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Artystyczne stypendia Marszałka
We wtorek, 15 marca, podczas
gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej władze wojewódzkie wręczyły
stypendia 150 uczniom uzdolnionym
artystycznie. Stypendia są przyznawane na rok, każde z nich wynosi 3
tys. złotych.
Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów z
województwa podlaskiego zostały
ustanowione w 2005 roku. Ich celem jest niesienie pomocy dzieciom
i młodzieży w realizacji ich pasji
i talentów.
Z naszego terenu stypendia
otrzymali m.in.:
Powiat białostocki
Maja Zasim – Ryboły
Powiat bielski
Hubert Arnold, Paweł Paradzik, Paulina Ptaszyńska i Oliwia Wróblewska
z Brańska

Eliza Borowska z Łubina Kość.
Julia Górska, Mateusz Jan Kaczorek,
Klaudia Misiuk, Daniel Oksztulski, Tymoteusz Pawlik, Roksana Szulborska,
Michał Tołoczko i Oliwa Wróblewska
z Bielska Podlaskiego
Natalia Nikitiuk z Widowa
Aleksandra Żukowska z Pilik
Powiat hajnowski
Maria Boreczko, Patrycja Kuczko,
Maria Tichoniuk, Hanna Wołczyk,
Zuzanna Żur z Hajnówki
Powiat siemiatycki
Kacper Kryński z Bacik Bliższych
Adam Kowalczuk z Czartajewa
Milena Kosińska i Zbigniew Marek
Kosiński z Drohiczyna
Antoni Leszczyński z Perlejewa
Krzysztof Grzyb, Magda Milewska,
Izabela Panasiuk, Natalia Porzezińska, Weronika Porzezińska i Aleksandra Wasilewska z Siemiatycz. (sok)

Powiat siemiatycki

55 mln zł
na prace scaleniowe
Taką kwotę przyznał Zarząd
Województwa na scalenie blisko
5 tysięcy hektarów. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Powiat siemiatycki zrealizuje dwa projekty, których celem jest stworzenie
korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie. Pierwszy
projekt (dotacja 16,3 mln zł) będzie
realizowany w gminie Drohiczyn
i obejmie miejscowości: Chrołowice,
Chutkowice, Wierzchuca Nadbużna
i Putkowice Nadolne.
Dotacja na drugą inwestycję wyniesie 38,4 mln zł. Scalenia
obejmą w tym wypadku 3,4 tys. ha
w miejscowościach: Choroszczewo,
Lubiejki, Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia, Wałki w gminie Milejczyce. (s)

GMINA WYSZKI
Przebudowa dróg
na terenie Gminy Wyszki

W dniu 11 kwietnia 2022
roku Wójt Gminy Wyszki Mariusz
Korzeniewski i Skarbnik Teresa
Falkowska podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa
dróg na terenie Gminy Wyszki”,
z dofinansowaniem z Programu
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W ramach inwestycji gmina przebuduje cztery odcinki dróg o łącznej
długości ok 2,6 km w miejscowościach: Ignatki, Zakrzewo, Łapcie
i Topczewo oraz jedną finansowaną
ze środków własnych w miejscowości Strabla-Łyse. Realizacja zadań
znacząco poprawi bezpieczeństwo
Perlejewo

w ruchu drogowym na terenie gminy.
W Topczewie powstanie parking przy szkole podstawowej wraz
z zatoką autobusową, w Zakrzewie
i Łapciach zostaną utwardzone ulice,
a w Łysych przeprofilowany zakręt
i powstanie próg zwalniający.
Inwestycję podzielono na części. Wykonawcą pierwszej części
zadania- przebudowy drogi w miejscowości Topczewo jest firma Michał Pietraszko TRANSPOL z Łap,
a drugiej i trzeciej części firma TFK
ROADS Jacek Timofiejuk z Siemiatycz. Zakończenie prac zgodnie
z umową nastąpi nie później niż
30 sierpnia 2022 r.
(mk)

Turniej karate w Wyszkach
W dniu 26.03.2022 odbył
się w naszej gminie Ogólnopolski
Turniej Karate Kyokushin o Puchar
Wójta Gminy Wyszki. To pierwsza
tego typu impreza którą zorganizował tutejszy prężnie działający Klub
Karate Kyokushin Wyszki. W turnieju wzięło udział blisko 100 zawodników z 9 klubów z całego regionu
północno wschodniej Polski. Nasi
zawodnicy brali udział w kategorii kata (pokazy układów) i kumite
(walki), i to szczególnie w tej drugiej kategorii nasi klubowicze mogli
pokazać swoją waleczność i umiejętności w walce kontaktowej. Ich

ciężka praca na treningach została
nagrodzona, ponieważ zajęliśmy 2
miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Atmosfera na turnieju była gorąca, wszystkim udzieliły się emocje
zawodników i duch sportowej rywalizacji. Chcielibyśmy bardzo podziękować za doping i wsparcie Wójtowi Mariuszowi Korzeniewskiemu,
dyrektorowi SP w Wyszkach Jackowi Falkowskiemu, Przewodniczącej
Rady Gminy Zofii Oksiuta, dyrektor
BS Brańsk oddział Wyszki Barbarze
Wyszkowskiej- Perkowskiej, doktorowi Bogdanowi Szorcowi i Jerzemu Kalinowskiemu za opiekę

medyczną nad startującymi oraz
całej załodze GCBK. Podziękowania
kierujemy do BKKK KANKU z Białegostoku za cenne rady i możliwość
korzystania z Waszego turniejowego doświadczenia. Serdecznie dziękujemy również całej społeczności
naszego Klubu za zaangażowanie
w przygotowanie i obsługę turnieju.
Przypominamy że w zdrowym ciele
zdrowy duch i zapraszamy do nas
na treningi wszystkich chętnych
w każdy wtorek i czwartek.
Tekst i zdjęcia Klub Karate Wyszki
OSU KKK Wyszki

