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Warto przeczytać

Czuły narrator
Olga Tokarczuk
cena katalogowa 44,90
Wyjątkowe zaproszenie 

za kulisy własnej twórczości 
– pierwsza książka Olgi Tokar-
czuk po otrzymaniu Literackiej 
Nagrody Nobla Laboratorium 
powstających tekstów, książek, 
bohaterów. Proces żmudnych, 
ale i fascynujących poszukiwań. 
Eksplozje wyobraźni. Podążanie 
za logiką rodzącej się fabuły i za 
wewnętrznym światem bohate-
rów, odkrywanie ich motywacji, 
światopoglądów. Odsłanianie 

pasjonujących histo-
rii, ale też opowieść 
o lekturach i osobistych 
doświadczeniach. Wy-
trwała dążność do tego, 
by rozumieć nieskoń-
czone zróżnicowanie 
i skomplikowanie świata.  
Dwanaście wyselekcjo-
nowanych, najważniej-
szych esejów i wykła-
dów, które składają się na wyjątko-
we zaproszenie za kulisy twórczości 
Olgi Tokarczuk. Teksty kluczowe 
i premierowe. W tym szeroko ko-
mentowana Mowa Noblowska.  

„Wprowadzona przez 
Olgę Tokarczuk ka-
tegoria «czułości» 
i koncepcja «czułego 
narratora» to rewo-
lucyjne idee, które 
mają wszelkie dane, 
by sporo namieszać 
nam w głowach, od-
wracając – ku dobre-
mu – tradycyjne wek-

tory naszych postaw i dyspozycji 
działaniowych: czyż czułość nie 
jest sprzyjaniem temu, co dobre 
dla bycia (w skali jednostkowej, 
ale i planetarnej)?”

992  milionów euro otrzyma 
województwo podlaskie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2021 – 2027, a także 
dodatkowo znaczące sumy z Pro-
gramu Polska Wschodnia (do po-
działu na 6 województw jest ponad 
2,5 mld euro), programów krajo-
wych oraz transgranicznych. 

Suma ta stawia województwo 
na trzecim miejscu w kraju pod 
względem środków przypadających 
na jednego mieszkańca.

W okresie obowiązywania 
nowego unijnego budżetu do Pol-
ski trafi 76 mld euro. 60 proc. z tej 
sumy zasili programy krajowe , 
a pozostała część (28,4 mld euro) 

Unijne pieniądze dla Podlasia
zostanie rozdysponowana w po-
szczególnych województwach.

Pierwsze konkursy na środki 
z nowej perspektywy finansowej 
będą mogły ruszyć jeszcze w tym 
roku.

Zawsze gdy piszę o wykorzy-
staniu środków unijnych nasuwa 
mi się taka złośliwa myśl, że tych 
wszystkich, którzy tak się chwalą 
wykorzystanie unijnych środków, 
rok temu nie było stać,  na powie-
dzenie jednemu z kandydatów na 
prezydenta, pan się myli prezyden-
cie Duda. Unia to nie takie byle co 
lecz organizacja  której nasz kraj  
zawdzięcza nowe drogi, placówki 
kultury i rozwój.                      (sok)

57 mln zł na nowe panele 
fotowoltaiczne i kolektory sło-
neczne, mniej zanieczyszczeń 
w powietrzu i wielkie oszczęd-
ności to najważniejsze korzyści 
dla mieszkańców Podlaskiego 
wynikające z projektów przyję-
tych przez zarząd województwa 
w czwartek (28.01). Dotacje 
z funduszy europejskich otrzy-
ma prawie 50 podlaskich gmin, 
będzie to możliwe dzięki niemal 
dwukrotnemu zwiększeniu bu-
dżetu konkursu. 

Na wsparcie takich projektów 
przeznaczono pierwotnie 30 mln zł 

Podlaskie  gminy otrzymają wsparcie na instalacje OZE
z funduszy unijnych, ale dzięki de-
cyzji zarządu województwa budżet 
konkursu został prawie dwukrotnie 
zwiększony – do 57 mln zł.

W województwie powsta-
nie 627 sztuk nowych kolek-
torów słonecznych oraz 2 758 
sztuk nowych instalacji foto-
woltaicznych. Szacowany roczny 
spadek emisji gazów cieplarnianych 
CO2 – wyniesie 9 354,44 ton.

Jak informowała Joanna Sa-
rosiek, dyrektor Departamentu 
Rozwoju Regionalnego, najwięcej 
energii cieplnej, dzięki instalacjom, 
wyprodukują gminy Wyszki i Zam-

brów, natomiast liderem w produk-
cji energii elektrycznej będą gmi-
ny Choroszcz i Mielnik. Najwięcej 
instalacji cieplnych zakupią gminy 
Turośń Kościelna (60 szt.) i Wa-
silków (42 szt.), a instalacji elek-
trycznych gmina Mielnik (111 szt.) 
i gmina miejska Hajnówka (77 szt.).  

Przyznane dotacje pochodzą 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego 
2014-2021. Zapraszamy na stro-
nę rpo.wrotapodlasia.pl, aby dowie-
dzieć się więcej o konkursie.

(chod) 

Gmina Siemiatycze pozyskała 
nowy samochód, przystosowany do 
przewodu osób z niepełnosprawno-
ściami.

To pojazd typu autobus, z 15 
miejscami siedzącymi, wyposażony 
m.in. w specjalne najazdy, podest an-
typoślizgowy, zabierający m.in. osobę 
na wózku inwalidzkim.

Samochód został zakupiony 
w ramach projektu „Programu wyrów-
nywania różnic między regionami” ze 

Gmina Siemiatycze

Nowy autobus dla niepełnosprawnych

środków Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych, oraz w ramach 
zadania „Likwidacja barier transporto-
wych przez Gminę Siemiatycze, która 
dowozi osoby z niepełnosprawnością 
do znajdujących się poza ich terenem 
placówek służących rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych”.

Wartość projektu – 222.285,60 
zł, dofinansowanie – 155.000, wkład 
własny Gminy Siemiatycze – 67.285 zł.

(ug siemiatycze)

2,5 miliona złotych z funduszy 
europejskich przyznał 4 lutego br. 
zarząd województwa politechnice 
Białostockiej na pilotażowy projekt 
poświęcony współpracy między biz-
nesem a białostockimi uczelniami 
w sferze badawczo-rozwojowej.

Projekt obejmuje wypracowa-
nie systemu, który powiąże uczel-
nie, przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe i instytucje otoczenia 
biznesu. Naukowcy z Politechniki 

Nauka wspomaga biznes
przeanalizują jak teraz wygląda ta 
współpraca. M.in. dokonają analizy 
20 pomysłów biznesowych zgłoszo-
nych przez Politechnikę Białostocką 
Uniwersytet Medyczny i Uniwersy-
tet w Białymstoku. Dziesięć z nich 
otrzyma dofinansowanie na reali-
zację.

Realizacja projektu ma służyć 
podniesieniu konkurencyjności pod-
laskich firm.

(sw)

Od 1 lipca 2018 roku jest re-
alizowany w ramach Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego pilotaż Centrów Zdrowia 
Psychicznego. Są one odpowiedzial-
ne za udzielenie wszystkim potrze-
bującym ze swego rejonu komplek-
sowej pomocy psychiatrycznej.

