować wszystkie dzieci sprawie-
dliwie, niezależnie w jakiej gminie 
mieszkają, podjęła uchwałę o dowozie 
dzieci do szkoły z sąsiedniej gminy 
Hajnówka. I tu pojawił się problem, 
gdyż Radni Gminy Hajnówka na sesji 
z dn. 18 grudnia 2020r. przegłosowali, 
że autobus ze szkoły w Czyżach nie 
będzie miał prawa wjazdu na teren 
gminy Hajnówka. Tłumaczenie rad-
nych było takie: że jest to nauczka dla 
rodziców na przyszłość żeby wysyłali 
dzieci tylko do szkoły na terenie swo-
jej gminy oraz, że koszt transportu 

dowozu dzieci do szkoły w Czyżach 
będzie ponosiła gmina Hajnówka co 
jest kłamstwem, ponieważ Gmina 
Hajnówka nie ma prawa wydać na 
ten transport ani złotówki. Wszystkie 
koszty dowozu ponosi gmina Czyże. 
Boli nas, że radni na których odda-
liśmy swój głos nie traktują naszych 
dzieci na równi ze wszystkimi. I tu po-
jawia się paradoks bo dzieci z innych 
gmin czy z samego miasta Hajnówka 
są dowożone do szkoły w Dubinach 
autobusem szkolnym i zabierane są 
z przystanków znajdujących się poza 
gminą Hajnówka np. z przystanku na 
ulicy Nowowarszawskiej czy Piłsud-
skiego w mieście Hajnówka. I tutaj 
można by było zadać pytanie, kto 
płaci za transport dzieci mieszkają-
cych w Hajnówce?

Bo za transport naszych dzieci 
będzie płacić gmina Czyże a nie gmi-
na Hajnówka.      

Niektórzy radni spytani dlacze-
go zostało odrzucone porozumienie 
odpowiedzieli, że jest to utarcie nosa 
rodzicom na przyszłość żeby wiedzieli 
gdzie mają puszczać swoje dzieci ma-
jąc na myśli szkołę w Dubinach. Padło 
też takie zdanie, że jak sobie wybra-
liśmy szkołę w Czyżach to teraz we 
własnym zakresie będziemy dowozić 
swoje dzieci. 

Jest nam przykro, że nasze 
dzieci mają świadomość tego co się 
stało i nie mamy żadnego sensowne-
go wytłumaczenia dla nich tej sytu-
acji. Uczymy swoje dzieci że trzeba 
sobie pomagać i szanować drugiego 
człowieka, ale jak w tej sytuacji wy-
tłumaczyć że uchwała została prze-
głosowana na naszą niekorzyść tylko 
po to żeby rodzice dostali nauczkę na 
przyszłość bo żadne przepisy prawne 
nie zabraniają wjazdu na teren innej 
gminy.

Pani Wójt i Rada Gminy nie uka-
rała tym rodziców tylko dzieci, które 
czują się gorsze.                     Rodzice

(Nazwiska rodziców  
do wiadomości Redakcji)

Do redakcji wpłynął list ...
a nawet można by powiedzieć gotowy artykuł. Nadesłali go rodzice dzieci, które od września ub.r. - po zli-

kwidowaniu szkoły w Nowokorninie – rozpoczęły naukę w szkole podstawowej w Czyżach.  I ta decyzja rodziców 
– bo dzieci jako nieletnie takiej decyzji podjąć nie mogły – leży u podstaw sporu pomiędzy nimi a władzami gminy 
Hajnówka. Nie jest rolą redakcji rozsądzać spory ani tym bardziej opowiadać się po którejś ze stron. Dlatego obok 
listu rodziców zamieszczamy nadesłaną odpowiedź pani Wójt  Gminy Hajnówka. Mamy nadzieję, że dla dobra 
dzieci uda się obu stronom szybko rozwiązać nabrzmiewający coraz bardziej problem.                          Redakcja

DZIECI OBCIĄŻAJĄCE GMINNY BUDŻET

Zgodnie z art. 36 ust. 8 usta-
wy z dnia 14 grudnia 2016r. Pra-
wo oświatowe ,,obowiązek szkolny 
spełnia się przez uczęszczanie do 
szkoły podstawowej publicznej 
albo niepublicznej”. W chwili obec-
nej obowiązujące przepisy nie na-
kazują spełniania obowiązku szkol-
nego w szkole, w obwodzie której 
dziecko mieszka. Rodzice mają 
prawo wyboru szkoły.

W przypadku uczęszczania do 
szkoły innej niż tzw. Szkoła obwo-
dowa, to rodzice dziecka podle-
gającego obowiązkowi szkolnemu 
są obowiązani do zapewnie-
nia regularnego uczęszczania 
dziecka na zajęcia szkolne - 
art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016r. Prawo oświato-
we (DZ.U.2020, poz. 910 z póź. zm).

Wójt Gminy informuje dodat-
kowo, iż rola rodzica w procesie 
edukacji została wzmocniona po-
przez zapisy art. 37 ust 1 ustawy 
Prawo oświatowe a dotyczą one 
edukacji domowej. Obecnie w Pol-
sce taką formą nauki objętych jest 
ok 12 230 uczniów. W związku ze 
stanem pandemii prowadzenie 
edukacji domowej jest łatwiejsze, 
gdyż nie ma obowiązku uzyskania 
opinii odpowiedniej poradni oraz 
przypisanie ucznia do szkoły ob-
wodowej.

Dodatkowo wyjaśniam, że 18 
grudnia 2020r. Radni Gminy Haj-
nówka głosowali nad projektem 
Uchwały o wyrażeniu zgody na za-
warcie porozumienia między Wój-
tami Gmin, a nie ,,że autobus ze 
szkoły w Czyżach nie będzie miał 
prawa wjazdu na Gminę Hajnów-
ka”. Głosowanie odbyło się zgodnie 
z przepisami prawa oraz obowiązu-
jącym Regulaminem Rady Gminy 
Hajnówka. 

Wójt Gminy
Lucyna Smoktunowicz

Odpowiedź Wójta 
Gminy Hajnówka

W dniu 25.02.2021 r. 
w Białymstoku została pod-
pisana umowa Nr UDA-RP-
PD.05.01.00-20-0906/20-00 
pomiędzy Województwem Pod-
laskim, w imieniu którego działa 
Zarząd Województwa Podlaskiego, 
reprezentowany przez Pana Artu-
ra Kosickiego – Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego i Pana Marka 
Malinowskiego – Członka Zarządu 
Województwa Podlaskiego, a Gmi-
ną Wyszki reprezentowaną przez 
Pana Mariusza Korzeniewskiego 

– Wójta Gminy Wyszki i Panią Te-
resę Falkowską – Skarbnik Gminy 
Wyszki  o dofinansowanie Projektu 
pn.: „Mikroinstalacje OZE na tere-
nie Gminy Wyszki – Projekt Gran-

towy” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014 – 2020 
Osi Priorytetowej V. Gospodarka 
niskoemisyjna Działanie 5.1 Ener-
getyka oparta na odnawialnych 
źródłach energii. 

- Dziś formalnościom stało 
się zadość, podpisaliśmy umowę 
na granty dla mieszkańców gmi-
ny Wyszki, niebawem uruchomimy 
pierwszy nabór na montaż instalacji 
OZE. Wiadomo, że takie urządzenia 
są dość kosztowne, dzięki przyzna-
nej dotacji, która pokryje 70 pro-
cent dofinansowania ich montaż 
będzie mniejszym obciążeniem dla 
budżetów domowych mieszkań-
ców naszej gminy – podkreślił wójt  

gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski.
W ramach projektu  przewidu-

je się montaż instalacji kolektorów 
słonecznych w ilości około 36 szt., 
w tym ok. 15 szt. z dostosowaniem 
do potrzeb 1-3 osób w gospodar-
stwie domowym, ok. 15 szt. z dosto-
sowaniem do 4-6 osób w gospodar-
stwie domowym i ok. 6 szt. powyżej 
6 osób w gospodarstwie domowym. 
Projekt przewiduje również montaż 
instalacji fotowoltaicznych w ilości 
około 40 szt. o mocy do 5 kW .

Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 1 988 697,20 zł, 
w tym dofinansowanie w kwo-
cie 1 392 088,04 zł, co stanowi  
70% kosztów kwalifikowalnych.

(karp)

OZE w gminie Wyszki

29. Finał WOŚP w Gródku...

Tak było. Nasza grupa morsów jest 
liczna, a specjalnie na WOŚP przyje-
chały gościnnie również inne morsy. 
Rozgrzewką była bitwa na poduszki, 
natomiast zaraz po niej, wraz z ser-
cami z brystolu weszliśmy do wody, 
ustawiając się w kształt wyciętego 
przerębla. Mimo ogromnego chłodu, 
to nasze morsowanie rozgrzało do 
czerwoności cały zalew i Was po 
drugiej stronie kamery, bo transmi-
sję obejrzało ponad 30 000 osób!!! 
Fani zimnej kąpieli z Gródka są też 
bardzo hojni- za tort Pana Jarosła-
wa Bokwy zapłacili aż 1200 zł!!! 
Był to najdrożej sprzedany fant, 
za co dziękujemy! Wszystkim mor-
som oraz chłopakom za wspaniałe 
przygotowanie terenu i organizację- 
wielkie brawa!!!