Śniadanie daje moc

We wtorek, 22 marca, w Zespole Szkól Centrum Kształcenia
Rolniczego w Rudce odbyły się
eliminacje regionalne konkursu
gastronomicznego „Śniadanie daje
moc”. W eliminacjach uczestniczyło 20 zespołów z 16 szkół podstawowych. Towarzysząca rywalizacji
mobilizacja uczestników nie przeszkadzała we wzajemnej pomocy

podczas praktycznych zadań.
Duży sukces odniosła reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Perlejewie. Drużyna w składzie:
Andżelika Kosińska i Tymoteusz
Pietranik zajęła pierwsze miejsce.
Ich zadanie polegało na przygotowaniu wiosennego nakrycia stołu
oraz zdrowego śniadania.

Bielsk Podlaski

Mini Festiwal Wiosny

(cec)

16 marca w Bielskim Domu
Kultury odbyło się przesłuchanie
w formie online 13 prezentacji nadesłanych w kategorii piosenka na
konkurs „Mini Festiwal Wiosny”.
Po wysłuchaniu prezentacji
komisja konkursowa pod przewod-

nictwem Elżbiety Fionik przyznała
nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Ksenia Gromotowicz
i Alicja Romaniuk - SP 3,
II miejsce – Iga Baranowska – SP nr
2 i Nina Oksiuta SP 2,
III miejsce – Aleksandra Bielach –

SP 5 i Oliwia Bujno SP 4
Wyróżnienia otrzymali:
Maja Sacharczuk (SP2), Lena Malisz
i Lena Olszewska (SP3), Wiktoria
berg, Agata Reszetnikow i Weronika Rzepniewska (SP 4) oraz Sandra
Karakula (SP 5).
(nicz)

Czartajew

Pieniądze na staże i dodatkowe zajęcia
10 marca zarząd województwa zwiększył o blisko milion złotych budżet konkursu unijnego na
dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego
rynku pracy.
W ramach przyznanych dotacji Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zrealizuje projekt skierowany do 50 uczniów i 11 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych
im. W. St. Reymonta w Czartajewie.
Uczniowie wezmą udział zajęciach
2

pozalekcyjnych, kołach naukowych.
Odbędą kursy i staże u pracodawców oraz konsultacje z doradcą
zawodowym. Z kolei nauczyciele
podniosą swoje kompetencje na
kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. W ramach projektu
zostaną również utworzone lub
zmodernizowane pracownie szkolne. Przedsięwzięcie kosztować będzie ponad 1,45 mln zł, a dotacja
z funduszy europejskich wyniesie
1,37 mln zł.
(blik)

Dubicze Cerkiewne – Narewka

Stypendia dla najlepszych
Zakończył się pierwszy semestr
nauki i nadszedł czas na wyróżnienie
tych z pośród uczniów, którzy mimo
utrudnionych warunków nauczania osiągnęli w swoich szkołach najlepsze wyniki.

W gminie Dubicze Cerkiewne stypendia otrzymały : Ewelina Światłowska
i Wiktoria Stabryła.
W gminie Narewka w gronie najlepszych znaleźli się uczniowie: Aleksan-

dra Łuszyńska, Izabela Milko i Bartosz
Siemieniaka.
Stypendystom gratulujemy wspaniałych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.
(wss)
Wieści Podlaskie

Nr 49
Umowa na przebudowę i rozbudowę
internatu przy Zespole Szkół nr 4 podpisana
6 kwietnia br. w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim podpisana została umowa na przebudowę i rozbudowę budynku internatu przy
ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku
Podlaskim wraz z zapleczami
i Izbą Pamięci.

z zapleczem socjalno-higienicznym
i kuchennym oraz Izba Pamięci.
Wykonawca oświadczył, że prace
z zakresu branży budowlanej wykona osobiście, natomiast część
robót powierzona zostanie podwykonawcom. Dotyczy to wykonania
prac sanitarnych, elektrycznych

Targi edukacyjno-zawodowe
szkół prowadzących kształcenie zawodowe
Starosta bielski Sławomir
Jerzy Snarski otworzył targi edukacyjno-zawodowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Wydarzenie to, które miało miejsce 7 kwietnia br., zorganizowała
Białostocka Fundacja Kształcenia
Kadr w ramach projektu „Podlaski
Kompas Pracy”.
Uczestnikami targów byli
uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, do których skierowane
były oferty edukacyjne i zawodowe.
W centrum konferencyjnym hotelu
Unibus w Bielsku Podlaskim stoiska promocyjne wystawiło kilka
szkół zawodowych. Z terenu powiatu bielskiego zaprezentowały
się: Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego i Zespół Szkół
nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku
Podlaskim oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Krzysztofa Kluka w Rudce. Z powiatów ościennych (hajnowskiego
i siemiatyckiego) wystawiły się:
Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, Zespół Szkół Rolniczych im.
W. Witosa w Ostrożanach, Technikum Leśne w Białowieży oraz
I Liceum Ogólnokształcące im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce. Oprócz szkół w targach
wzięły również instytucje rynku
pracy i przedsiębiorstwa. Młodzież
mogła zapoznać się z ofertą przygotowaną przez Powiatowy Urząd
Pracy w Bielsku Podlaskim, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP
Wieści Podlaskie