 Gdy pacjent potrzebuje pilnej 
pomocy, powinna ona zostać udzie-
lona w ciągu 72 godzin.

W naszym regionie CZP są 
zlokalizowane w Sejnach, Bielsku 
Podlaskim, Augustowie, Grajewie, 
Hajnówce, Siemiatyczach, Łomży 

Centra  Zdrowia Psychicznego
i Suwałkach. W każdej z tych loka-
lizacji funkcjonują poradnie zdro-
wia psychicznego, a w Augustowie, 
Grajewie,  Hajnówce, Siemiatyczach, 
Łomży i Suwałkach działają także 
punkty zgłoszeniowo-koordynacyj-
ne - to pierwsze miejsce, do któ-
rego trafiają pacjenci. Dyżurujący 
w takim punkcie pracownik, tzw. 
koordynator opieki, dokonuje oceny 
i ustala wstępny plan pomocy dla 
danej osoby. Takie punkty działają 
od poniedziałku do piątku (z wyjąt-
kiem dni ustawowo wolnych od pra-
cy) w godzinach 8:00-18:00. Gdy 

punkt jest nieczynny, pomoc można 
uzyskać na izbie przyjęć szpitala 
psychiatrycznego lub szpitala ogól-
nego z oddziałem psychiatrycznym. 
Lekarz jest dostępny całodobowo 
we wszystkie dni tygodnia. Taką po-
moc można uzyskać również u le-
karza nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej.

Zainteresowani więcej in-
formacji – w tym adresy i tele-
fony - znajdą na naszej stronie  
www.wiescipodlaskie.eu w artykule 

„Centra Zdrowia Psychicznego”.
(wss) 

Zarząd Województwa Pod-
laskiego zatwierdził trzecią listę 
projektów wspierających kształ-
cenie zawodowe młodzieży. Na 
realizacje projektów przeznaczono 
ponad 11 mln. zł z funduszy unij-
nych. Otrzyma je m.in. PROTINUS 
Ośrodek Szkoleniowo − Badaw-
czy w Białymstoku na lepsze 
przygotowanie do potrzeb rynku 
pracy 60 uczniów i 4 nauczycieli 
kształcenia zawodowego w Zespo-
le Szkół Zawodowych w Hajnówce.  
Kierunki objęte działaniami w ra-
mach projektu to technik budow-
nictwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik me-
chaniki, technik informatyk i tech-
nik logistyk.  Uczniowie wezmą 
udział w stażach, targach bran-
żowych i dodatkowych zajęciach 
specjalistycznych u jednych z naj-
większych przedsiębiorców w wo-
jewództwie podlaskim w branży 
budowlanej i gastronomicznej (Dan- 
wood i Gastro Strefa). Przyzna- 

Staż przepustką do sukcesu
na dotacja to ponad 400 tys. zł.

Powiat hajnowski otrzyma 
2 mln. zł na projekt  podnoszą-
cy  jakoś kształcenia zawodowe-
go w Zespole Szkół zawodowych 
w Hajnówce. Ma na celu wsparcie 
rozwoju zawodowego 200 uczniów 
i 9 nauczycieli. Poprzez staże, do-
radztwo zawodowo-edukacyjne, 
doposażenie szkoły w celu stwo-
rzenia warunków nauki zbliżonych 
do rzeczywistego środowiska pracy 
zawodowej, uczniowie uzyskają do-
datkowe kompetencje i kwalifikacje. 
Kierunki objęte wsparciem to: tech-
nik budownictwa, technik mechanik, 
technik informatyk, technik żywie-
nia i usług gastronomicznych.

Dofinansowanie pochodzi 
z funduszy unijnych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego 
(RPOWP).

Edyta Chodakowska-Kieżel

Sejmik Województwa Podlaskiego  
przeznaczył 405 tys. zł na rozwój edu-
kacji i czytelnictwa w dziewięciu samo-
rządach. Pieniądze będą przeznaczone 
na utrzymanie bibliotek w Zambrowie, 
Wysokiem Mazowieckiem, Siemiaty-
czach, Sokółce, Hajnówce, Grajewie, 
Bielsku Podlaskim, Augustowie i Po-
wiecie Sejneńskim.    

   Aneta Kursa 

Radni Sejmiku 
wspierają czytelnictwo

Podlascy radni pozytywnie odpo-
wiedzieli na prośbę samorządu gminy 
Gródek o pomoc finansową związaną ze 
spadkiem dochodów własnych spowodo-
wanym przez koronawirusa. Przyznana 
przez Sejmik pomoc finansowa w wy-
sokości 300 tys. zł będzie przeznaczona 
na dofinansowanie remontu sali gimna-
stycznej w miejscowej szkole. Pieniądze 
te będą stanowiły część wkładu własnego 
jaki gmina musi wnieść aby otrzyma dofi-
nansowanie za budżetu państwa. (pola)

Gródek

Będzie remont

Klub Senior+ w Łubinie Rudoł-
ty aktywnie rozwija zainteresowania 
i pasję seniorów nie tylko z Łubina. 
Integracji i aktywizacji emerytów 
służą podejmowane różnorakie dzia-
łania. W ostatnim okresie seniorzy 
pod okiem kierownika Klubu Jolanty 
Januszewskiej  przygotowywali się 
do zbliżających się świąt wielkanoc-
nych. Uczestnicy wykonywali zaję-
cia decoupage’u z wykorzystaniem 
jajek styropianowych, chusteczek, 
farby, lakieru oraz dekoracji takich 
jak wstążki i świeczki. Tego rodzaju 
zajęcia  to nie tylko ładnie wykonane 
ozdoby ale przede wszystkim popra-

Łubin Rudołty Klub Senior +
wianie sprawności małej motoryki.

A z okazji 8 marca Urszula Ła-
pińska poczęstowała seniorki wyko-
nanym własnoręcznie tortem.  (sok)

Foto: UG Bielsk Podlaski
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Mijanie się z prawdą i składa-
nie obietnic to charakterystyczne 
cechy naszego premiera.  Coraz czę-
ściej dochodzę do przekonanie, że  
wprawdzie w młodości jego ulubio-
ną lektura był książka o drewnianym 
ludziku a jego wymarzonym zawo-
dem był kelner. To przecież kelnerom 
przypisuje się powiedzenie „to nie ja, 
to kolega”. Takie zachowanie często 
prezentuje nasz premier. Liczba za-
chorowań – i zgonów – z powodu 
COVID-19 rośnie w zastraszającym 
tempie, a premier miast wziąć to na 
klatę, przyznać się do popełnionych 
błędów oskarża opozycję. „Jeżeli nie 
potrafi cie działać solidarnie z rzą-
dem to nie przeszkadzajcie” głosi 
gdzie może. Rządząca od sześciu 
lat coraz mniej Zjednoczona Prawi-
ca nadała w tym czasie nowe zna-
czenie dziesiątkom jeśli nie setkom 
słów. Teraz pan premier nadaje nowe 
znaczenie słowu solidarność. Wg 
premiera oznacza ono nie wspólne 
działanie tylko milczącą aprobatę 
poczynań rządu i branie na siebie 
odpowiedzialności za  poczyna-
nia, na które wpływu opozycja nie 
ma. „Solidarność” to w pojęciu pana 
premiera  wspólna  odpowiedzial-
ność. A może najpierw należało by 
opozycję wysłuchać, może jednak 
ma dobre pomysły. W zamrażarce 
marszałek Witek od roku leży kom-
pleksowy program walki z pandemią 
przygotowany przez Senat. Leży 
i czeka, nikt go nie rozpatruje a jego 
autorzy słyszą, przeszkadzacie. Te-
raz pan premier znalazł kolejnego 
wroga. To prywatna służba zdrowia, 
która nie pomaga w walce  z pan-

demią. Kolejny strzał kulą w płot. 
To prywatna służba zdrowia przeję-
ła na siebie ciężar dbania o nasze 
zdrowie w sytuacji gdy tą publiczną 
rząd przestawił wyłącznie na walkę 
z pandemią. 