Zaraz później, bo o 13:00 Ra-
dek Kulesza, który cały dzień kręcił 
transmisję na facebooka, znalazł 
się pod naszą remizą, gdzie Mi-
chał Cywoniuk- Prezes OSP Gródek,  
przedstawił nowiutki wóz gaśniczy, 
na który zbierano (i nadal się zbie-
ra) fundusze. Michał opowiedział 
różne ciekawostki związane z wo-
zem, była nawet krótka przejażdż-
ka. Nasza Gmina ma dużo szczę-
ścia- wszyscy Strażacy są bardzo 
zaangażowani w życie gminy, za-
wsze wspomagają wszystkie akcje, 
nigdy nie ma problemu. I to u nich 
zawiśnie koszulka Jagiellonii z logo 
29 finał WOŚP- zrzucili się i ją ku-
pili.  To świetni ludzie, mówcie im 
to często!

O 14:00 na naszej stronie 
na facebooku i na portalu Youtu-
be pojawił się koncert Oli Karpiuk 
z Gródka ( mieszka obecnie w War-
szawie) oraz jej przyjaciół: Julii 
Bortniczuk i Piotra Woźniaka. Mu-
siałam, po prostu musiałam zapro-
sić tych młodych ludzi do udziału 
w „Orkiestrze”. Pomysł bardzo im 
się spodobał i szybko zorganizowali 

nagranie. Przedstawili 5 piosenek 
w różnym repertuarze. Grają razem 
tak pięknie, że jeśli nie słyszeliście 
jeszcze- zachęcam do odsłuchania- 
koncert jest cały czas dostępny na 
naszej stronie. Jesteśmy też po 
rozmowach, by zespół pojawił się 
na Biesiadzie. Tak się z pewnością 
stanie. Bardzo Wam dziękuję za po-
święcony czas i wsparcie!

Po 16:30 Wolontariusze po-
jawili się w GCK na wielkim licze-
niu. Wraz z Rodzicami/ opiekunami 
w skupieniu i wielkich emocjach 
podliczali swoje puszki. Trzeba 
przyznać, że skuteczność ich ca-
łodniowego zbierania była prze-
ogromna! Tylko z samych puszek 
naszych Wolontariuszy nazbierało 
się ponad 12 tysięcy!!! Dodając do 
tego sklepik, kwoty z puszek skle-
powych oraz blisko 5 tysięcy z ter-
minala płatniczego kwota łączna 
29 Finału WOŚP w Gródku wyniosła 
28 624,52 zł!!! To ponad 4 tysiące 
więcej niż w tamtym roku!

O czym to świadczy? Gródek 
jest przepełniony ludźmi, którzy są 
dobrzy, którzy potrafią pomagać. 
Ludźmi, którzy mają ogromną moc 
działania. Bez Waszego udziału i za-
angażowania niewiele zdziałamy 
sami. To jest ta moc, którą widać 
w całej Polsce. Moc to Wy. Trzeba 
o tym mówić głośno, jeśli jesteście 
zadowoleni z tego co się działo, nie 
bójcie się pochwalić! 

Jestem z Gródka - to zaszczyt.
Szef Sztabu Magda Łotysz

SZTAB SKŁADA OGROMNE PO-
DZIĘKOWANIA WSZYSTKIM WOLON-
TARIUSZOM Z OPIEKUNAMI, DAR-
CZYŃCOM FANTÓW, WSZYSTKIM 
OSOBOM, KTÓRE UPIEKŁY SŁODKO-
ŚCI, INSTYTUCJOM, FIRMOM, PART-
NEROM, KUPUJĄCYM I WRZUCAJĄ-
CYM DO PUSZEK. JESTEŚCIE WIELCY.

(Tekst ukazał się w: „Wiado-
mości Gródeckie-Haradockija Nawi-
ny” luty 2021)

Cd. ze str. 6
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Przysłowia  ludowe  na  marzec

Czasem  w  marcu  zetnie  wodę  w  garncu.
Nie  ma  w  marcu  wody,  nie  ma  w  kwietniu  trawy.
Gdy  marzec  mglisty,  w  lecie  czas  dżdżysty.
Kto  w  marcu  siać  nie  zaczyna,  dobra  swego  zapomina.
Dzień  św.  Kazimierza  (4  III)  resztki  zimy  uśmierza.
Na  Kazimierza  dzień  się  z  nocą  przymierza.
Ruszaj  w  marcu  w  pole,  by  po  trochu  rzucić  w  ziemię  owsa,  grochu.
Na  Zwiastowanie  (25  III)   jaskółki  się  pokazują,  ludziom  wiosnę  zwiastują.
W marcu zima wraca, czas do wiosny skraca.

  Wybrał Jan Ciełuszecki
Foto: Paulina Wasiluk

Tytuł niniejszego felietonu za-
pożyczyłem od prawicowego histo-
ryka, autora książki „Skazy na pan-
cerzach” Piotra Zychowicza, który 
tak właśnie zatytułował swoje roz-
ważania o powojennym podziemiu 
antykomunistycznym opublikowane 
w nr 9 „Do Rzeczy” z lutego 2017 
roku. Autor przeciwstawia się w nim 
fałszowaniu historii „w imię racji 
stanu” i „obrony pięknej legendy”.

Ale do rzeczy. Dramat polega 
na tym, że w ogóle nie znamy hi-
storii, nie rozmawiamy o niej – tylko 
nią manipulujemy. Od lat kopiuje-
my nieprawdziwe mity, a gdy któ-
ryś zbyt się zużyje zastępujemy go 
innym. A więc przypomnijmy kilka 
faktów, na więcej ramy tej publika-
cji nie pozwalają.

3 lutego 2011 r. Sejm na 
wniosek prezydenta Bronisława 
Komorowskiego przyjął ustawę 

ustanawiającą 1 marca - w „hołdzie 
bohaterom” powojennego podzie-
mia -  Narodowym Dniem Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”. Projekt usta-
wy zgłosił wprawdzie prezydent 
Komorowski ale jej faktycznym au-
torem był prezydent Lech Kaczyński.

Wielu historyków protestu-
je przeciwko używaniu określenia 

„żołnierze wyklęci” jako bardzo zi-
deologizowanego, mającego sens 
bardziej polityczny niż historyczny. 
Proponują bardziej precyzyjne okre-
ślenia „podziemie niepodległościo-
we” bądź „podziemie poakowskie”.

Osobiście uważam, że wrzu-
cając wszystkich uczestników po-
wojennego podziemia do jednego 
worka - zarównano ludzi uczciwych, 
którzy nie zawsze chcieli zbrojnie 
walczyć z nową władzą jak też zwy-
kłych  bandytów - wyrządzamy tym 
pierwszym ogromną krzywdę.. Bo 

cóż wspólnego mają ze sobą gen. 
Fieldorf „Nil”, który był przeciwny 
zbrojnej walce z nową władzą czy 
rotmistrz Witold Pilecki z takimi po-
staciami jak „Bury”, „Łupaszka” czy 

„Ogień”. Łączy ich tylko to, że ówcze-
sne państwo wydało – i wykonało 

- na nich wyroki śmierci, wszystko 
pozostałe dzieli. Na ich rękach nie 
ma krwi polskich chłopów, ich żon 
i dzieci. A taki jest niestety „plon” 
walki z komunizmem części „żoł-
nierzy wyklętych”, którzy do dziś 
przez wielu Polaków są określani 
jako „przeklęci”.

Urodzony w Grabowcu w gmi-
nie Dubicze Cerkiewne Bazyli Pie-
truczuk  przeprowadził w latach 
90 kwerendę zbrodni popełnionych 
przez podziemie. Wynik swoich do-
ciekań – których dotychczas nikt 
nie zakwestionował - opublikował 
w wydanej własnym sumptem 

w 2006 r książce pt. „Księga hań-
by”. Nie zawiera ona – jak podkreśla 
autor – wydarzeń, w których śmierć 
ponieśli milicjanci i żołnierze WP. 
Wybrałem z niej - i mam nadzieję, 
że redakcja to opublikuje  - kilka-
dziesiąt akcji zbrojnego podziemia 
na terenie byłego powiatu bielskie-
go. W okresie niespełna roku – od  
25 XI 1944 do 9 XI 1945 r. śmierć 
z rąk „żołnierzy wyklętych” poniosło  
77 osób w znakomitej większości 
rolników, w tym kilkanaście dzieci. 

Liberalna i konserwatywna 
prawica w naszym kraju twierdzi, 
że „żołnierze wyklęci” walczyli z ko-
munistami. Jeśli tak, to dlaczego 
wśród zabitych nie ma radzieckich 
generałów czy  partyjnych dygnita-
rzy? Czy ci pomordowani chłopi, ich 
żony i dzieci stali się komunistami 
tylko dlatego, że mieli inne poglądy 
bądź protestowali przeciwko tzw. 

„rekwizycjom” a w rzeczywistości 
zwykłym rabunkom? Czy osoba wy-
znania prawosławnego przez fakt 
wyznawania innej wiary stawała się  
z tego powodu komunistą? Przyjęcie 
takiej tezy - nawet dla największych 
zwolenników  ”żołnierzy wyklętych” 

- jest chyba zbyt dużym uproszcze-
niem. 1 marca jeden z dziennikarzy 
Radia Białystok nawoływał do od-
dania w tym dniu „hołdu naszym 
bohaterom”. Może „Bury” z „Łupasz-
ką” jest jego bohaterem. Moim na 
pewno nie. Zastanówmy się, czy 
dzień 1 marca  nie powinien być 
Dniem Pamięci  o Ofiarach, wszyst-
kich ofiarach tego tragicznego okre-
su w naszej historii?