Starostowie Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Bożko podpisują umowę
z wykonawcą Mariuszem Popławskim
Powiat Bielski jako zamawiającego reprezentowali starosta
bielski Sławomir Jerzy Snarski i wicestarosta Piotr Bożko. Wykonawcę
– firmę DYNAMIK Mariusz Popławski
z Białegostoku – reprezentował jej
właściciel.
Umowa określa termin rozpoczęcia robót najpóźniej na dzień 26
kwietnia br., natomiast zakończenia
realizacji inwestycji na 30 listopada
2023 r.
Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski otwiera targi edukacyjnoPlanowane zamierzenie inzawodowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe
westycyjne polegać będzie na dow Wasilkowie, a także firmy Dan- Sławomir Jerzy Snarski, burmistrz stosowaniu budynku internatu do
wood House oraz Hotel i Restaura- miasta Bielsk Podlaski Jarosław obowiązujących przepisów i potrzeb
cja Cztery Pory Roku.
Borowski, dyrektor bielskiego po- osób niepełnosprawnych. PrzebuIdeą przyświecającą orga- wiatowego urzędu pracy Beata Da- dową zostaną objęte 23 pokoje
nizacji targów było umożliwie- widziuk, naczelnik wydziału oświa- 3-osobowe, 12 pokoi 2-osobowych
nie młodzieży kończącej naukę ty, kultury i ochrony zdrowia Anatol
w szkole podstawowej zapoznania Grzegorz Tymiński, przedstawiciel
się z kierunkami kształcenia szkół
podlaskiego kuratora oświaty Euzawodowych o zróżnicowanych geniusz Mróczyński oraz naczelnik
profilach i zachęcenie do wyboru
hajnowskiego wydziału spraw spoprzyszłego zawodu. Zainteresowa- łecznych Nina Łukasik.
Dyrekcja i nauczyciele Zesponie imprezą było bardzo znaczące.
Pamiętajcie o tym, że każdy łu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa
Do hotelu Unibus przybyło bowiem z was ma różne talenty i uzdolnie- Klemensa Piłsudskiego w Bielsku
bardzo wielu uczniów bielskich
nia – zwrócił się starosta Snarski Podlaskim, wychodząc naprzeciw
szkół podstawowych.
do młodzieży, otwierając tar- oczekiwaniom młodzieży stojąTargi odwiedzili również gi. - I nie ma takiej osoby, która
cej przed wyborem nowej szkoły,
przedstawiciele organizatorów
nie miałaby zdolności do tego, by zaprosiła uczniów klas ósmych
i samorządów lokalnych. Obecni w życiu osiągnąć sukces. Ale żeby szkoły podstawowej zainteresowśród nich byli m.in. Iwona Zabo- to zrobić, to przy pomocy nauczy- wanych kształceniem zawodowym
rowska - prezes Podlaskiego Forum
cieli, przy pomocy fachowców w technikum lub branżowej szkole
Doradztwa Kariery, starosta bielski
Cd. str. 4
I stopnia do udziału w warsztatach

i teletechnicznych, stolarki okiennej i drzwiowej, technologii kuchni,
wyposażenia meblowego, robót
tynkarskich i posadzkowych. Koszt
realizacji całego zakresu robót wyniesie powyżej 9,3 mln zł.
Modernizacja internatu przyczyni się do wyrównywania szans
uczniów z terenów wiejskich, którzy będą mogli kształcić się m.in.
na kierunkach: technik hotelarstwa,
technik rolnik, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik
informatyk czy technik logistyk.
Podniesie również atrakcyjność Zespołu Szkół Nr 4 dla młodzieży ze
szkół podstawowych dokonującej
wyboru miejsca dalszej edukacji.
js

„Akademia Młodego Technika”
w Zespole Szkół nr 1
pt.: „Akademia Młodego Technika”. Głównym celem akademii jest
umożliwienie młodzieży udziału
w warsztatach praktycznych. W ich
trakcie uczestnicy będą mieli możliwość poznania specyfiki zawodu,
którego wybór rozważają a także
warunków kształcenia zapewnianych przez Zespół Szkół nr 1. Mają
również okazję do zapoznania się
Cd. str. 4
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„Akademia Młodego Technika”
w Zespole Szkół nr 1

Targi edukacyjno-zawodowe
szkół prowadzących kształcenie zawodowe
Cd. ze str. 3

Cd. ze str. 4

trzeba odkryć te wasze zdolności.
Jeżeli je odkryjecie i będziecie je
pielęgnować, to osiągniecie sukces.
Sukces, jak wiecie, wymaga pracy.
I warto ten wkład włożyć, warto
zaufać nauczycielom, którzy mają
wiedzę, którzy was ukierunkują.
Warto zaufać rodzicom, wykładowcom takim, jakich mamy w Białostockiej Fundacji Kształcenia
Kadr – po to, by dać sobie szanse
na przyszłość.
Starosta podziękował również
szkołom, które wystawiły swoje
stoiska promocyjne, podkreślając
jednocześnie, iż szkoły z subregionu bielskiego wzmacniają jego
potencjał poprzez odpowiednie wykształcenie młodzieży i jej późniejsze zatrudnianie się w tym regionie.