Przez rok rząd nie wyciągnął 
wniosków, nie rozliczył rozlicznych 
afer, zajęty wmawianiem obywa-
telom, że sukcesy są „nasiejsze” 
a porażki „ichsiejsze”  i walką we 
własnym obozie. To nie opozy-
cja trzykrotnie ogłaszała wygraną 
z pandemią, to nie opozycja sprawia, 
że ludzie mają poczucie, że na ich 
nieszczęściu ktoś zbija kasę.

To nie prywatna służba zdro-
wia i to nie opozycja podejmują złe 
decyzje. Opozycja nie jest od kla-
skania premierowi, to nie ona po-
nosi odpowiedzialność za zdrowie 
i bezpieczeństwo Polaków. To nie 
opozycja - ze strachu przed hejetem 

- jak to powiedział były marszałek 
Sejmu - zrezygnowała z testowania 
przywożonych samolotami na Boże 
Narodzenie z Anglii. A to właśnie an-
gielska odmiana wirusa wg ministra 
Niedzielskiego „jest główną przyczy-
ną dynamicznego rozwoju pandemii”. 
Ale, jak powiedział doradca rządu 
prof. Horban, nie było sensu testo-
wać bo wirus i tak by do Polski dotarł.

Drogi premierze, szanowny 
rządzie czas skończyć z dryfowa-
niem, czas uderzyć się we własne 
piersi – stać na to było kanclerza 
Niemiec, premiera Polski nie. Do ro-
boty, bo życie i zdrowie Polaków jest 
ważniejsze od waszych ambicyjek 
i rywalizacji  o lepszy dostęp do ucha 
Naczelnika.        Wiesław Sokołowski

Metodą kelnera
Moim zdaniem

Kolejne dwie gminy z naszego 
regionu podpisały umowy na dofi -
nansowanie mikroinstalacji OZE na 
domach mieszkańców.

Gmina Brańsk realizując dwa 
projekty wzbogaci się o 80 instalacji. 
W ramach pierwszej umowy będącej 
rezultatem konkursu zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Brama na Podlasie”  gmina 
otrzymała 750 tys. unijnej dotacji na 
montaż 23 instalacji (całkowita war-
tość projektu to ponad 1 mln zł).

Kolejna umowa obejmuje  mon-
taż 57 instalacji, a wartość unijnej do-
tacji to prawie 1,4 mln. zł.

Gmina Drohiczyn otrzymała 
dotację w wysokości prawie 1,3 mln. 

zł na montaż 63 instalacji fotowolta-
icznych na terenie wiejskim i ponad 
1 mln zł na montaż instalacji na 58 
budynkach na terenie miasta. Jak 
mówi burmistrz Drohiczyna Wojciech 
Borzym: - To jest już nasz drugi pro-
jekt. Poprzednio zamontowaliśmy na 
terenie naszej gminy ponad 60 takich 
instalacji. Mieszkańcy są z nich bardzo 
zadowoleni. W tej chwili mamy dwa 
projekty na łączną kwotę blisko 4 mln 
zł. Myślę, że na ich montaż będzie 
dużo chętnych. W ramach przyznanych 
środków zamontujemy ponad 150 in-
stalacji, może nawet więcej. To jest ten 
kierunek, w którym powinniśmy iść.

 Wkrótce władze gmin rozpocz-
ną nabór chętnych. Wielkość instalacji 

i miejsce montażu będą określane in-
dywidualnie. A produkowana energia 
będzie wykorzystywana wyłącznie na 
potrzeby mieszkańców gmin.       (sok)

To już za dwa lata będzie moż-
liwe. Miasto Bielsk Podlaski  otrzy-
mało właśnie dotacje z funduszy 
unijnych w wysokości 5,8 mln zł na 
zakup dwóch autobusów elektrycz-
nych oraz przebudowę dwóch ulic 
i budowę dwóch węzłów przesiadko-
wych. Więcej o tym projekcie w na-
stępnym numerze.                   (wss)

Brańsk, Drohiczyn Eko gminy

Z ostatniej chwili

Autobusem 
elektrycznym po Bielsku
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Przewodniczący Przewodniczący
Rady Gminy Czeremcha Rady Gminy Czeremcha

Mikołaj Wasiluk 

Wójt Gminy Czeremcha Wójt Gminy Czeremcha
Jerzy Wasiluk 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości pełnych wiary, nadziei i miłości

radosnego, wiosennego nastroju, radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Wesołego Alleluja! Wesołego Alleluja!
Христос Воскресе! 

 

Mieszkańcom Gminy Czeremcha Mieszkańcom Gminy Czeremcha
 

życzą 
 

1. Czy  Gmina Czyże (Rada 
Gminy) otrzymała odpowiedź na 
propozycję zawarcia porozumie-
nia z Gminą Hajnówka w sprawie 
dowożenia dzieci z terenu gminy 
Hajnówka uczące się w szkole 
w Czyżach?

2. Czy takie porozumienie to 
jest sprawa incydentalna czy sta-
nowi to normalna praktykę w po-
dobnych sytuacjach?

3. Kto ponosi koszty dowo-
zu dzieci w takiej sytuacji; gmina 
miejsca zamieszkania czy gmina 
miejsca nauki?

4. Czy gmina Hajnówka prze-
kazuje gminie Czyże subwencje 
oświatową na dzieci, które zde-
cydowały się kontynuować naukę 
w Czyżach?

Do redakcji nadszedł list cd.
W poprzednim numerze Wieści zamieściliśmy list rodziców z gminy Hajnówka oraz odpowiedź Wójta Gminy 

Hajnówka. Zadaliśmy też kilka pytań Wójtowi Gminy Czyże, bowiem to do szkoły w  tej miejscowości uczęszczają 
dzieci z kilku hajnowskich wsi. Poniżej pytania i odpowiedź.

Prowadzona przez Urząd Mar-
szałkowski Baza Podlaskich Produ-
centów to już 100 fi rm. Znajdziemy 
w niej rodzinne masarnie i serow-
nie, tradycyjne piekarnie, tłocznie 
soków owocowych czy restaura-
cje z regionalnym menu a także 
pszczelarzy, producentów kiszonek, 
warzyw, ziół i owoców.

- To miejsce, w którym pozna-
jemy ofertę producentów najlepszej 
podlaskiej żywności – zachęca do 
zaglądania na stronę Wicemarsza-
łek Stanisław Derehajło – To opo-
wieść o wspaniałych podlaskich 
przysmakach i ludziach, którzy za 
nimi stoją.