Lista ofiar, o której zamiesz-
czenie proszę redakcję, zachowuje 
styl i pisownię autora w spomnianej 
wyżej publikacji.

Zbigniew Podlaski 

Nie pudrujmy żołnierzy wyklętychMoim zdaniem

red. Michałowi Iwaniuk
wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci

Babci
Składają

koledzy z „Wieści Podlaskich”

25 XI 1944 r. na kolonii 
Szmurły oddział AK wymordował 
3-osobową rodzinę Raczkowskich 
i spalił zabudowania,

6 XII 1944 r. we wsi Miłkowice 
oddział AK zamordował 10 osób – 
matkę i córkę Grzegorza Jarockiego, 
żonę i 2 dzieci Michała Bajora, Sta-
nisława Maksymiuka i jego matkę 
oraz 3 kobiety pochodzące z Soko-
łowa Podlaskiego,

5 I 1945 r. we wsi Jakubow-
skie bojówka AK, w której uczest-
niczył m.in. „Żwirko” (Józef Babicz) 
bestialsko zamordowała sołtysa 
tej wsi Antoniego Jakubowskiego 
i jego żonę Bronisławę,

7 I 1945 r. we wsi Ostroża-
ny bojówka r.p. (reakcyjnego pod-
ziemia uprowadziła) z mieszkania 
a następnie zamordowała Francisz-
ka Grabarza – rolnika,

15 I 1945 r. bojówka Naro-
dowych Sił Zbrojnych pod dowódz-
twem „Wichra” ( Eugeniusz Wróbel) 
zamordowała Tomasza Grabarza 
i jego brata Franciszka,
19 stycznia 1945 r. komendant 
główny Armii Krajowej, gen. Le-
opold Okulicki, ps. Niedźwiadek 
rozwiązał tą zbrojną formację

21 I 1945 r. we wsi Małe 
Sypnie bojówka AK uprowadziła 
5 rolników. Byli to: Grzegorz Bie-
lecki – lat 31, Michał Babulewicz 

– lat 25, Aleksy Syczewski – lat 22, 
Władysław Syczewski i Wasyl Skor-
biłowicz,

3 II 1945 r. w Białymstoku zo-

stał zastrzelony przez bojówkę AK 
dyrektor fabryki chemicznej z Haj-
nówki Słabinski,

27 II 1945 r. we wsi Czaje-
-Wólka grupa w sile ok. 100 osób 
dokonała zbrojnego napadu na ob-
sługę magazynu sanitarnego bata-
lionu X Korpusu Dnieprowskiego 5 
Armii Pancernej. W czasie walki po-
legł lekarz tej jednostki, 5 żołnierzy 
Armii Czerwonej i żołnierz WP oraz 
czterech rannych. Banda zdobyła: 
6 pistoletów maszynowych, 15 pi-
stoletów, umundurowanie, 500 par 
bielizny, 40 par obuwia i 6 skrzyń 
konserw,

8 III 1945 r. na kol. Czar-
na Średnia 10-osobowa bojówka 
AK-WiN wymordowała rodzinę 
Maksymiuków: Aleksander lat 45, 
Aleksander lat 18, Władysław lat 5 
i Eugenia lat 11,

W marcu 1945 r. we wsi Peł-
ki członkowie AK-WiN napadli na 
mieszkańców tej wsi. Zamordowali 
Olgę Majdok lat 15 i Wacława Maj-
dok lat 25. Zabrali im wóz, konia 
i garderobę,

27 III 1945 r. bojówka NOW 
dowodzona przez „Wątłego” za-
mordowała 2 rolników we wsi Kąty 

– Wasyla Prydybę i Antoniego Ra-
ciuka,

7 IV 1945 r. bojówka NSZ, do-
wodzona przez „Wiatraka” napadła 
na Ciechanowiec, skąd m.in. upro-
wadziła pełnomocnika Białoruskiej 
Komisji Repatriacyjnej w Białym-
stoku.

8 IV 1945 r. we wsi Tokary 
członkowie AK-WiN ubrani w mun-
dury Wojska Polskiego zamordowa-
li Mikołaja Wasiluka i dwie osoby 
o nieustalonej tożsamości. Uprowa-
dzili 3 osoby,

9 IV 1945 r. we wsi Sutno bo-
jówka AK z oddziału „Łupaszki” za-
mordowała dwóch rolników – Piotra 
Panasiuka i Piotra Pawluczuka,

10 IV 1945 r. oddział w sile 
ok. 500 osób dowodzony przez 

”Łupaszkę” napadł na Ciechanowiec, 
gdzie ludzi bito i kobitom w dodat-
ku poobcinano włosy. Sześc osób 
zamordowano. Byli to: Bolesław 
Przybyszewski, Siemion Bondaren-
ko, Tadeusz Trebliński, Józef Bąk, 
Kazimierz Dachowski i Janina Fe-
szler. Z Zarządu Gminy zabrali 40 
tys. zł,

14 IV 1945 r. we wsi Witowo 
patrol z oddziału „Łupaszki” za-
strzelił rolnika Tymoteusza Chmielę,

21 IV 1945 r. na drodze 
z Hajnówki do Białowieży uzbrojo-
na bojówka „Łupaszki” zatrzymała 
samochód wiozący amatorski ze-
spół teatralny. Całą grupę wypro-
wadzono do lasu, mężczyzn pobito, 
a kobietom poobcinano włosy,

24 IV 1945 r. szwadron „Zyg-
munta”  ze składu 5 Wileńskiej 
Brygady AK dowodzonej przez „Łu-
paszkę” napadł na Hajnówkę, gdzie 
obrabował bawiącą się w tartaku 
młodzież z rzeczy osobistych i pobił 
dotkliwie 26 robotników,

7 V 1945 r. w nocy 4 członków 

AK zamordowało 4 mieszkańców 
Bociek. Byli to: Józef Janusz – le-
karz weterynarii, Aleksy Stepaniuk 

– lat 50, Władysław Karpiuk – lat 35, 
Aleksander Zieliński – lat 11,

7 V 1945 r. bojówka pod do-
wództwem „Orła”, podając się za 
milicjantów, wtargnęła do miesz-
kania Władysława Daniluka i wy-
mordowała tam następujące osoby: 
Władysława i Lubę Daniluk, Alicję 
Świrbut, Nadzieję Lulewicz, Jana 
Lulewicza – lat 4, Mejsza Flikier. Po 
wymordowaniu obleli zwłoki benzy-
ną i podpalili. Razem ze zwłokami 
spłonęły zabudowania,

8 V 1945 we wsi Kobusy bo-
jówka WiN ciężko pobiła 8 osób, ła-
miąc im żebra i wybijając zęby za 
to, ze nie walczą z władzą ludową,

11 V 1945 r. bojówka bandy 
„Burego” we wsi Dasze zamordowa-
ła Korneliusza Wasiluka – sołtysa 
i ograbiła jego mieszkanie,

11 V 1945 r. bojówka ”Zyg-
munta” w sile ok. 30 ludzi spaliła 
wieś Wiluki i zamordowała Bazyle-
go Gierasimiuka,

10 VI 1945 r. szwadron „Zyg-
munta” z bandy „Łupaszki” napadł 
na wieś Krzywiec i obrabował ją 
z odzieży i żywności grożąc śmier-
cią,

18 VI 1945 r. w nocy banda 
AK pod dowództwem  S.W. ps. „Ko-
nus” (Stanisław Wołonciej)  napadła 
na osadę Narewka, rabując miesz-
kańców z odzieży i żywności. Od ob. 
Skiepko zrabowali żywność i wódkę 

przygotowaną na wesele. Zamordo-
wali ppor. WP Władysława Trusiewi-
cza, wyprowadzając do lasu, a jego 
60-letnią matkę ciężko pobili,

30 VI 1945 r. w okolicy Brań-
ska bandyci ps. Orzeł i Waligóra do-
prowadzili do oddziału „Zygmunta” 
nieznanego mężczyznę mówiąc, 
że to komunista. Prowadzili go na 
sznurku, bijąc kolbami karabinów. 
Następnie powiesili go i do wiszą-
cego strzelali (z zeznań jednego 
z bandy „Łupaszki”,

2 VII 1945 r. we wsi Pohulan-
ka do mieszkania Stanisława Sęp-
kowskiego wtargnęło 4 uzbrojonych 
bandytów i zamordowało jego żonę 
Helenę,

14 IX 1945 r. na drodze mię-
dzy Siemiatyczami a Ciechanow-
cem zamordowano drogomistrza 
Stanisława Zalewskiego zam. we 
wsi Żale gm. Grodzisk,

14 X 1945 r. we wsi Łosin-
ka z broni palnej zabito Maksyma 
Dmitruka, mieszkańca wsi Dubiny,

15 X 1945 r. w Siemiatyczach 
bojówkarze WiN z broni palnej za-
mordowali Stanisława i Eugenię 
Miłkowskich,

17 X 1945 r. szwadron „Zyg-
munta” obrabował w Kleszczelach 
Zarząd Gminy, Spółdzielnię Mle-
czarską i zamordował st. sierż. WP 
Bronisława Matysiaka oraz miesz-
kankę Czeremchy Eugenię Łapinko,

20 X 1945 r. w czasie napadu 
rabunkowego na mieszkanie Pio-
tra Sierko we wsi Ogrodniki zabito 
z broni palnej Kamilę Halinę Per-
kowską za to, że wszczęła alarm,

28 X 1945 r. we wsi Pokanie-
wo bojówka „Zygmunta” zamordo-
wała Teodora Ziniewicza,

2 XI 1945 r. we wsi Bolesty 
został zamordowany z broni pal-
nej jej mieszkaniec Wacław Bolesta. 
Mordu dokonała bojówka WiN,

4 XI 1945 r. na stacji kolejo-
wej w Nurcu banda „Miota” zamor-
dowała dwóch mieszkańców tej 
miejscowości – Mariana Dobrowol-
skiego i Tadeusza Mielczarka,

9 XI 1945 r. wieczorem banda 
NZW dokonała zabójstwa sekreta-
rza gminy Siemiatycze Konstante-
go Buraka.

Bazyli Pietruczuk „Księga hańby”
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Apel Burmistrza Miasta Hajnówka
Zwracam się z ogromną prośbą i apelem 

o wsparcie dla rodziny poszkodowanej w wyniku 
pożaru, który miał miejsce w piątek 12 lutego 
2021 r. w Hajnówce przy ul. Dolnej 28.