z kadrą pedagogiczną, kształcącą
w poszczególnych zawodach oraz
dowiedzieć się o współpracy szkoły
z lokalnymi pracodawcami. Ponadto sprawdzą swoje predyspozycje
do danego zawodu pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Pomysłodawcą i szkolnym
koordynatorem akademii jest wicedyrektor szkoły Marta Gołębiewska–Szczykowska. Zajęcia prowadzone są w pracowniach kształcenia zawodowego spełniających
odpowiednie normy i przepisy BHP.
Kierują nimi doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych
teoretycznych i praktycznych oraz

Stoiska wystawowe szkół prowadzonych przez Powiat Bielski cieszyły się
wielkim zainteresowaniem zwiedzających
Zwrócił również uwagę, iż znajdują się tu doskonali przedsiębiorcy,
którzy mogą młodym ludziom
stworzyć miejsca pracy.
Część otwierającą targi za-

kończyło wręczenie przez starostę
Snarskiego nagród laureatom rozstrzygniętego konkursu filmowego
pt. „Nakręć się na zawód”.

a także Zbigniew Niewiński, Paweł
Lewandowski, Jarosław Sacharczuk i Robert Pietraszko z firmy
Unihouse. W trakcie warsztatów
ósmoklasiści mogą również skorzystać z porad i konsultacji szkolnego
doradcy zawodowego Beaty Misztal. Udział w warsztatach pomoże
uczniom w wyborze odpowiedniego
kierunku kształcenia oraz poszerzy
ich zainteresowania zawodowe
z danej branży.
Warsztaty rozpoczęły się 19
marca br. Odbywać będą się cyklicznie do czerwca br. w Zespole
Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa
Klemensa Piłsudskiego w Bielsku
Podlaskim według ustalonego har-

pd

Dzień otwarty z żołnierzami w Zespole Szkół Nr 4
im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
1 kwietnia br. Zespół
Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej
w Bielsku Podlaskim w ramach
dni otwartych gościł żołnierzy
Wojska Polskiego. Współorganizatorem wydarzenia było m.in.
Starostwo Powiatowe w Bielsku
Podlaskim.
Dzień otwarty połączono
z wydarzeniem „Zawód Żołnierz – to
brzmi dumnie”, którego inicjatorem
była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim.
Spotkanie zgromadziło
w głównej mierze uczniów klas
ósmych z terenu powiatu bielskiego.
Na wydarzenie z młodzieżą przybyli
również starosta bielski Sławomir
Jerzy Snarski, naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Anatol Grzegorz Tymiński, burmistrz miasta Jarosław Borowski
oraz przedstawiciele wojska: wojskowy komendant uzupełnień ppłk
dypl. Mirosław Dąbrowski oraz dowódca 14. batalionu lekkiej piechoty
w Hajnówce ppłk Krzysztof Czapnik.
W pierwszej kolejności głos

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Białymstoku.
Po przemówieniach zaproszonych gości głos zabrał dyrektor
szkoły Bolesław Hryniewicki, który
przedstawił ofertę szkoły na rok
szkolny 2022/2023 oraz zalety
placówki przez niego zarządzanej.
W bieżącym roku oferta została
wzbogacona o oddział przygotowania wojskowego, którą zaprezentował szef rekrutacji mjr Tomasz
Wakszyński. Dni otwarte wzbogacił
również występ szkolnego Zespołu
Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki.
Na specjalnie zorganizowanych stoiskach uczniowie i nauczyciele zaprezentowali zawody,
w których kształci technikum. WKU
oraz jednostki wojskowe prezentowały zaś szerokie możliwości
rozwoju osobistego i zawodowego
w służbach wojskowych, do których
pierwszym etapem może być właśnie nauka w OPW w Zespole Szkół
nr 4. W dniu otwartym uczestniczył m.in. 18. Pułk Rozpoznawczy
w Białymstoku, 1. Podlaska Brygada