Baza zaczęła powstawać 
w 2019 roku. Znajdują się w niej 
producenci z całego województwa, 
do których pracownicy Urzędu Mar-
szałkowskiego docierali osobiście. 
Są oni pogrupowani według katego-
rii produktów ale także wg powia-
tów czy też oznaczeń, które zdobyli 

np. produkt ekologiczny czy certyfi -
kat unijny lub wpis na ministerialną 
Listę Produktów Tradycyjnych itp.

Wśród restauratorów dba-
jących o zachowanie kulinarnej 
pamięci dawnych przepisów znaj-
dziemy „zaguby” oferowane przez  
drohiczyńską „Zamkową”.

W grupie laureatów konkur-
sów kulinarnych znajduje się sie-
miatycka „Cukiernia Pasławskich” 
z ciastkami i tradycyjnymi lodami. 
Są pszczelarze, a wśród nich pa-
sieki Krzysztofa Młodzianowskiego 
z Zawyk w gminie Suraż, Anatola 
Rybaka z Mikłasz w gminie Orla 
czy też „Pszczeli Dar” ks. Henryka 
Kosza z Grodziska.

Producenci, którzy chcieliby 
znaleźć się w bazie powinni wy-
pełni ankietę on-line pod adresem; 
producenci.wrotapodlasia.pl i skon-
taktować się z Podlaskim Centrum 
Produktu Lokalnego.           

   (wss)

Baza  podlaskich producentów

Budynek byłego Gminnego 
Ośrodka Kultury w Dziadkowicach 
nie jest wizytówką gminy. Bardziej 
przypomina zaniedbany pustostan 
niż przybytek kultury. Jednak to się 
wkrótce zmieni. Władze samorzą-
dowe pozyskały właśnie 400 tys. 
unijnych funduszy na jego przebu-
dowę. Zakres prac obejmuje grun-

towny remont budynku. Wymienio-
ne zostanie poszycie dachowe, sto-
larka okienna i drzwiowa. Budynek 
zostanie docieplony i otrzyma nową 
elewację. Wyremontowane schody 
zostaną wzbogacone o podjazd 
dla osób niepełnosprawnych. Wy-
remontowane zostanie także wnę-
trze budynku.                            (C)

Dziadkowice

Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej

Władze gmina Narew uzy-
skały blisko 600 tys. zł dotacji na 
remont budynku szatni piłkarskiej 
oraz budowę zadaszonych trybun 
na boisku w Narwi. Remont budyn-
ku szatni piłkarskiej polegać będzie 
na wykonaniu rozbiórki części ścia-
nek działowych i wymurowaniu no-

wych, dostosowaniu sanitariatu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 
wymienione zostaną też podłogi 
Na zewnątrz budynku zostanie 
przeprowadzony remont schodów 
zewnętrznych wraz z budową pod-
jazdu dla osób z niepełnosprawno-
ściami.                                    (ws)

Narew
Modernizacja stadionu
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Warto przeczytać

Rytuał
Greta Drawska
Potężna dawka sensacji 

i kryminału, prosto spod pióra 
polskiej autorki. „Rytuał” - pierw-
szy tom cyklu o duecie prokura-
tora i podkomisarza będzie świet-
nym kompanem dla miłośników 
książek o zabarwieniu kryminal-
nym.

Nowa powieść 
Grety Drawskiej 
z pewnością zmie-
rza po wysokie 
miejsce na liście 
bestsellerów.

P o z o r n i e 
bezpieczne mia-
steczka, w których 
wszyscy się znają, 
może okazać się 
najgłębszą stud-
nią mrocznych 
tajemnic i niedopowiedzeń...
Wanda Just od wielu lat pra-
cuje jako prokurator. Niedawno 
postanowiła wrócić na „stare 
śmieci” - bardzo szybko zaczę-
ła żałować tej decyzji. Rodzinne 
miasto przywróciło dawne wspo-
mnienia i sprawiło, że Wanda 
musiała zderzyć się z przeszło-
ścią, do której nie chce więcej 
wracać. Jedyną ucieczką od tego 

tematu jest praca, której od-
daje się w pełni, by nie tracić 
głowy na drugorzędne sprawy.
Kobieta nie spodziewa się jed-
nak, że wkrótce przyjdzie jej się 
zmierzyć ze sprawą, która zna-
cząco zapisze się w kryminalnej 
historii. Makabryczne morder-
stwo, brak świadków i wiele 
szlaków prowadzących do roz-
wikłania sprawy, a jednocześnie 
brak jakichkolwiek podpowiedzi... 
Jedno jest pewne - głowa ofi a-

ry przybita do 
drzewa z włócz-
nią tkwiącą 
w oku to nieco-
dzienny widok, 
a symbol wyry-
ty na korze bu-
dzi podejrzenia. 
Czy ktoś stał się 
ofiarą pogań-
skiego rytuału? 
A może są to 
tylko mylne po-

szlaki, które pozostawił po sobie 
doświadczony zabójca?

Przed Wandą Just bardzo 
trudne zadanie - wraz z pod-
komisarzem Piotrem muszą 
dowieść prawdy i złapać bru-
talnego mordercę, który nadal 
grasuje po miasteczku. Ta nie-
bezpieczna gra może mieć tra-
giczne zakończenie...

Miasto Siemiatycze rozstrzy-
gnęło konkursy na dofi nansowanie 
organizacji pozarządowych. W czte-
rech konkursach podzielono 190 tys. 
złotych. Najwięcej trafi  do MKS Cre-
sovia. Na realizację zadania „Ligi pił-
karskie 2021” o wartości całkowitej 
138 704 zł Klub otrzyma 85 000 zł. 
Drugim największym benefi cjentem 
pomocy miasta jest Caritas Diecezji 
Drohiczyńskiej, który zrealizuje dwa 
projekty: 

- świetlica dla dzieci i mło-
dzieży z rodzin ubogich – wartość 
zadania 40 924 zł, dofi nansowanie 
30 tys.

- „Moja rodzina. Mój największy 

skarb” - wartość zadania 12 250 zł, 
dotacja 2 500 zł.

Trzeci w kolejności jest Katolic-
ki Klub Sportowy Orzeł Siemiatycze, 
który zrealizuje także dwa projekty:

- „Zajęcia sportowe i turnieje 
piłkarskie dla dzieci i młodzieży” 
wartość zadania 22 337 zł, dofi -
nansowanie 9 000 zł,

- „Rozgrywki ligowe i towarzy-
skie – piłka nożna dzieci i młodzieży” 

- wartość zadania 66 300 zł, dotacja 
18 000 zł. 

Pozostałe 12 projektów o war-
tości 169 296,50 zł zostało wsparte 
dotacją w wysokości 45 500 zł.