Pożar strawił dorobek całego życia Pani 
Anny i jej syna. Dlatego gorąco apeluję i pro-
szę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości 
udzielenia pomocy poszkodowanym, w formie 
rzeczowej, bądź finansowej, aby nie pozostawali 
obojętni na los rodziny dotkniętej nieszczęściem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Haj-
nówce ze swej strony udzieli wsparcia finanso-
wego uwarunkowanego przepisami prawa.

Darowizny w formie rzeczowej można 
udzielać za pośrednictwem Hajnowskiego Sto-
warzyszenia „Sami Sobie” działającego przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Haj-
nówce przy ulicy 11 Listopada 24 (od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00 – 16:00). Do-
datkowo udostępniony będzie numer konta: 
08 2030 0045 1110 0000 0375 6480, za 
pośrednictwem którego można przekazać po-
szkodowanej rodzinie pomoc finansową.

Za wszelkie udzielone wsparcie, w imieniu 
osób poszkodowanych, z góry bardzo serdecznie 
dziękuję.

Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak

Hajnowski SP ZOZ w złotej setce najlepszych 
szpitali w Polsce

Hajnowski SP ZOZ kolejny raz znalazł 
się w gronie najlepszych szpitali w Polsce. 
W najnowszym rankingu „Bezpieczny Szpital”, 
przygotowanym przez Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia i firmę doradczą 
Idea Trade, hajnowski szpital po raz kolejny 
uplasował się w „złotej setce” a nawet „pięć-
dziesiątce” najlepszych szpitali w kraju, zaj-
mując 36 lokatę.

Prestiżowe wyróżnienie jest potwier-
dzeniem pozytywnych zmian, jakie zaszły 
w  szpitalu – dorobek hajnowskiego SP ZOZ 
i wypracowywana latami stabilna pozycja po-
zwalają na funkcjonowanie w trudnym czasie 
pandemii  COVID-19.  Rok z koronawirusem 
był ogromnym wyzwaniem dla służby zdrowia, 
w tym również dla hajnowskiego SP ZOZ – bo 
od momentu ogłoszenia stanu epidemii w Pol-
sce, placówka ratuje zdrowie i życie chorych 
na COVID - 19, nie zaprzestając jednocześnie 
codziennej działalności na rzecz pozostałych 
pacjentów.

Wspólnym wysiłkiem dyrekcji, pracow-
ników administracji i personelu medycznego, 
pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, 
hajnowski szpital także 2020 rok zamyka na 
inwestycyjnym plusie. Placówka zainicjowa-
ła oraz zakończyła realizację wielu projek-
tów mających na celu poszerzenie koszyka 
świadczeń, a tym samym podniesienia jakości 

świadczonych usług – 8.5 mln zł to wartość 
pozyskanych środków zewnętrznych na konty-
nuację inwestycji w 2020 r.  W ubiegłym roku 
ostatecznie zakończono realizację długoletnich 
projektów, a wśród nich:
• przebudowa z rozbudową Centrum Zdrowia 

Psychicznego,
• przebudowa i doposażanie w nowoczesny 

sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego  z  Izbą Przyjęć,

•  przebudowa Oddziału Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego,

• wyposażenie pracowni rentgenowskiej 
w aparat RTG, który służy głównie diagno-
styce chorób nowotworowych oraz serweru, 
umożliwiającego archiwizację obrazów me-
dycznych.

Na tym oczywiście lista się nie zamy-
ka - w ramach projektu „Godna jesień życia” 
uruchomiono wypożyczalnię sprzętu reha-
bilitacyjnego i wspomagającego, zaś celem 
zwiększenia dostępu do nowych terapii oraz 
nowoczesnych programów badań przesiewo-
wych, szpital przystąpił do rządowego progra-
mu Leczenia Chorób Układu Sercowo – Na-
czyniowego POLKARD. W ramach programu 
Szpital zakupił sprzęt do diagnostyki kardio-
logicznej przeznaczony dla Oddziału Chorób 
Wewnętrznych, m.in. zestaw do 24-godzinnego 

Cd. str. 4

Projekt MARA  
– przystępujmy do kolejnych działań

Cd. str. 1

Powiat Hajnowski w porozumieniu 
z Politechniką Białostocką bada możli-
wość wdrożenia innowacyjnych modeli 
transportu w regionie. 

W tym celu od 2018 r. samorząd w roli 
partnera bierze udział w międzynarodowym 
projekcie badawczym MARA – Mobility and 
Accessibility in Rural Areas – New approaches 
for developing mobility concepts in remote 
areas (Mobilność i dostępność na obszarach 
wiejskich). W przedsięwzięciu uczestniczy 12 
partnerów z 9 krajów, a liderem jest Minister-
stwo Energetyki, Digitalizacji i Infrastruktury 
z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern). Tema-
tem wiodącym projektu jest zrównoważony 
transport i ruch turystyczny na obszarach pe-
ryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego. 
Docelowo projekt ma przyczynić się do pod-
niesienia mobilności mieszkańców i turystów 
w naszym regionie. Inicjatywa realizowana jest 
finansowany jest z Programu Interreg Baltic 
Sea 2014-2020.

Dotychczas Powiat Hajnowski w porozu-
mieniu z partnerem wiodącym – Politechniką 
Białostocką, zrealizował szereg przedsięwzięć 
mających na celu opracowanie studium ba-
dawczego innowacji, jakim jest system trans-
portowy z wypożyczeniem rowerów elek-

trycznych. Dlaczego rowery? Przeprowadzona 
analiza SWOT wskazuje na duży potencjał 
rozwoju koncepcji e-bike w regionie Puszczy 
Białowieskiej ze względu na atrakcyjną sieć 
już dostępnych tras rowerowych, ich potencjał 
komunikacyjny (szlaki spinają siedziby gmin 
powiatu hajnowskiego, prowadzą do turystycz-
nych atrakcji regionu – przyrodniczych i kultu-
rowych) oraz perspektywy rozwoju.

Baza wyjściowa, czyli rowerowy 
potencjał regionu

Na terenie powiatu hajnowskiego wyty-
czonych zostało 20 tras rowerowych (w tym 
Green Velo) o łącznej długości ok. 678,3 km. 
Cztery z nich maja przebieg pętlicowy, jedna, 
o długości 58 km, poprowadzona jest w Polsce 
i na Białorusi korzystając z przejścia granicz-
nego dla pieszych i rowerzystów w Białowieży.  
A od 2020 r. w wyniku realizacji projektu przez 
Powiat Hajnowski, na kanwie Białowieskiego 
Szlaku Transgranicznego uruchomiono Szlak 
bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej o dłu-
gości ok.26 km. Na tym nie koniec - w 2021 
r. w powiecie zostanie utworzony tematyczny 
szlak bioróżnorodności Regionu Puszczy Bia-
łowieskiej i Doliny Narwi. Trasa, opracowana 
na bazie istniejących szlaków rowerowych, bę-

Symboliczny kwiatek (goździk) + emotka  
= mega dobre emocje

24 emotki 24 Paniom podopiecznym 
Prawosławnego Domu Opieki Społecznej „Sa-
marytanin” uszyli uczniowie klas 4a, 4b i 6d 
z SP2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce. 

Były łzy radości, wzruszenie i uśmiech. 
W tym roku nie mogliśmy porozmawiać, złożyć 
życzeń osobiście... Może kiedyś? Wierzymy, że 
polarkowe emotki przegonią wszelkie smutki, 
a wręcz je „pożrą”. Życzymy wszystkiego, co 
najpiękniejsze! 

Kolejnym zadaniem projektowym jest 
przybliżenie uczniom specyfiki funkcjonowania 
Domu Opieki. Niebawem przedstawimy wszyst-
kim uczestnikom projektu to wyjątkowe miejsce. 
Emotkowe Pożeracze Smutków to ogólnopolski 
projekt eTwinnig, w którym bierze udział około 
20 szkół. Projekt ma patronat #wiosnaedukacji 
#studiumdobrostan #cyfrowydialog. 