i wojska.
Wszystkie stoiska cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem
młodzieży klas VIII szkół podstawowych naszego powiatu. Licznie
przybyłych uczniów na terenie szkoły czekało wiele atrakcji, m.in. gry
planszowe, możliwość wykonania
pamiątek techniką decoupage, nauka udzielania pierwszej pomocy,
symulator strzelań, pokaz sprzętu,
broni i pojazdów wojskowych oraz
Uczestników Akademii Młodego Technika podczas zajęć odwiedził
grochówka według wojskowej redyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego
ceptury, ale przygotowywana przez
w Bielsku Podlaskim Romuald Margański
pracowników i uczniów szkoły. Młodzież klas VIII obejrzała zaplecze
instruktorzy praktycznej nauki
monogramu dla poszczególnych
dydaktyczne technikum, pracownie zawodu. Wśród nich znaleźli się branży zawodowych. Dotychczas
branżowe i warsztaty zawodowe. również pracownicy bielskich firm
miały miejsce już trzy spotkania
Mogła spróbować również przygo- budowlanych Unihouse i Danwood. z młodymi adeptami zawodów
towanych przez uczniów technikum
Kadrę naszej akademii tworzą: Ane- budowlanych i samochodowych,
pełnych pozytywnych emocji i mile
słodkich wypieków oraz świeżo pie- ta Jabłońska i Katarzyna Bukłaho
spędzonego
czasu nauki.
czonej pizzy.
– nauczyciele przedmiotów zawodoInformacje
na temat warszZespół Szkół nr 4 im. Ziemi wych budowlanych teoretycznych,
tatów
dostępne
są w zakładce
Podlaskiej odwiedziło w tym dniu Adam Jabłoński i Zbigniew Hry„Akademia
Młodego
Technika” na
kilkaset młodych osób planujących
niewicki – instruktorzy praktycznej
stronie
internetowej
szkoły www.
swoją drogę edukacyjną.
nauki zawodu w branży budowlanej,
zs1bielsk.ehost.pl
.
Pełnoletni uczniowie Ze- Krzysztof Pietrzykowski – nauczySerdecznie zapraszamy do
społu również mogli uczestni- ciel teoretycznych i praktycznych
udziału
w warsztatach. Gwarantuczyć w wydarzeniu i zapoznać się przedmiotów w branży samochojemy
mile
spędzony czas i uzyskaz możliwościami kontynuowania
dowej oraz pracownicy firm bunie
nowych
umiejętności.
swojej ścieżki edukacyjno-zawodo- dowlanych: Andrzej Cetra i Mariusz
mg-s
wej w wojsku. js (SP), jr (ZS Nr 4) Konczerewicz z firmy Danwood,

Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej ze wsparciem powiatu

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski
w otoczeniu pozostałych uczestników dni otwartych
w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
zabrał starosta bielski. Sławomir Jerzy Snarski podziękował w szczególności Wojskowej Komendzie Uzupełnień za wystąpienie z inicjatywą
utworzenia oddziału przygotowania
wojskowego (OPW) oraz wyraził nadzieję na otrzymanie w tej kwestii
pozytywnej decyzji ministra obrony
narodowej. Wspomnieć należy, że
koncepcja ta uzyskała już pozytywne opinie rady pedagogicznej, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz
4

Obrony Terytorialnej, 8. Batalion Radiotechniczny w Lipowcu, Wydział
Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku, Związek Strzelecki „Strzelec” O.S.W JS 1035 Bielsk Podlaski.
Podczas wydarzenia zaprezentował
się także Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Białymstoku.
Impreza odbywała się w 4 turach, aby wszyscy zainteresowani
mogli uzyskać pożądane informacje, zapoznać się z ofertami szkoły

8 kwietnia br. odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Organizatorem wydarzenia był
Związek Ochotniczych Straży Po-

żarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zarząd Oddziału Powiatowego
w Bielsku Podlaskim. Swój wkład
w propagowanie wiedzy z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego wniósł
również Powiat Bielski.

Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W szczególności służy upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży
wiedzy ze znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania w przypadku powstania
pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym, wiedzy na
temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej,
szeroko rozumianego ratownictwa
oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii
Cd. str. 5
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Wernisaż w Osiedlowym Domu Kultury „Podlasie szpachlą malowane”