                                  (cec)

Siemiatycze Pieniądze 
dla organizacji pozarządowych

Budynek wiejskiej świetlicy 
w Pilipkach w gminie Bielsk Podla-
ski lata świetności ma już dawno za 
sobą. Zły stan techniczny budynku 
praktycznie nie pozwala na jego 
wykorzystanie, dlatego władze sa-
morządowe bielskiej gminy chcą go 
wyremontować. Na ten cel pozyskały 
z dotacje z RPOWP w kwocie prawie 
600 tys. złotych. Wkrótce rozpoczną 
się prace remontowe i moderniza-
cyjne. W ich ramach zostanie także 
uporządkowany i zagospodarowany 
teren wokół świetlicy. Po zakończeniu 
prac mieszkańcy Pilipek będą mogli 
rozwijać w nim działalność kulturalną, 
sportową i edukacyjną.             (seb)

Pilipki
Remont 

świetlicy wiejskiej

Udział w ogłoszonym we 
wrześniu ubiegłego roku na zapro-
jektowanie i budowę południowego 
odcinka S 19 zgłosiło 8 fi rm.. Trzy 
oferty z przyczyn formalnych zosta-
ły odrzucone. Z pozostałych pięciu 
potencjalnych wykonawców najko-
rzystniejsza okazała się oferta fi r-
my KOILN İNŞAAT Sanayi ve Ticaret 
z Turcji. Turcy chcą zaprojektować 
i zbudować 25-kilometrowy odci-
nek drogi ekspresowej Malewice – 
Siemiatycze – Chlebczyn za 665,21 
mln. zł. Jeśli pozostali oferenci 
nie zaskarża decyzji GDDKiA w II 
kwartale bieżącego roku planuje się 
podpisanie umowy, a w II połowie 
2022 roku uzyskanie decyzji o ze-

zwoleniu na realizacje inwestycji. 
Budowa ma zostać zakończona 
w 2025 roku.

Ten odcinek „19” będzie jed-
nocześnie obwodnicą Siemiatycz, 
które ominie od zachodu. Planuje 
się budowę dwóch węzłów dro-
gowych; Siemiatycze Północ na 
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 
nr T690 oraz Siemiatycze Południe 
na skrzyżowaniu z drogą krajową 
nr 62. Bug zostanie przekroczony 
estakada o długości 658 metrów.  
Droga będzie miała po dwa pasy 
ruchu w każdą stronę oraz pasy 
awaryjne a rodzaj nawierzchni zo-
stanie wybrany przez wykonawcę.

(sok)

Jest wykonawca 
południowego odcinka „19”
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Na stole do podziału fundusze UE dla Polski Wschodniej
*  2,5 mld euro na rozwój ma-

kroregionu, tj. więcej niż w po-
przedniej perspektywie

• Do 8 kwietnia można składać 
wnioski i uwagi do PPW 2021 

– 2027, 
• Stanowisko Komisji ds. Polski 

Wschodniej Związku Woje-
wództwa, na czele której stoi 
marszałek podlaski Artur Ko-
sicki, już w Ministerstwie Fun-
duszy i Polityki Regionalnej

• Część województwa mazo-
wieckiego dołącza do Progra-
mu

• Europoseł PiS Krzysztof Jur-
giel lobbuje  w Brukseli.

Trwają konsultacje społeczne 
nad ostatecznym kształtem Pro-
gramu Rozwoju Polski Wschodniej 
2021-2027. To już będzie trzecie – 
od 2007 r. -  wsparcie  finansowe ze 
środków Unii Europejskiej. Przez ten 
okres dokonały się niewyobrażalne 
wcześniej zmiany w przestrzeni spo-
łeczno-ekonomicznej makroregionu, 
w tym na Podlasiu.

Zresztą wystarczy spojrzeć do-
okoła, by to wszystko zauważyć. Jak 
bardzo się zmieniało i zmienia

pozytywnie w naszym otocze-
niu. Jest inaczej?

A jeszcze lepiej to wszystko 
widać, gdy porównamy stare foto-
grafie (te sprzed okresu, kiedy nie 
byliśmy członkiem UE) z kadrami 
tu i teraz.

********
- Program Rozwój Polski 

Wschodniej na dobre zagościł 
w świadomości mieszkańców, 
a tym bardziej włodarzy woje-
wództw: lubelskiego, podkar-
packiego, podlaskiego, święto-
krzyskiego i warmińsko-mazur-
skiego – ocenia z perspektywy 
kilkunastu lat europoseł PiS 
Krzysztof Jurgiel. - Jego efekty 
widzimy na co dzień: poruszając 
się komunikacją miejską, korzy-
stając z szybkiego Internetu, czy 
obwodnic, albo nowoczesnych 
obiektów uczelni wyższych. 
Ogromne i pozytywne zmiany 
dokonały się na wsi.

Przypomnijmy. Z inicjatywą 
opracowania programu dla tzw. 
ściany wschodniej w 2005 r. wyszli  

 Krzysztof Jurgiel (wówczas 
podlaski poseł, w 2006 r. minister 
rolnictwa) i Marek Kuchciński (pod-
karpacki poseł PiS, marszałek Sejmu 
VIII kadencji). Już dwa lata później 
( za rządów PiS) został wdrożony 
Program Operacyjny „Rozwój Polski 
Wschodniej” na lata 2007- 2013 
współfinansowany ze środków 
unijnych i realizowany w ramach 
Narodowej Strategii Spójności. Był 
to jedyny tego rodzaju program 
ponadregionalny w skali Unii Euro-
pejskiej. 

Stało się coś, w co powątpie-
wało wielu ówczesnych liderów po-
litycznych, w tym sam

K. Jurgiel. W jednym z wywia-
dów wspominał: „Przyznam się, że 
wtedy (w 2005 r. - red.) obawia-
łem się, że moja propozycja utknie 
w gąszczu biurokracji. Cieszę się, 
że miałem osobisty wkład w utwo-
rzenie tego programu – także 

jako minister rolnictwa -  w trak-
cie pierwszego rządu PiS w latach 
2005-2007”.

A wtedy głównym celem pro-
gramu było „przyspieszenie tempa 
rozwoju społeczno - gospodarcze-
go Polski Wschodniej w zgodzie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju”. 
Umożliwiał on realizację przedsię-
wzięć zgłaszanych przez m. in. jed-
nostki samorządu terytorialnego 
oraz związki i stowarzyszenia z ich 
udziałem, państwowe jednostki bu-
dżetowe, instytuty badawczo-roz-
wojowe, przedsiębiorców, organiza-
cje pozarządowe, agencje rozwoju 
i szkoły wyższe.

W tamtym okresie zrealizo-
wano projekty przy wsparciu środ-
ków z UE o wartości 2,46 mld euro, 
z czego woj. podlaskie wydało 0,41 
mld euro na 37 inwestycji. Najwięcej 
środków pomocowych wykorzystali: 
lubelskie 88 projektów o wartości 

0,69 mld euro, podkarpackie 70 za 
0,59 mld euro, warmińsko-mazur-
skie 28 za 0,37 mld euro i święto-
krzyskie wykonało 22 projekty z do-
finansowaniem 0,29 mld euro.

Przekładając to wszystko na 
konkretne efekty warto tylko wspo-
mnieć, np. o Wschodnim Szlaku 
Rowerowym Green Velo o długo-
ści ponad 2 tys. km (najdłuższym 
w Polsce), wybudowaniu w makro-
regionie centrów obsługi inwestora, 
które umożliwiły ulokowanie się 
w Polsce Wschodniej takich firm, jak 
np. Swedspan

IKEA w gminie Orla (podla-
skie) i BPO (outsourcing) w Kielcach, 
wybudowaniu 14,8 tys. km sieci 
światłowodów czy o rozbudowie 
i modernizacji infrastruktury szkół 
wyższych, na czym skorzystał co 
drugi studiujący w makroregionie.