Koordynatorki: Małgorzata Wiszniewska  
i  Anna Bowtruczuk
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Marcinek hajnowski wyrusza  
na unijne salony

Hajnowscy producenci pod-
pisali umowę konsorcyjną w celu 
wspólnego przeprowadzenia całe-
go procesu rejestracji oraz ochrony 
i promocji wyjątkowego specjału. 
Konsorcjum tworzą: Cukiernia Pie-
karnia EMMA, Pracownia Tortów 
Cukrowe Fantazje, Piekarnia Żub-
rówka oraz członkowie 
wspierający - Okręgo-
wa Spółdzielnia Mle-
czarska w Hajnówce 
i Miasto Hajnówka 
jako koordynator 
procesu. Inicjatywę 
wspiera Urząd Mar-
szałkowski Woje-
wództwa Podlaskiego. Powstanie 
wspólna specyfikacja i niezbędna 
dokumentacja do rejestracji. Pla-
nowane są również wspólne dzia-
łania promocyjne i wizerunkowe 
służące budowie oraz ochronie 
marki Marcinka hajnowskiego. 
A wszystko to w trosce o zapew-
nienie najwyższej jakości tego 
tradycyjnego produktu z Hajnówki. 

Jakie są korzyści z certyfikacji pro-
duktu? Produkt staje się uznany 
przez prestiżowy i oficjalny system 
jakości Unii Europejskiej. Certyfikat 
daje ochronę przed podrabianiem 
czy fałszowaniem - jeśli dany pro-
dukt wyróżnia się na danym terenie 
smakiem lub jakością często rodzi 

się pokusa tworzenia 
podróbek. Producenci 
posługują się certyfi-
katem na okoliczność 
wytwarzania produktu 
w oparciu o specyfikację 
zarejestrowaną w UE i są 
z automatu objęci szere-
giem działań promocyj-

nych. Same zaś produkty wchodzą 
do segmentu rynku „premium” sta-
jąc się wizytówką danego obszaru. 
Konsument, widząc odpowiednie 
oznaczenia ma pewność, że na 
pewno pochodzi on z danego ob-
szaru, że wytworzono go w oparciu 
o restrykcyjnie opisaną specyfikację, 
która wynika m.in. z walorów środo-
wiska.                  Magdalena Chirko

„Przedszkole marzeń” – kolejny projekt oświatowy 
realizowany przez Gminę Miejską Hajnówka

Gmina Miejska Hajnówka re-
alizuje projekt pt. „Przedszkole ma-
rzeń” współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. 
Nabór wniosków odbywał się za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania „Puszcza Białowieska”. 

Celem projektu jest wsparcie 
rozwoju 40 dzieci z Przedszkola Nr 3  
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Żubra Pompika w Hajnówce poprzez 
zapewnienie równego dostępu do 
edukacji, w tym wzmocnienie atrak-
cyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie wychowania 
przedszkolnego oraz jej dostosowa-
nie do zdiagnozowanych potrzeb 
edukacyjnych dzieci, zwłaszcza 
w zakresie stwierdzonych deficytów 
i doposażenie w pomoce dadyktycz-
ne i terapeutyczne, w szczegolności 
dostosowane do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami.

Projekt obejmuje realizację 
zajęć dla łącznie 40 dzieci, w tym:
• terapię Integracji Sensorycznej 

dla 5 dzieci z deficytami;
• terapię logopedyczną dla 8 dzieci, 

w tym 3 dzieci z niepełnospraw-
nościami;

• gimnastykę korekcyjno – kompen-

sacyjną dla 16 dzieci z niepełno-
sprawnościami oraz dla 22 dzieci 
z deficytami;

• terapię metodą Snoezelen dla 18 
dzieci z niepełnosprawnościami 
oraz dla 22 dzieci z deficytami.

Wszystkie działania projek-
towe są prowadzone z uwzględ-
nieniem indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycz-
nych dzieci objętych wsparciem.  
W ramach realizacji projektu zosta-
ną doposażone dwie sale dydaktycz-
ne i gabinety terapeutyczne.

Jolanta Stefaniuk, 
Urząd Miasta Hajnówka

Szczepienia przeciw COVID-19 - Dowóz
Osoby, które spełniają jedno 

z poniższych kryteriów, niezależnie 
od wieku, mogą skorzystać z bezpłat-
nego transportu do punktu szczepień 
przeciw COVID–19, organizowanego 
przez miasto.

Do transportu uprawnieni 
są wyłącznie mieszkańcy, którzy 
mają wyznaczony termin szcze-
pienia, poruszają się samodzielnie 
oraz:
• posiadają aktualne orzeczenie 

o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie N (choroby 
neurologiczne) lub kodzie R (upo-
śledzenie narządu ruchu) lub 

• posiadają aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności I grupa 
z w/w schorzeniami  lub 

• mają obiektywne i niemożliwe do 
przezwyciężenia we własnym za-
kresie trudności w samodzielnym 
dotarciu do najbliższego  punktu 
szczepień. 

W przypadku szczepień nie 
ma rejonizacji, pacjent może za-
szczepić się w najbliższym dowol-
nie wybranym punkcie szczepień 
na terenie miasta

Szczepienia wykonywane  
będą w punktach:

1. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. 

Doc. A. Dowgirda 9, tel. (85) 682 
91 73 

2. Przychodnia Rejonowa Nr 1 Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,  ul. 
Piłsudskiego 10, tel. (85) 682 90 06, 

3.  Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „HAJMED” Sp. z o.o. w Haj-
nówce, ul. Piłsudskiego 10, tel. (85) 
873 14 41, (85) 682 35 01, (85) 
682 35 02, 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „ZDROWIE” spółka partnerska 
lekarzy w Hajnówce, ul. 11 Listopa-
da 22, tel. (85) 682 27 77, 

5. Wioleta Woroniecka Gabinet Medy-
cyny Pracy w Hajnówce, ul. Batorego 
25, tel. 574 546 913. 

Urząd Miasta Hajnówka i prze-
woźnik nie wyznacza terminu i miej-
sca szczepienia, organizuje transport 
jedynie osobom do tego uprawnionym, 
które zgłoszą taką potrzebę i mają wy-
znaczony termin szczepienia.

W Urzędzie Miasta Hajnówka 
funkcjonuje telefoniczny punkt zgła-
szania potrzeb dowozu na szczepie-
nia przeciw COViD-19 oraz informacji 
o szczepieniach. Osoby uprawnione 
potrzebę dowozu mogą zgłosić tele-
fonicznie bezpośrednio w powyższym 
punkcie, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 7.30 do 15.30. Tele-
fon do punktu - (85) 682 29 94.

W celu umówienia się na 
transport pacjent powinien:

• mieć ustalony termin szczepienia 
w wybranym punkcie szczepień 
(data i godzina szczepienia), 

• skontaktować się z telefonicznym 
punktem zgłaszania potrzeb dowo-
zu w Urzędzie Miasta, 

• zgłosić potrzebę transportu naj-
później trzy dni przed ustalonym 
terminem szczepienia w godzinach 
pracy urzędu, 

• pacjent zgłaszający potrzebę sko-
rzystania z ww. przewozu może 
być poproszony o przedstawienie 
dokumentów potwierdzających 
uprawnienie do transportu (aktual-
ne orzeczenie o niepełnosprawności 
kod N lub R lub I grupa z w/w scho-
rzeniami). 
Przy zgłaszaniu potrzeby 

dowozu należy podać 
następujące informacje:

1. imię i nazwisko pacjenta, 
2. adres pacjenta, pod który ma przy-

jechać transport, 
3. telefon kontaktowy do pacjenta, 
4. adres punktu szczepień, do którego 

pacjent ma być dowieziony, 
5. data i godzina szczepienia, 
6. informacja czy pacjent spełnia kry-

terium kwalifikujące do przewozu: 
• posiada aktualne orzeczenie o nie-

pełnosprawności w stopniu znacz-
nym z kodem  niepełnosprawności  
R lub N, lub

• posiada aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności I grupa in-
walidzka z w/w schorzeniami, lub

• występują u niego obiektywne 
i niemożliwe do przezwyciężenia 
we własnym zakresie trudności 
w samodzielnym dotarciu do naj-
bliższego  punktu szczepień, 

7. czy pacjent porusza się na wózku 
inwalidzkim,czy będzie towarzyszył 
mu opiekun.

Miasto zapewnia dowóz do 
punktu szczepień wyłącznie uprawnio-
nym mieszkańcom, którzy są w stanie 
dojść samodzielnie z mieszkania do 
pojazdu przewoźnika, z pojazdu do 
punktu szczepień i z powrotem. Mia-
sto nie ma obowiązku dowozu osób 
leżących obłożnie w domach i niepo-
ruszających się samodzielnie, takie 
osoby są szczepione w domach przez 
wyjazdowy punkt szczepień. W takim 
przypadku osoba może umówić się 
na szczepienie wyłącznie przez swoją 
poradnię POZ.

Na szczepienia  
zarejestrować się można:

• bezpośrednio w wybranym przez 
siebie punkcie szczepień, 

• poprzez e-rejestrację na pacjent.
gov.pl, 

• dzwoniąc na infolinię Narodowego 
Programu Szczepień  989, 

• wysyłając sms na numer 
664 908 556 o treści: SzczepimySie 

Usługa transportu będzie wyko-
nywana przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp.z o. o. w Hajnówce.

Informacje o szczepieniach 
dostępne są na stronie: https://www.
gov.pl/web/szczepimysie poświęconej 
szczepieniom przeciw COVID

   Urząd Miasta Hajnówka

Konkurs na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty!
67 800 zł przeznaczył w tym 

roku Zarząd Powiatu Hajnowskiego 
na rzecz wsparcia inicjatyw z zakresu 
kultury i sportu w regionie.