Podlasie szpachlą malowane
Grupa Artystyczna „Wspól- roku członkowie grupy uczestniczyli Wystawa obejmowała ponad 100
na Pasja” w dniu 26 marca w wystawie „Portret misia”. Wy- prac.
zorganizowała w Osiedlowym stawa zorganizowana była przez
Aktywnie działające „BielDomu Kultury kolejny werni- dyrektor Iwonę Bielecką Włodzimi- skie Babeczki co szyły maseczki”
saż „Podlasie szpachlą malo- row. Obejmowała ona prace biel- w sierpniu 2020 roku otrzymały
wane”. W wernisażu uczestni- skich artystów. Na 7 prac aż 4 były pomoc grupy wspomagający pikczył burmistrz miasta Bielska autorstwa uczestników „Wspólnej
nik rodzinny dla chorego KubuPodlaskiego Jarosław Borowski, Pasji” – powiedziała Ewa Skrzyniarz. sia. Uczestnicy grupy malowali
zaproszeni goście oraz członkoZ ważniejszych przedsięwzięć twarze dla małych uczestników
wie rodzin twórców. Pokłosiem Skrzyniarz wymieniła wystawę
pikniku. Również w sierpniu 2020
fascynacji olejami i szpachlą „Bajkowi bohaterowie mojego dzie- roku członkowie grupy zorganizobyła wystawa „Podlasie szpa- ciństwa”- dawne bajki oczami do- wali jednodniowy plener, podczas
chlą malowane”, na której wy- rosłych. Pomysłodawcą wystawy którego malowali otaczający nas
stawiono 19 obrazów.
był opiekun grupy Piotr Kozłowski. krajobraz Parku Aleksandra JagielWernisaż otworzył Andrzej Wystawa miała miejsce w maju
lończyka.
Dłużewski. Przywitał gości i oka- 2021 r. w galerii Bielskiego Domu
We wspomnianym już powyzał uznanie dla członków Grupy Artystycznej Wspólnej Pasji, których
Osiedlowy Dom Kultury już niejednokrotnie gościł. Przypomniał, że
poprzedni wernisaż miał miejsce
w listopadzie 2019 roku. Była to
wystawa prac poplenerowych z pleneru zorganizowanego w sierpniu
2019 roku w Waniewie.
O prezentowanych pracach
opowiedzieli: Piotr Kozłowski i Ewa
Skrzyniarz, która też dokonała podsumowania działalności członków
Gości wita Andrzej Dłużewski
„Wspólnej Pasji”.
- Na wernisażu wystawiliśmy Kultury. Aż 14 bajkowych prac zo- żej roku 2021, we wrześniu uczestprace około dziesięciu członków stało wypożyczonych i wystawio- niczyliśmy w dwóch plenerach
grupy. Można je będzie podziwiać nych na 26 balu charytatywnym – podkreśliła Skrzyniarz - w pleneprzez miesiąc, a nawet kupić, jeżeli Chóru Polskiej Pieśni Narodowej rze malarskim, który poprowadziły
ktoś ma na to ochotę - mówił opie- w marcu 2022 roku. Chór oprawił panie Iwona Ostrowska i Anna Bartkun grupy Piotr Kozłowski.
wypożyczone prace w antyramy. nicka oraz w plenerze malarskim
Ewa Skrzyniarz, której prace Pozostałe prace zostały oprawione roku przy Ratuszu podczas, którego
można też było podziwiać wspo- za własne środki i wszystkie obra- malowano bielskie zabytki. Również
mniała, że choć aktywność grupy zy zostaną przekazane do domów we wrześniu w „Muzeum Obojga
ograniczyły obostrzenia pande- dziecka lub na oddziały dziecięce.
Narodów” miał miejsce wernisaż
miczne będące czasem ścisłeW ramach współpracy ze Sto- wystawy poplenerowej w Bielskim
go rygoru, to Grupa Artystyczna warzyszeniem Kreatywnym Bielsk Ratuszu „Zabytki bielskie oraz
„Wspólna Pasja” uczestniczyła bądź Podlaski, we wrześniu 2020 r. obrazy powstałe w Maleszach”,
była inicjatorem szeregu wydarzeń. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. w październiku w bielskim Muzeum
Grupa poszerzyła listę instytucji, Studziwodzkiej miała miejsce naj- w wystawie „Chocim 1621” Piotr
z którymi podjęła współpracę. - większa wystawa „Dzieła zebrane” Kozłowski wystawił swój obraz
W ramach współpracy z Miejską Bi- obejmująca wszystkie dotychcza- przedstawiający husarza.
blioteką Publiczną w grudniu 2020 sowe prace, które udało się zebrać.
Na uwagę zasługuje wsparcie

WOŚP, gdzie co roku Piotr Kozłowski wystawia na licytacji voucher na
portret swego autorstwa. W roku
2022 grupa przekazała na licytację
internetową kilka swoich obrazów.
Licytację obrazów zakończono 14
lutego przekazując na WOŚP kwotą 1536,50 zł.
- W ostatnim czasie nasze
prace wystawiano też na aukcjach
charytatywnych: w Bielskim Domu
Kultury w czasie koncertu „Sztuka
przeciwko Wojnie”, który zorganizowała Justyna Porzezińska oraz
w Orli, podczas koncertu na rzecz
Oli. W obu licytacjach udało się zebrać ponad tysiąc złotych - podsumował działalność grupy Piotr
Kozłowski.
Udział w projektach.
Nasze artystyczne spotkania.
W drugiej połowie 2021 roku
grupa uczestniczyła w projekcie
z Urzędu Marszałkowskiego napisanym przez radną Iwonę Kołos.
Projekt obejmował m. in. plener
pod ratuszem i w Maleszach, wystawę w GOUK w Kalnicy oraz wystawę poplenerową zorganizowaną
w Muzeum Obojga Narodów. Obrazy przedstawiały bielskie zabytki
zdobiące dziś gabinet kierownika
Muzeum Obojga Narodów, Henryka
Zalewskiego. Jeden obraz trafił do
z gabinetu Biura Dziedzictwa Narodowego w Białymstoku.
- W miarę możliwości uczestniczymy w organizowanych w naszym mieście wystawach innych
artystów. W czerwcu 2020 Odwiedziliśmy wystawę rzeźby Karoliny
Gliwy „Chciałabym powiedzieć”
w Kreatywnym Bielsku Podlaskim.
W styczniu 2022 mieliśmy przy-

jemność wziąć udział w koncercie
i wystawie obrazów olejnych Olega Kobzara zorganizowanej w Muzeum Obojga Narodów – przypomniała zapraszając do współpracy
Pani Ewa.
Wspólna Pasja stara się poszerzać swój warsztat twórczy,
dlatego też w listopadzie 2021roku
członkowie grupy uczestniczyli
w warsztatach malowania szpachlą i farbami olejnymi, które poprowadził Daniel Gromacki, artysta
z Hajnówki malujący pejzaże Puszczy Białowieskiej. Artysta przybliżył
i objaśnił tajniki posługiwania się
szpachelką, a przede wszystkim
zapoznał z techniką olejną, która
dla większości uczestników grupy
była zupełnie obca. A malowanie
szpachlą i malowanie pędzlem to
dwie różne techniki. Szpachlą maluje się zupełnie inaczej. Efekty są
niezwykle ciekawe. Dalsze szkolenie prowadzi nadal Piotr Kozłowski.
- Grupa nasza zrzesza miłośników malarstwa. Spotykamy się
w każdy piątek w godzinach 17-20
w pracowni przy ul. H. Sienkiewicza
7A, dzięki uprzejmości Spółdzielni
Mieszkaniowej i Osiedlowego Domu
Kultury. Naszym nauczycielem
i organizatorem Grupy Artystycznej
„Wspólna Pasja” jest Piotr Kozłowski,
artysta wszechstronny i człowiek
wielu talentów. Grupa liczy 10
członków, są to dorośli przedstawiciele różnych grup zawodowych,
których łączy wspólna pasja do
malowania i tworzenia – podkreśliła Ewa Skrzyniarz.
Opr. /na podstawie informacji
Ewy Skrzyniarz/ - Tadeusz
Szereszewski, foto autora