********
Następnie został wdrożo-

ny Program Operacyjny Polska 
Wschodnia 2014-2020, który  opra-
cowano na podstawie rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Fundu-
szu Morskiego i Rybackiego.

W tamtej perspektywie wspar-
cie finansowe w wysokości 2 mld 
euro (całość alokacji 2014-2020) 
podzielono na trzy merytoryczne  
osie priorytetowe oraz jedną oś 
dedykowaną działaniom w zakresie 
pomocy technicznej na rzecz całego 
POPW:

1. Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia to były działania skie-
rowane na platformy startowe 
dla nowych pomysłów, na rozwój 
startupów, internacjonalizacje MŚP 
(ponadregionalne powiązania ko-
operacyjne, wdrażanie kooperacyj-
ne, wdrażanie innowacji, tworzenie 
sieciowych produktów, dotacje na 
kapitał obrotowy).

2. Nowoczesna Infrastruktura 
Transportowa uwzględniała zrów-
noważony transport miejski i infra-

strukturę drogową.
3. Ponadregionalna Infra-

struktura Kolejowa obejmowała, 
jak sama nazwa mówi, wspieranie 
inwestycji na kolei.

W planie zakładano, że dzię-
ki takim działaniom również wo-
jewództwo podlaskie ma szansę 
istotnie poprawić swoją konkuren-
cyjność dzięki właśnie funduszom 
unijnym, i dzięki przedsiębiorczości, 
kreatywności i zapałowi samych 
mieszkańców. Jak historia pokazuje, 
tak się stało.

 W ramach I osi najwięcej pro-
jektów na Podlasiu dotyczyła wzor-
nictwa, internacjonalizacji i wdraża-
niu innowacji w MŚP

Przykładem jest PROGNOSIS 
Sp. z o. o. z Suwałk, która pozyskała 
dofinansowanie na wdrożenie mo-
delu biznesowego oraz dostarcze-
nie nowoczesnego i innowacyjnego 
oprogramowania, które w znaczący 
sposób optymalizuje proces zakupu 
oraz zużycia energii elektrycznej.

W ramach osi II zakupiono no-
woczesny tabor autobusowy, wybu-
dowano i przebudowano kilkadzie-
siąt kilometrów dróg. I tak na prze-
budowę DW 678 na odcinku Kleosin 

– Markowszczyzna wkład UE wyniósł 
112,7 mln zł, a na przebudowę dro-
gi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku 

Markowszczyzna – łapy – wyniósł 
166,12 mln zł. Zaś w ramach III osi 
przebudowano ok. 140 km linii kole-
jowych. Tyle krótkiej historii.

********
Tymczasem - od dwóch - lat 

trwają dyskusje na temat kształ-
tu nowego programu dla Polski 
Wschodniej na lata 2021 – 2027. 
Dobra wiadomość jest taka, że 
zaproponowano wyższą alokację 
w stosunku do poprzedniego okresu 
tj. 2,5 mld euro (było 2 mld), ale, co 
jest ważne, obszar realizacji progra-
mu rozszerzono o województwo ma-
zowieckie z wyłączeniem Warszawy 
i otaczających ją powiatów.

Jak czytamy na stronie Mini-
sterstwa Funduszy i Polityki Regio-
nalnej, celem głównym  Programu 
(do którego można jeszcze skła-
dać wnioski do 8 kwietnia 2021 
r.)  będzie utrwalanie warunków 
sprzyjających konkurencyjności go-

spodarki oraz wyższej jakości życia: 
a) wzmacnianie konkurencyjności 
i innowacyjności przedsiębiorstw, b) 
podniesienie jakości życia mieszkań-
ców przez ochronę klimatu, c) zwięk-
szenie dostępności transportowej 
Polski Wschodniej, d) aktywizacja 
kapitału społecznego oraz wzrost 
wykorzystania potencjału turystyki 
i uzdrowisk. W sumie działania po-
grupowano w 5 priorytetów, odpo-
wiadających celem polityki spójności 
Unii Europejskiej.

I tak w rozdziale Przedsię-
biorczość i innowacje ujęto dalszy 
rozwój ekosystemu wsparcia przed-
siębiorczości startupowj poprzez 
kontynuację instrumentu Platform 
Startowych dla nowych pomysłów. 
Zapewnia się kompleksowe, indywi-
dualne wsparcie na najwcześniej-
szym etapie rozwoju aż do wdroże-
nia modelu biznesowego.

Dla MŚP (mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw) zarezer-
wowano środki na wykorzystanie 
procesów wzorniczych, aby lepiej 
dopasować produkty i usługi firm 
do potrzeb i oczekiwań klientów; na 
wprowadzenie rozwiązań technolo-
gicznych z zakresu cyfryzacji, auto-
matyki lub  robotyki; na wsparcie 
nowych rozwiązań gospodarki cyr-
kularnej, które pozwolą ograniczyć 

negatywny wpływ działalności na 
środowisko naturalne oraz na po-
życzki w branży turystycznej i firm 
pokrewnych.

Energia i klimat to zagadnie-
nia, które ujęto w rozdziale Priory-
tet 2. Mowa w nim o rozwoju sieci 
dystrybucyjnych (elektroenerge-
tycznych) i zapewnieniu większego 
bezpieczeństwa dostaw energii do 
odbiorców i ułatwieniu jej odbioru 
do systemu energii wytworzonej 
z OZE (odnawialnych źródeł ener-
gii). W zakresie adaptacji do zmian 
klimatu stawia się na inwestycje 
zapobiegające  i przeciwdziała-
jące zagrożeniom naturalnym na 
obszarach miejskich. To działania, 
które pozwolą miastom lepiej wy-
korzystać zasoby wodne, a w celu 
zrównoważenia mobilności miejskiej, 
przewidziano modernizacje  trady-
cyjnej infrastruktury (układ torowy), 
zakup niskopodłogowych autobusów 
czy wdrażanie systemów telema-
tycznych (wspólne bilety, systemy 
informacyjne).

W ramach Priorytetu 3. Spójna 
sieć transportowa - uwzględniono 
takie inwestycje w infrastrukturę 
drogową, które ułatwią dostęp do 
transeuropejskiej sieci (TEN-T) oraz 
usprawnią powiązania pomiędzy re-
gionalnymi i subregionalnymi ośrod-
kami miejskim Polski Wschodniej. 
Mowa tu o budowie i przebudowie 
dróg wojewódzkich, w tym obwod-
nic. Kładzie się też nacisk na rozwój 
infrastruktury kolejowej, w szcze-
gólności w ramach Wschodniej Ma-
gistrali Kolejowej, czyli bezpośred-
niego połączenia stolic województw 
makroregionu.

W omawianym dokumencie 
Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej sporo miejsca  poświę-
cono szeroko rozumianej kulturze, 
turystyce oraz usługach uzdrowi-
skowych. To z kolei zostało opisane 
w Priorytecie 4. Strumienie pienię-
dzy popłyną do sanatoriów na pod-
niesienie jakości usług leczniczych 
i rehabilitacyjnych. Wzmocniona zo-
stanie rola bibliotek jako instytucji 
kultury, wg skandynawskich najlep-
szych praktyk. Powstaną tematycz-
ne szlaki turystyczne, które będą 
łączyć minimum dwa województwa, 
popularyzując walory przyrodni-
cze, kulturowe i historyczne Polski 
Wschodniej.