Powiat Hajnowski realizując usta-
wowe zadania z zakresu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi, włącza się 
do inicjatyw z zakresu kultury i sportu 
w regionie. Zarząd Powiatu Hajnowskiego 
rozstrzygnął konkurs w sprawie przyzna-
nia dotacji na realizację zadań publicz-
nych w sferze kultury i ochrony dziedzic-
twa kulturowego, kultury fizycznej i spor-
tu. – „Do dnia upływu terminu składania 
ofert wpłynęło 8 wniosków. Wszystkie 
z nich spełniły  określone w ogłoszonym 
konkursie wymogi formalne, stąd po ich 
rozpatrzeniu, uwzględniając opinię Ko-
misji Konkursowej, Zarząd Powiatu Haj-
nowskiego rozdysponował zabezpieczoną 
w budżecie na ten cel kwotę. Cieszy fakt, 

że samorząd powiatowy w pewnej części 
stanie się częścią każdej z inicjatyw, któ-
re służą promocji regionu oraz integra-
cji lokalnej” – mówi Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko.  W tym roku na zada-
nia z zakresu kultury z budżetu powiatu 
wydatkowano 48 tys. zł, w sferze sportu 
– 19 tys. zł, łącznie: 67800 zł.

Z zakresu kultury i ochrony dzie-
dzictwa kulturowego wsparcie uzyskały 
sztandarowe imprezy i inicjatywy promu-
jące region:
• Stowarzyszenie ,,Miłośnicy Muzyki Cer-

kiewnej” na organizację zadania:  XL 
Międzynarodowy Festiwal Hajnow-
skie Dni Muzyki Cerkiewnej  (13-
18.09.2021),

• Hajnowska Fundacja Muzyki Ka-
meralnej i Organowej na organi-
zację zadania: Spotkania z muzy-
ką kameralną i organową (cztery  

koncerty w okresie V-IX/2021),
• Stowarzyszenie Miłośników Kultury Lu-

dowej w Czeremsze na organizację za-
dania: XXVI Festiwal Czeremcha Wielu 
Kultur i Narodów (23-25.07.2021),

jak również zadania dot. prowa-
dzenia Orkiestry Dętej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Hajnówce” oraz lokalne 
przedsięwzięcia, np. warsztaty i konkurs 
plastyczny ,,Radość dobrych uczynków – 
św. Mikołaj Cudotwórca” czy ,,Wieczorki 
Białoruskie” –  mające duże znaczenie 
dla integracji społecznej, propagowania 
lokalnego dziedzictwa kulturowego i tra-
dycji Podlasia. 

Fundusze na organizację zadania 
pt. ,,Organizacja zawodów sportowych dla 
dzieci i młodzieży z Powiatu Hajnowskie-
go” otrzymał Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Hajnówce – dzięki współpracy 

Cd. str. 4
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Promocja turystyki i Puszczy Białowieskiej w 2021 r.
Promocja walorów regionu 

i samej Puszczy Białowieskiej to je-
den z głównych kierunków działań 
samorządu Powiatu Hajnowskiego 
w 2021r. Cele – wsparcie rozwoju 
turystyki, promocja puszczańskiej 
bioróżnorodności oraz integracja 
lokalna zostaną osiągnięte poprzez 
realizację trzech projektów z udzia-
łem funduszy unijnych: „Szlakiem 
bioróżnorodności Regionu Puszczy 
Białowieskiej i Doliny Narwi”, „Tran-
sgraniczne dziedzictwo Puszczy 
Białowieskiej” (w obydwu Powiat 
hajnowski jest beneficjentem głów-
nym), „Przyrodnicza skarbnica po-
nad granicami” – w roli partnera. Ale 
ciężka praca popłaca – w efekcie 
wielostronnej współpracy do re-
gionu trafi ponad 0,5 mln zł – to 
suma dofinansowania wszystkich 
projektów. Ich całkowita wartość 
zaś to ok. 146 632,00 euro (ok. 
626 014 tys. zł). 

Transgraniczne dziedzictwo 
Puszczy Białowieskiej – będzie 

aktywnie!
W 2021 r. wystartuje między-

narodowy projekt Transgraniczne 
Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej, 
który będzie realizowany w poro-
zumieniu z partnerem białoruskim 
– z Wydziałem Edukacji Zarządu 
Rejonu Kamienieckiego z Obwodu 
Brzeskiego (start projektu uzależnio-
ny jest od rozwoju sytuacji epidemio-
logicznej, jego realizacja została już 
raz przełożona). Projekt zakłada sze-
reg działań mających na celu wzmoc-
nienie potencjału turystycznego re-
gionu po obu stronach granicy. W re-
gionie Puszczy Białowieskiej zostanie 
odnowione oznakowanie tras Nordic 

Walking (ok. 100km) i zielonego 
szlaku rowerowego (42km), ponadto 
powstanie nowa trasa questowa. Na 
bazie istniejącego Centrum Turysty-
ki i Promocji Kraina Żubra  utworzo-
ne zostanie Centrum Dziedzictwa 
Puszczy Białowieskiej – jako miej-
sce organizacji wystaw, seminarium 
i prelekcji o tematyce turystycznej, 
przewidzianych w kalendarium pro-
jektu. Bo choć znaczną częścią  pro-
jektu jest odnowienie infrastruktury 
turystycznej po obu stronach granicy 
oraz stworzenie nowoczesnych form 
zwiedzania (trasy questowe, QR 
kody), projekt ma na celu promocję 
walorów Puszczy Białowieskiej. Ka-
lendarium przedsięwzięcia zakłada 
szereg działań skierowanych do tu-
rystów i mieszkańców powiatu - obok 
wystaw fotograficznych, prelekcji fil-
mowych, marszy na orientacje, w ra-
mach Akademii Dziedzictwa Puszczy 
Białowieskiej odbędą się rajdy rowe-
rowe, spacery tematyczne oraz zaję-
cia nordic walking.

Działania w projekcie zwieńczy 
konferencja dot. rozwoju ekoturysty-
ki, podczas której będą promowane 
produkty lokalne i trasy turystyczne.  
Zaplanowane zadania są dedykowa-
ne osobom, które pracują w sektorze 
edukacji i turystyki, lokalnym wła-
dzom, ale przede wszystkim miesz-
kańcom.

Projekt pt. „Transgraniczne 
dziedzictwo Puszczy Białowie-
skiej jest współfinansowany z Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-
2020, jego całkowita wartość to 66 
190,00 €, kwota dofinansowania to 
59 557,76 €.

Skarbnica ponad granicami – 
przyrodnicza edukacja  

w ujęciu transgranicznym
W ramach Programu Współ-

pracy Transgranicznej w czerwcu 
2021 r.  Powiat Hajnowski przystąpi 
do realizacji kolejnego projektu - 
Przyrodnicza Skrabnica ponad gra-
nicami – ale w roli partnera, obok II 
Liceum Ogólnokształcące z Dodat-
kową Nauką Języka Białoruskiego 
w Hajnówce. Beneficjentem wiodą-
cym jest Białowieski Park Narodowy, 
partnerami po stronie białoruskiej: 
Lokalny Środowiskowy Fundusz „Re-
zerwaty Obwodu Brzeskiego”, Pań-
stwowa Instytucja Edukacji „Średnia 
Szkoła nr 3 m. Pińska” oraz Depar-
tament Edukacji Miasta. Celem pro-
jektu jest podniesienie świadomości 
potrzeby ochrony i zachowania cen-
nych zagrożonych gatunków roślin 
występujących na terenie Puszczy 
Białowieskiej i na Polesiu. W działa-
nia w projekcie zostaną zaangażo-
wani uczniowie i nauczyciele part-
nerskich szkół. Podczas wykładów, 
paneli dyskusyjnych i zajęć w te-
renie młodzież z Hajnówki i Pińska 
nabędzie wiedzę z zakresu ochrony 
przyrody i etnobotaniki. Uczniowie 
pod kierunkiem nauczycieli przepro-
wadzą szereg działań promocyjnych 
w szkole oraz w regionach zamiesz-
kania, podzielą się zdobytą wiedzą 
z mieszkańcami, turystami i swoimi 
rówieśnikami. Zebrane materiały po-
służą do opracowania merytorycz-
nego wyposażenia Centrum Edu-
kacyjnych w obu szkołach, ponadto 
odbędą się prelekcje (uczniowie 
wystąpią w roli nauczycieli podczas 
godzin lekcyjnych ze swoimi kole-

gami i koleżankami), przygotowane 
zostaną konspekty zajęć, nieodpłat-
nie przekazane do szkół z regionu 
Puszczy Białowieskiej i Polesia (BY), 
ponadto zostanie uruchomiona 
mobilna wystawa roślin z Puszczy 
Białowieskiej po obu stronach gra-
nicy. Wystawy będą dostępne także 
w obiektach Białowieskiego Parku 
Narodowego i Rezerwatu Przyrody 
Obwodu Brzeskiego.

Realizację projektu zwień-
czy organizacja Transgranicznego 
Festiwalu „Przyrodnicza skarbnica 
ponad granicami”, adresowanego 
do społeczności lokalnej, placówek 
oświatowych, instytucji, turystów.  
Jako że projekt jeszcze stoi w reali-
zacyjnych cuglach, nie chcemy za 
dużo zdradzać – dopowiemy jedynie, 
że jeśli chcecie poznać PRZYROD-
NICZE SKARBY PONAD GRANICAMI, 
ich miejsce w lokalnej kulturze i ob-
rzędowości,  a także zdobyć wiedzę 
nt. dobrych praktyk sprzyjających 
ochronie środowiska i zasobów 
naturalnych Puszczy Białowieskiej 
po obu stronach granicy – śledźcie 
stronę projektu.