Konkurs na tradycyjną
ozdobę wielkanocną

W środę (13 kwietnia) w Pod- gotowana przez panie z Koła Golaskim Muzeum Kultury Ludowej spodyń Wiejskich „Toporki” z gminy
ogłoszono wyniki konkursu pn. Kleszczele, a na trzecim KGW z Wą„Tradycyjna ozdoba wielkanocna sosza.
Podlaskim i Igor Puczko ze Szko- wykonana przez KGW”. Na konkurs
Jury konkursu wyróżniło ozdoły Podstawowej nr 3 im. J. Kosty- zgłoszono ponad 90 ozdób z całe- by wielkanocne przygotowane przez
cewicza, Jakub Iwaniuk ze Szkoły go województwa. Najlepszym przy- pięć KGW. W tym gronie znalazły
Podstawowej nr 3 i Angelika Górska znano nagrody i wyróżnienia. Jego się aż dwa koła z gminy Kleszczele:
ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz celem jest propagowanie tradycyj- w Daszach i Dobrowodzie. Oprócz
Damian Dmitruk, uczeń II Liceum
nych zwyczajów, wartości i historii
nich wyróżnienie otrzymały KGW
Ogólnokształcącego z BJN w Biel- lokalnych wspólnot
w Srebrnym Borku, Siółku i Żegasku Podlaskim.
Najwyżej oceniono pracę KGW rach. Nagrodzonym gratulujemy.
w Przystawańcach z gminy Puńsk.
Ozdoby można oglądać
Na drugim miejscu znalazła się w PMKL do 27 kwietnia br.
ozdoba wielkanocna „Pająk” przyJanusz Lipińki. Foto autora.
tkanie prowadził redaktor Doroteusz Fionik. W programie był również: pokaz filmu dokumentalnego
„Pryweli nas siudy pieśni waszych
bat’kuow” oraz pieśni wiosenne
Anny Stachwiuk w wykonaniu
Taisy Fionik ze studia folkloru „Żemerwa”. Uczestnicy mogli
nabyć książki z podpisem autora
oraz wspólnie powspominać dawne
czasy. W zbiorach naszej Biblioteki
posiadamy również inne książki autorstwa Wiktora Stachwiuka, takie
jak: „Steżkami pereżytoho”, „Siva
zozula”, „Bahrowy cień” i „Pakul
zmierknie dzień”.
Przedstawicielki KGW z gminy Kleszczele

Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej ze wsparciem powiatu
Cd. ze str. 4

i tradycji ruchu strażackiego.
Uczestnicy, którzy z sukcesem reprezentowali swoje szkoły,
otrzymali dyplomy i nagrody z rąk
wicestarosty Piotra Bożko, p.o. komendanta powiatowego PSP mł.
bryg. Wojciecha Kusznerko i zastępNarew
17 marca 2022r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Narwi przy
współpracy ze Stowarzyszeniem
Muzeum Małej Ojczyzny w Stu-

cy komendanta powiatowego PSP
bryg. Marcina Sawickiego. Pozostali
również otrzymali drobne upominki. Zakwalifikowali się oni do etapu
wojewódzkiego. Reprezentantami
powiatu bielskiego będą Paweł Czyżewski ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku

Spotkanie autorskie
dziwodach, odbyła się prezentacja książki Wiktora Stachwiuka
z Trześcianki pt. „PODYCH TEMRY.
STEŻKAMI PEREŻYTOHO” . Spo-

Anna Andrzejuk-Sawicka

Wieści Podlaskie

w towarzystwie wicemarszałka Sebastiana Łukaszewicza
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Nurzec Stacja

Domanowo

Wiosenny spacer uchodźców

W sobotę, 26 marca, leśnicy
w całej Polsce organizowali spacery przyrodnicze połączone z poszukiwaniem w lasach pierwszych
śladów wiosny ph. „Spacer z leśnikiem”.
Realizując akcję Nadleśnictwo
w Nurcu Stacji zaprosiło na spacer
dzieci ukraińskich uchodźców, którzy znaleźli schronienie na terenie
gmin Nurzec Stacja i Mielnik. Po
Nurzec Stacja

lasach wokół szkółki gospodarczej
Wilanowo w Adamowie oprowadzał dzieci leśniczy Szymon Tatarczyk. W spotkaniu uczestniczyła 30
osobowa grupa dzieci wraz z mamami i polskimi opiekunami.
Na zakończenie wspólnej wycieczki do lasu zorganizowano ognisko oraz gry i konkursy edukacyjne.
(cec) foto: Nadleśnictwo
Nurzec Stacja