Co ciekawe, Program Polska 
Wschodnia 2021-2027 jest pierw-
szym konsultowanym społecznie 
programem zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i ministerialnym 
oraz w Komisji Europejskiej i PE.. 
To dowodzi jego wagi dla rozwoju 
społeczno - ekonomicznego makro-
regionu. 

Bo to Program, którego pod-
stawowym celem jest doprowadze-
nie do wyrównania poziomu rozwoju 
sześciu województw Polski do po-
ziomu regionów lepiej rozwiniętych.

Z nieoficjalnych informacji 
- płynących z urzędu marszałkow-
skiego -  wynika, że z przebiegu kon-
sultacji jest zadowolony (z pewnymi 
zastrzeżeniami) marszałek podlaski 
Artur Kosicki, który jednocześnie peł-

Cd. str. 7
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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

Na stole do podziału fundusze UE 
dla Polski Wschodniej

ni funkcję szefa Komisji ds. Polski 
Wschodniej Związku Województwa. 

********
Dodać trzeba,że w pozyskiwa-

nie nowych środków fi nansowych jest 
mocno zaangażowany K. Jurgiel, który 
jako europoseł wspiera w Parlamencie 
Europejskim  inicjatywy samorządow-
ców, mieszkańców, Kościołów różnych 
wyznań, przedsiębiorców, rolników. 
A wszystko po to, by z tego bruksel-
skiego „tortu” wykroić jak najwięcej, 
także dla Podlasia.

I tak wśród wielu pytań skiero-
wanych przez niego do Komisji Euro-
pejskiej była interpelacja w sprawie 
programów ożywienia małych miast 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia:

„Czy w ramach nowej polityki 
spójności na lata 2021-2027 Komisja 
poprze utworzenie programów oży-
wienia małych miast?”- pytał. W odpo-
wiedzi udzielonej przez komisarz Elisę 
Ferreirę, czytamy: „ Komisja przyznaje, 
że regiony Polski Wschodniej nadal 
mają znaczny dystans rozwojowy do 
nadrobienia (we wszystkich odnoto-
wuje się ok. 50 % średniego unijnego 
produktu krajowego brutto na miesz-
kańca) oraz że w następnym okresie 
programowania należy zapewnić od-
powiedni poziom wsparcia z funduszy 
polityki spójności. Komisja zaleciła, aby 
planowane inwestycje wspierały zin-
tegrowany rozwój obszarów miejskich 
i wiejskich”.

- Bo mając na względzie zrówno-
ważony rozwój sześciu województw: 

Cd. ze str. 6 lubelskiego, mazowieckiego, podkar-
packiego, podlaskiego, świętokrzyskie-
go i warmińsko-mazurskiego, i dobro 
ich mieszkańców, niezbędne jest kon-
tynuowanie specjalnego wsparcia – 
wskazuje K. Jurgiel. I dodaje:

„Polska Wschodnia jest obsza-
rem o specyfi cznych, strukturalnych 
trudnościach rozwojowych, na którym 
występuje kumulacja problemów, za-
grażająca trwałą marginalizacją, takich 
jak: peryferyjne położenie, zapóźnie-
nia infrastrukturalne, niepełne wyko-
rzystanie technologii informatycznych, 
niewystarczająco rozwinięte funkcje 
usługowe miast, niska atrakcyjność 
inwestycyjna oraz wciąż niższy poziom 
przedsiębiorczości i zamożności miesz-
kańców oraz procesy demografi czne”.

Zdaniem polityka są płaszczyzny, 
na które w nowej perspektywie trzeba 
zwrócić szczególna uwagę.

-  Możliwe jest wykorzystanie 
naszych atutów poprzez skupienie na: 
pozycji konkurencyjnej w wybranych 
dziedzinach gospodarki, w tym w ob-
szarach inteligentnych specjalizacji, 
potencjał rozwoju turystyki w oparciu 
o unikalne walory środowiska natu-
ralnego i dziedzictwa kulturowego, 
tradycje w produkcji wysokiej jakości 
żywności – podkreśla europoseł.

********
A żeby te plany się spełniły, to 

właśnie w Brukseli  jest potrzebny 
skuteczny i wspólny lobbing europar-
lamentarzystów z 6 województw dla 
PPW 2021-2027. Perspektywy są do-
bre.                     Waldemar Staszyński

www.jurgiel.pl 

Łukasz Klimiuk zawodnik Klu-
bu Sportowego PARKIET HAJNÓWKA 
w dniu 14 lutego 2021 r. wystartował 
na dystansie 1000 m w Halowych 
Mistrzostwach Polski U18 w Toruniu. 
Rywalizacja w tej konkurencji odbyła 
się w czterech seriach na czas. Łukasz 
wystartował w pierwszej serii ustawia-
jąc się w czołówce biegu. Na linię mety 
przybiegł na trzeciej pozycji z wyni-
kiem 2: 32,92, czym wywalczył sobie 
brązowy medal Halowych Mistrzostw 
Polski i tytuł drugiego wicemistrza 
Polski. Zwycięzcą biegu został Miłosz 
Wesołowski (KKL Rodło Kwidzyń) z wy-
nikiem 2: 28,24 a miejsce drugie zajął 
Kamil Herzyk (SLiS JUST TEAM Biel-
sko-Biała) z wynikiem 2:29,47. Jest 
to pierwszy medal naszego zawodnika 
na Mistrzostwach Polski i trzeci medal 
zdobyty przez zawodnika Klubu Parkiet 
Hajnówka. Jak wynika z danych staty-
stycznych prowadzonych przez Pana 
Jerzego Górko wynik Łukasz jest też 
nowym rekordem województwa pod-

Łukasz Klimiuk brązowym medalistą Halowych Mistrzostw Polski
laskiego w kategorii wiekowej U18 
w hali. Sukces zawodnika jest zasługą 
trenerów Łukasza, Pauliny Mikiewicz 
Łapińskiej i Romana Sacharczuk. Nie 
byłoby też sukcesów naszych zawod-

ników bez wsparcia Władz Miasta 
Hajnówka, Powiatu Hajnowskiego oraz 
Firmy PARKIET HAJNÓWKA. Wpływ na 

prawidłowy rozwój zawodnika ma 
też Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
w Białymstoku oraz współpracujący 
z Klubem Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Hajnówce.  

Komunikat zawodów :
https://domtel-sport.pl/uploads/wyni-
ki/10668.pdf.    Roman Sacharczuk

Z dniem 1 lutego br.  Urząd  Gmi-
ny w Brańsku zlikwidował kasę do wpłat 
gotówkowych. Oczywiście wszystko pod 
płaszczykiem ograniczania rozprze-
strzeniania się wirusa SARS-COV-2. 
W komunikacie Wójta czytamy „W tro-
sce o bezpieczeństwo Państwa i Pań-
stwa rodzin, kierując się dobrem zarów-
no klientów jak i pracowników Urzędu 
Gminy, Wójt Gminy Brańsk informuje, że 
od dnia 1 lutego 2021r. zostaje zlikwi-
dowana kasa do wpłat gotówkowych.”. 