Przedsięwzięcie potrwa 12 
miesięcy, jego wartość to 66 768,00 
euro, w tym dofinansowanie: 
59 557,12. Po stronie polskiej wkład 
własny w projekcie zapewnia Biało-
wieski Park Narodowy - beneficjent 
główny.

Szlakiem bioróżnorodności 
Regionu Puszczy 

Białowieskiej i Doliny Narwi
To nie koniec dobrych infor-

macji – zwłaszcza dla miłośników 
aktywnego odpoczynku. Dzięki do-
finansowaniu z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego 2014-2020, w powie-
cie zostanie utworzony tematycz-
ny szlak bioróżnorodności Regionu 
Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi. 
Trasa zostanie utworzona na bazie 
istniejących szlaków rowerowych, 
będzie biegła przez stare, pusz-
czańskie wsie i osady a także dolinę 
górnej Narwi: Świnoroje - Narewka- 
Minkówka - Nowe Lewkowo - Stare 
Lewkowo- Michnówka – Eliaszuki – 
Gramotne – Makówka – Nrew – Ska-
ryszewo – Kaczały - Gorodczyno. Na 
trasie rozlokowane zostaną obiekty 
małej infrastruktury turystycznej: 
tablice informacyjno – edukacyjne 
informujące o  przebiegu trasy oraz 
jej powiązaniach z innymi szlaka-
mi a także miejsca odpoczynku 
-  wiaty, stojaki na rowery. Całko-
wita wartość  projektu to 58 377 
zł, dofinansowanie przyznane przez 
Zarząd Województwa Podlaskiego to 
49 620, 45 zł. Realizacja przedsię-
wzięcia rozpocznie się w pierwszym 
kwartale br.

Inne inicjatywy 
W 2021 r. zamierzamy również 

kontynuować przygodę z New Wal-
king (i zarażać Was pasją do spor-
tu :))! W 2020 r. został zakończony 
projekt „New Walking na Receptę” 
– realizowany z Polską Federacją 
Nordic Walking, adresowany do 
mieszkańców regionu. Informacji 
odnośnie planów treningowych na 
2021 r. szukajcie w okresie wiosen-
nym na Facebook. Powiatu Hajnow-
skiego i naszego Centrum Turystyki 
i Promocji Kraina Żubra

Katarzyna Miszczuk

Projekt MARA – przystępujmy do kolejnych działań

dzie biegła przez stare, puszczańskie 
wsie i osady a także dolinę górnej 
Narwi, ozstanie także uzupełniona 
o małą infrastrukturę rowerową. Na 
to realizację tego zadania Samorząd 
Powiatu Hajnowskiego otrzymał do-
finansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego 2014-2020 (zobacz 
więcej w artykule: Promocja tury-
styki i Puszczy Białowieskiej w 2021 
r. - nowe okno).

Potencjał turystyki rowerowej 
zwiększy także trwająca do 2021 
r. przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 685 łączącej Hajnówkę – stolicę 
Powiatu Hajnowskiego z Białym-
stokiem – stolicą Województwa 
Podlaskiego - inwestycja zakłada 
budowę ścieżki rowerowej biegną-
cej równolegle w stosunku do pasa 
drogowego. Równolegle w regionie 
trwają przymiarki do budowy ścieżki 
rowerowej Hajnówka – Białowieża.

Dotychczasowe działania w ra-
mach projektu

Mając na względzie perspek-
tywy rozwoju turystyki w regionie, 
Starosta Hajnowski podjął decy-
zję o realizacji projektu mogącego 
w przyszłości zrewolucjonizować 
kanały komunikacji w regionie. 
A zmiany są potrzebne - jak wska-
zują badania ankietowe przeprowa-
dzone przez Politechnikę Białostocką 

oraz Zespół MARA – Powiat Hajnów-
ka w 2019 r., ankietowani – turyści 
oraz mieszkańcy wskazali na potrze-
bę integracji systemów transporto-
wych oraz budowę regionalnych 
systemów rowerowych z aplikacją 
mobilną. Potrzeba wypracowania 
nowych, alternatywnych kierun-
ków mobilności w regionie Puszczy 
Białowieskiej została równie moc-
no zaakcentowana podczas dwóch 
spotkań fokusowych prowadzonych 
przez pracowników Politechniki Bia-
łostockiej z różnymi grupami intere-
sariuszy, które odbyły się w dniach 
21.10.2019 i 4.11.2019. w Hajnów-
ce. Gospodarzami obu warsztatów 
był samorząd Powiatu Hajnowskiego 
oraz Politechnika Białostocka.

Budowa koncepcji  
wypożyczani rowerów 

elektrycznych 
Przez ostatnie miesiące w po-

rozumieniu z zespołem z Politechniki 
Białostockiej oraz partnerami z ba-
senu Morza Bałtyckiego intensywnie 
pracowaliśmy nad Action Plan ujmu-
jącym kierunki rozwoju mobilności 
regionu z wykorzystaniem e-nowi-
nek.  Dokument wskazuje na potrze-
bę  opracowania koncepcji regional-
nego produktu sieciowego opartego 
na integracji tras rowerowych oraz 
innowacyjnych technologii zwięk-
szających atrakcyjność tego środka 
transportu. Przed nami kolejny krok 

– na zlecenie samorządu Powiatu 
Hajnowskiego opracowana zostanie 
gotowa koncepcja  uruchomienia 
systemu stacji ładowania rowerów 
elektrycznych oraz wypożyczalni 
rowerów w trzech punktach na te-
renie regionu wraz z określeniem 
form i ram współpracy samorządu 

z podmiotami zewnętrznymi - „Wie-
loaspektowa analiza wykonalności  
prawnej  i uruchomienia systemu 
stacji ładowania rowerów elektrycz-
nych oraz wypożyczalni rowerów 
w trzech lokalizacjach na terenie 
Powiatu Hajnowskiego, z uwzględ-
nieniem przepisów ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o elektromo-
bilności i paliwach alternatywnych 
(Dz.U.2020, poz. 908) oraz prze-
pisów związanych z wdrożeniem 

projektów unijnych”. Badania ruchu 
turystycznego, przeprowadzone 
przez Zespół MARA – Powiat Haj-
nowski wskazały, że punkty sta-
cji ładowania powinny znaleźć się 
mieście Hajnówka, gminie Narewka 
oraz Centrum Turystyki i Promocji 
Kraina Żubra (Parking Zwierzyniec). 

Kompleksowa analiza wskaże najko-
rzystniejszy model współpracy oraz 
parametry techniczne stacji oraz 
rowerów, co pozwoli wdrożyć inno-
wację w przyszłości, przy relatywnie 
niskich kosztach nakładu.

Prace nad dokumentem trwa-
ją, kolejnym etapem będzie seria 
spotkań z firmami transportowymi, 
mieszkańcami oraz przedstawiciela-
mi samorządów.

Wdrożenie i rozwój nowych, 

przyjaznych środowisku środków 
transportu (w szczególności pojazdów 
elektrycznych, takich jak e-rower czy 
skuter elektryczny) w regionie Haj-
nówki w znaczący sposób wzboga-
ci istniejący system transportowy 
o innowacyjne i bardziej ekologiczne 
rozwiązania. Rozwój koncepcji opartej 
na elektrycznych środkach transpor-
tu (a także tradycyjnej komunikacji 
rowerowej) w powiecie będzie miał  
bowiem duże znaczenie również 
z punktu widzenia ochrony środowi-
ska. Jest to szczególnie ważne dla 
regionu Puszczy Białowieskiej (jed-
nego z najcenniejszych kompleksów 
leśnych w Europie, wpisanego na 
listę UNESCO). Poprawi to jakość po-
wietrza i zmniejszy hałas związany 
z transportem drogowym. Obecnie 
ruch samochodowy i nieliczne przed-
siębiorstwa są głównymi źródłami 
emisji zanieczyszczeń powietrza w re-
gionie. Elektryczne środki transportu 
mogą w przyszłości stać się jedną 
z najważniejszych form transportu 
w regionie.           Katarzyna Miszczuk

Barbara Budnik
Projekt MARA:

• 12 partnerów z 9 krajów
• Całkowita wartość projektu:  ponad 

2,3 mln euro, w tym budżet po-
wiatu hajnowskiego jako partnera  
to 77.660,00 euro

• Badania dot. możliwości rozwoju 
koncepcji e-rowerów w regionie

Grafika poglądowa: rozwój koncepcji e-rowerów w regionie,  
wartość projektu: 77.660,00
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Od 1 stycznia 2021 roku został uruchomio-
ny nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Hajnówce.