Jak się ta decyzja ma do działań 
Narodowego Banku Polskiego, którego 
prezes Adam Glapiński  niedawno po-
wiedział: „Coraz częściej zdarzają się 
sytuacje odmowy przyjęcia płatności 
w formie gotówki, niestety także przez 
władze samorządowe. Uznaliśmy, że 
potrzebne są dodatkowe, bardziej sko-
ordynowane działania, dzięki którym 
Polacy będą mieli zapewnione bez-
pieczeństwo posługiwania się gotów-
ką – to, że płatności gotówkowe będą 
powszechnie akceptowane, a dostęp do 
wpłat gotówkowych nie będzie w żaden 

Brańsk Gmina likwiduje kasę
sposób ograniczony lub w istotny spo-
sób utrudniany”.

A tak na marginesie. Co dwa ty-
godnie obserwujemy podejście admini-
stracji samorządowej do walki z pande-
mią. W jednych gminach (nielicznych) 
przy zachowaniu reżimu sanitarnego 
bez przeszkód można dostać się do 
każdego pracownia i gminnej władzy, 
w innych – i tych jest większość – wła-
dza wykorzystała pandemię do odse-
parowania się od mieszkańców. Różne 
są tego sposoby. Do komunikowania się 
pozostaje okienko wycięte w drzwiach, 
korespondencja wrzucana do specjalnie 
ustawionej skrzyneczki, punkt obsługi 
klienta (to już luksus) a w kilku wypad-
kach łańcuch przegradzający (to co, że 
plastykowy) korytarz na połowę.

No cóż do wyborów jeszcze 
trochę czasu zostało więc z wyborcą 

– i płatnikiem samorządowych poborów 
– nie trzeba się liczyć.

A ponieważ w brańskim urzędzie 
nadal będzie istniała kasa, w której 
można będzie dokonywać opłat z uży-

ciem kart płatniczych to nasuwa się 
pytanie czy tu o zdrowie chodzi czy 
o wspomaganie banków, które na pan-
demii i tak nieźle korzystają.          (zp)

Dziewięć podlaskich gmin pod-
pisało umowy na dofi nansowanie 
z funduszy unijnych zakupu paneli 
fotowoltaicznych i kolektorów sło-
necznych. Są wśród nich m.in.:

Gmina Wyszki (dotacja pra-
wie 1,4 mln zł) dofi nansuje zakup 
kolektorów słonecznych dla 36 go-
spodarstw.

Gmina Perlejewo otrzyma 
ponad 900 tys. zł na zakup 63 mi-
kroinstalacji. Rocznie zainstalowane 
panele fotowoltaiczne wyprodukują  
ok. 160 Mwhe, a kolektory słoneczne 
ok. 21 Mwht energii cieplnej.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę 
jak ważne dla rozwoju naszego woje-
wództwa, naszej gminy są odnawial-
ne źródła energii. Bardzo się cieszę 
z przyznanego dofi nansowania,  jest 
to dla nas krok ku lepszej przyszłości, 
ku przyszłości bardziej zdrowej, eko-
logicznej, też niższym rachunkom za 
prąd – powiedział podpisując umowę 
wójt gminy Jakub Wierzbicki.

Dotację otrzyma również Gmi-
na Siemiatycze. Blisko 1,3 mln zł. 
przeznaczy na zakup 76 mikroinsta-
lacji fotowoltaicznych. Roczna pro-
dukcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych instalacji wyniesie 
264 MWhe.

Gmina Mielnik zamierza na 
dachach domów swoich mieszkań-
ców zamontować 111 mikroinsta-
lacji (panele fotowoltaiczne). Otrzy-
ma z funduszy unijnych 1,4 mln zł. 
Produkcja roczna energii elektrycz-
nej z instalacji wyniesie łącznie 
311,98 MWhe.

Gmina Białowieża dzięki do-
tacji w wysokości ponad 1,3 mln zł 
zakupi 82 mikroinstalacje fotowol-
taiczne. Roczna produkcja energii 
elektrycznej z instalacji wyniesie 
262 Mwhe.                                (Ed)

Dotacje na panele 
fotowoltaiczne

Po publikacji felietonu Zbi-
gniewa Podlaskiego pod tym tytu-
łem otrzymaliśmy kilkanaście te-
lefonów z pytaniem gdzie można 
kupić książkę Bazylego Pietruczuka 

„Księga hańby”. Autor publikacji nie 

Nie pudrujmy żołnierzy wyklętych
żyje. Ale można się z nią zapoznać 
nabywając książkę „Bury Łupasz-
ka Huzar wyklęci na Podlasiu”. 
Książka jest dostępna w Księgar-
ni w Bielsku Podlaskim przy ulicy 
Mickiewicza 124.

Samorząd Gminy Narewka 
przyznał 12 uczniom stypendia za 
wybitne wyniki w nauce osiągnięte 
w pierwszym półroczu roku szkolne-
go 2020/2021. Stypendia otrzymali:

1. Wiktoria Bura
2. Gabriela Gieryng,
3. Antonina Karpiuk,
4. Aleksandra Łuszyńska,

5. Jakub Melesz,
6. Izabela Milko,
7. Paweł Oniskiewicz,
8. Bartosz Panfi luk,
9. Aleksandra Saczko,
10. Bartosz Siemieniaka,
11. Patryk Skiepko,
12. Jan Wasilczyk.
Stypendystom gratulujemy.

Narewka
Stypendia przyznane

Zlokalizowany pomiędzy ulica-
mi Szkolną a Duboisa skwer w Cze-
remsze otrzyma nowe oblicze. Projekt 
jego rewitalizacji obejmuje  wymianę  
oświetlenia: powstanie też monitoring 

i mała architektura oraz nowe ogro-
dzenie. Teren wzbogaci się o nową 
zieleń. Na  realizację projektu gmina 
otrzymała dotację z funduszy unijnych 
w wysokości prawie 600 tys. zł.  (w)

Czeremcha
Rewitalizacja centrum
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dr n. med.Krzysztof Rogowski

specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 

ul. Fabryczna 27

tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego

- andropauza

- zaburzenia erekcji

- USG, uroflowmetria

Wtorek:
Bielsk Podlaski, 

ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

UROgowscy

gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38

rejestracja, tel: 668 555 707

Dr n. med. Krzysztof Rogowski 
Specjalista urolog 

- schorzenia układu moczowego 
- andropauza 
- zaburzenia erekcji 
- USG, uroflowmetria 

Poniedziałek: 
Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED" 
Białystok, ul. Ogrodowa 19

Tel. 85 732 75 15 

Wtorek: 
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31 
tel. 85 730 71 38 

ZOZ MSWiA  Białystok, ul. Fabryczna 27 
Tel. kom. 602 351 808 

dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 
ul. Fabryczna 27

tel : 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza

- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria

wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31

tel: 85 730 71 38

UROgowscy
gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38
rejestracja, tel: 668 555 707

-�diagnostyka�i�leczenie�
���chorób�narządu�ruchu

-�badanie�USG�stawów

-�kwalifikacja�
���do�zabiegów
���operacyjnych

Prywatny�Gabinet�
Ortopedyczny�

Siemiatycze,�ul.�11�Listopada�45
termin�przyjęć�-�piątki

dr�n.med.�Mariusz�Tomaszuk

rejestracja��tel.�882�710�395
www.mariusztomaszuk.pl

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

Hajnówka,�ul.�Zielona�5
termin�przyjęć�-�poniedziałki