Wszyscy mieszkańcy miasta Hajnówka, któ-
rzy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych (tj. 
domów jednorodzinnych i mieszkań w zabudowie 
wielorodzinnej), mogą bezpłatnie dostarczyć do 
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunal-
nych odpady komunalne zbierane selektywnie 
oraz inne frakcje, powstające w gospodarstwach 
domowych, takie jak:
1. papier, 
2. metale, 
3. tworzywa sztuczne, 
4. szkło, 
5. opakowania wielomateriałowe tj. kartony po 

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

dycznych powstające w gospodarstwie do-
mowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi 
w szczególności igły i strzykawki, 

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

łóżka, tapczany, materace, dywany, plandeki, 
chodniki, gumoleum, itp., 

Hajnowski SP ZOZ w złotej setce  
najlepszych szpitali w Polsce

14. zużyte opony- opony pochodzące z pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton 

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

16. odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowią-
ce odpady komunalne, pochodzące z przebu-
dowy, demontażu lub remontów budynków 
mieszkalnych – np. gruz ceglany, betonowy, 
materiały ceramiczne, drewno, 

17. odzież i tekstylia, 
18. popiół i żużel z gospodarstw domowych. 
Punkt nie przyjmuje:
1. odpadów z nieruchomości niezamieszka-

łych oraz odpadów z działalności gospo-
darczej,

2. odpadów niesegregowanych,
3. sprzętów AGD RTV niekompletnych, 
4. piasku, 
5. pni, korzeni i konarów drzew, 
6. zderzaków i innych części samochodo-

wych, 
7. wyrobów azbestowych (eternitu)
8. odpadów ulegających biodegradacji, jeśli 

zgłoszony jest kompostownik.

PSZOK jest czynny w dniach:
poniedziałek - wtorek: 7.00 - 11.00
środa: nieczynny
czwartek - piątek: 11.00 - 15.00
sobota: 8.00 - 12.00.
Kontakt w sprawie: Referat Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
tel. 85-682-64-53.

Nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce 
adres: ul. Szosa Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka 

(wjazd główną bramą Zakładu Zagospodarowania Odpadów)

monitorowania ciśnienia tętniczego krwi oraz 
elektrokardiografy.  Szpital realizuje też pro-
gramy profilaktyczne, finansowane przez NFZ: 
chorób układy krążenia, gruźlicy, raka szyjki 
macicy.

W ramach pozyskanych funduszy SP ZOZ 
otrzymał również wsparcie w związku z zagro-
żeniem spowodowanym przez koronawirusa 
SARS-CoV-2 w kwocie 1,3 mln zł.

Inwestycja goni inwestycję
 Najnowsze przedsięwzięcia wpisują się 

w bogaty wachlarz projektów, jakie zostały 
zrealizowane w SP ZOZ na przestrzeni ostat-
nich kilku lat. Hajnowski szpital może pochwa-
lić się szeregiem inwestycji –   w 2019 r. łącz-
na wartość przedsięwzięć realizowanych lub 
zakończonych to blisko 19 mln  zł. W 2018 
r. z kolei zainicjowano zakończony już pro-
jekt przebudowy i doposażenia SOR w SPZOZ 
w Hajnówce o wartości 6,3 mln zł. Natomiast 
w 2014 r., w ramach transgranicznego projek-
tu Polska – Białoruś – Ukraina „Rozwój współ-
pracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych 
przez kleszcze w rejonach endemicznego 
ich występowania na pograniczu polsko-bia-
łoruskim”, do wyremontowanego w ramach 
projektu Medycznego Laboratorium Diagno-
stycznego trafił sprzęt warty 1,5 mln zł. Dziś 
w laboratorium można wykonać bada-
nia w kierunku chorób odkleszczowych, 
szczegółowe badania profilaktyczne  oraz 
badanie komercyjne na obecność prze-
ciwciał anti-SARS-CoV-2. 

Poza projektami inwestycyjnymi – 
programy profilaktyczne

Na tym nie koniec - szpital angażuje 

się w realizację programów profilaktyczne 
finansowane przez NFZ, ale także własne. 
W 2016r. był to program „Dbam o zdrowie”, 
w ramach którego osoby w wieku 55-60, 
objęte Podstawową Opieką Zdrowotną przy 
SP ZOZ w Hajnówce, mogły skorzystać z bez-
płatnych badań ukierunkowanych na diagnozę  
tarczycy, schorzeń nowotworowych w obrę-
bie jamy brzusznej, gruczołu krokowego oraz 
narządów rodnych - czyli chorób, na które 
szczególnie narażona jest grupa wiekowa ob-
jęta programem.  Aktualnie hajnowski SP ZOZ, 
w porozumieniu z Uniwersytetem Medycznym 
w Białymstoku, przymierza się do realizacji 
Programu „Profilaktyka chorób odkleszczo- 
wych i eliminowanie skutków ich występowa-
nia w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka 
województwa podlaskiego”. Sytuacja epide-
miologiczna opóźnia start projektu, niemniej 
warto zainteresować się tematem już dziś.  
W planach szkolenia personelu medycznego, 
szkolenia mieszkańców i BEZPŁATNE szczepie-
nia przeciw KZM! Realizacja zadania przypada 
na 2021 r., szczegółowych informacji szukajcie 
na stronach: http://spzoz.hajnowka.pl/ oraz na-
szego Facebook (Powiat Hajnowski włączył się 
w inicjatywę).

Podejmowane wysiłki na rzecz udosko-
nalenia oferty medycznej oraz poszerzenia 
koszyka świadczeń, procentują: hajnowski SP 
ZOZ może pochwalić się Certyfikatem Zarzą-
dzania Jakością ISO oraz HACCP, a także Cer-
tyfikatem akredytacyjnym przyznanym przez 
Ministra Zdrowia. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych suk-
cesów.

Katarzyna Miszczuk
współpraca merytoryczna: Iza Dudar
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 1/2021
Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie §3 ust. 1 uchwały nr XXIII/2198/17 Rady Powiatu Hajnowskiego 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 
Hajnowskiego  (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1838), ogłasza 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej naniesieniami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot 

własności, oznaczonej nr geodezyjnym 1502/123 o powierzchni 55 m2, położonej przy ul. Piłsudskiego, w obrębie 
1 miasta Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie. 

Brak założonej księgi wieczystej.  
Opis nieruchomości

Działka zabudowana jest naniesieniami dotychczasowego dzierżawcy, które nie podlegają niniejszej sprzedaży.
Nieruchomość położona przy ul. Piłsudskiego w Hajnówce ma kształt zwarty, znajduje się  pomiędzy budyn-

kiem przychodni lekarskiej a budynkiem Wydziału Politechniki Białostockiej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny 
zabudowy usługowej - ochrony zdrowia, oświaty, administracji. Działka nr 1502/123 została wydzielona w obrębie 
kiosku handlowego z przyległym utwardzeniem.

Faktyczny sposób użytkowania nieruchomości – kiosk handlowy. Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego - 3.52 U - obszar zainwestowany pod budowę handlowo - usługową.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
Warunki przetargu

Cena wywoławcza netto 10 700,00 zł + VAT
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 1000,00 zł. Wadium 

należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2021 r. na konto nr 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838. Za datę 
wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce. 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub osobom nie ustalonym na 
nabywcę po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedli-
wienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez sprzedającego, Zarząd Powiatu 
Hajnowskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 132 zł.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 

w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 
w lokalu nr 12 Starostwa Powiatowego w Hajnówce

przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) upłynął. 
Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. 
W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, najpóźniej 3 dni przed podpisaniem umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu pomniej-
szoną o wpłacone wadium.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, na stronie internetowej urzędu 
www.powiat.hajnowka.pl, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - https://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.
pl/, w prasie o zasięgu powiatowym.
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 29 Starostwa Powiatowego w Hajnówce, tel. 85 682 3170  
oraz na stronie www.powiat.hajnowka.pl

Wicestarosta Hajnowski
Joanna Kojło

Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko                                       

W Dzienniku Ustaw opublikowano no-
welizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z 5 marca 2021 r, zmieniające rozporządzenie 
w sprawie standardu organizacyjnego telepo-
rady w ramach podstawowej opieki zdrowot-
nej. Nowelizacja powoduje, że teleporada nie 
będzie już standardem a wizyta stacjonarna 
będzie konieczna w przypadkach:
• w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun 

nie wyraził zgody na realizację świadczenia 
w formie teleporady;

Teleporada po nowemu 
• pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, 

pielęgniarkę  lub położną POZ;
• gdy pacjent cierpi na chorobę przewlekłą, 

w przebiegu której  doszło do pogorszenia 
lub zmiany objawów;

• podejrzenia choroby nowotworowej;
• dzieci do 6. roku życia poza poradami kontro-

lnymi w trakcie leczenia , ustalonego w wy-
niku osobistego badania pacjenta 

Przepisy obowiązują od 15 marca. 
Katarzyna Miszczuk

Konkurs na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty!
Cd. ze str. 2

powiatu hajnowskiego z PSZS  młodzież z terenu po-
wiatu hajnowskiego może rozwijać sportowe talenty. 
Z kolei Klub Sportowy ,,PUSZCZA” Hajnówka będzie 
popularyzował piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży.

Ogłaszanie otwartego konkursu ofert na or-
ganizację zadań publicznych należących do Powia-
tu Hajnowskiego stanowi realizację uchwalonego 
przez Radę Powiatu „Programu współpracy Powiatu 
Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 
– Działalności powiatu przyświeca cel jak najlepszej 

realizacji wszelkich potrzeb społeczności lokalnej. 
Nie da się tego osiągnąć bez współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych. 
Staramy się jak najskuteczniej wykorzystać atuty 
NGO, jakimi są aktywność w przestrzeni powiatu, 
jak też kreatywność i zdolność do aktywizacji spo-
łeczności lokalnej. Wsparcie inicjatyw oddolnych to 
jedna z kluczowych form współpracy – mówi Staro-
sta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Tylko w latach 2015 – 2020 z budżetu po-
wiatu wydatkowano 430 720 tys. zł na wsparcie 
inicjatyw  w ramach otwartych konkursów.  

Katarzyna Miszczuk
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