Autorskie spotkanie

Pasowanie na czytelnika

Dnia 11 marca w szkole
w Domanowie miało miejsce niecodzienne wydarzenie – uczniowie
klasy I zostali uroczyście przyjęci
do grona czytelników naszej biblioteki szkolnej. Zasadnicze znaczenie
ma tu słowo ,,UROCZYŚCIE”, ponieważ ta 12 osobowa grupa uczniów
to niezwykli czytelnicy: naszą
szkolną bibliotekę odwiedzają już
drugi rok. Karty czytelnika zostały im założone już w kl. 0 i wraz
z ówczesną wychowawczynią, p.
Małgorzata Kunicką, dzieci bardzo
systematycznie wypożyczały książki. W I semestrze klasy I również
kontynuowały te chwalebną tradycję, tym razem pod czujnym okiem
obecnej wychowawczyni p. Eweliny
Paprockiej – Radziszewskiej.
Piątkowe wydarzenie zostało
przygotowane przy czynnym udziale dzieci z klas IV, które przedstawiły
krótki montaż słowny pt.: ,,W świecie książek” oraz przeprowadziły ,,egzamin”, sprawdzający wiedzę
dzieci z klasy I na temat książek .

Po pomyślnie zdanym egzaminie,
uroczystego pasowania dokonała
dyrektor szkoły p. Ewa Zawadzka.
Na zakończenie bibliotecznego świętowania uczniowie klasy
I otrzymali pamiątkowe książeczki
oraz dyplomy, a także zakładki do
książek i długopisy.
Całej uroczystości bacznie

W niedzielne popołudniu
w nurzeckiej bibliotece gościła
dziennikarka Anna Maruszeczko.
W trakcie wieczoru poruszane były
tematy o Podlasiu; kobiecej wrażliwości i intuicji pośród rozmaitych
życiowych dróg. Rozmowy przeplatane były fotografiami z podróży.
Słuchaliśmy też o Ukrainie,
tak bardzo, że min. wszystkie egzemplarze książki „7 dróg o poszukiwaniu życiowej misji” napisaną
przez panią A. Maruszeczko zostały

przez uczestników spotkania wykupione, a pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie dla Ukrainy.
Spotkanie było tak ciekawe,
że pani Ania ledwo zdążyła na pociąg powrotny, a my już częściowo ubrani przypomnieliśmy sobie
o wspólnym zdjęciu.
Dziękujemy firmie Junakor
z Milejczyc https://junakor.pl/ producentowi sękaczy i mrowisk za
przekazanie swoich produktów na
spotkanie w GOUK.
(IJ)

Wiosna na Podlasiu
Bielski Dom Kultury wspólnie ze Stowarzyszeniem Bielska
Inicjatywa Społeczna organizuje V
wojewódzki konkurs fotograficzny
„Wiosna na Podlasiu” o nagrodę posła na Sejm RP Mieczysława Kazimierza Baszko. W konkursie mogą

wziąć udział uczniowie z klas 1 – 4
z terenu województwa podlaskiego, którzy do 30 maja nadeślą
woje prace na adres Bielskiego
Domu Kultury, gdzie można także
zasięgnąć informacji o konkursie
Tel. 604 458 966.
(seb)

Zmarł Mikołaj Turkowicz
W sobotę, 9 kwietnia, w wieku 81 lat,
zmarł Mikołaj Turkowicz
artysta i społecznik, założyciel zespołu folklorystycznego Podlaskie Kukułki. Człowiek niezwykle
zasłużony dla regionu.
Pogrzeb Mikołaja
Turkowicza odbył się 12
kwietnia w Boćkach.
(red)
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nia opowiedzieli (i pokazali) nam
swoje przygody, radości, rozczarowania i olśnienia, które zawierał
dokumentalny film o ich podróży
po Indiach. Dzięki temu mogliśmy
chociaż przez chwilę być w KAŃĆIPURAM, WARANASI, RADŻASTANIE
oraz zwiedzić AMRISTAR –złotą
świątynię, DŹOTHUR – niebieskie
miasto, DŹAJPUR – różowe miasto
oraz DŹAJSALMER – złote miasto.
Dziękujemy za wspaniałą wycieczkę po Indiach.
(ania)

Wiosenada dla szkół podstawowych
21 marca w Hajnowskim
Domu Kultury odbyła się WIOSENADA z udziałem uczniów szkół
podstawowych z Hajnówki (SP nr 1,
SP nr 2 i SP nr 4).
WIOSENADA czyli szereg
zmagań na polu m.in. artystycznym
i sportowym. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w licznych
konkurencjach wymagających wysił-

Marzanna Falkowska

Brańsk

Zakochani w świecie
18 marca br. mieliśmy do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi zawitała Joannę Grzymkowska
– Podolak dziennikarka i realizatorka programów telewizyjnych
oraz operator obrazu - obecnie jej
mąż - Jarosław Podolak. Stworzyli
oni dziennikarsko-operatorski duet
„Zakochani w świecie”.
Pasjonują ich podróże. Od
lat wędrują po krajach azjatyckich
dokumentując na taśmie filmowej
woje doznania. Podczas spotka-

przyglądały się dzieci z punktu
przedszkolnego,,Słoneczka” wraz
z wychowawczynią p. Renatą Jarosz.
Naszym nowym czytelnikom
życzymy, aby dzisiejszy dzień był
początkiem wielkiej i nieustającej
przygody w świecie książek!

ku fizycznego, ale nie tylko bowiem
nie zabrakło pokazów mody, quizu
wiedzy szkolnej, zabaw ruchowych
czy programu „Jaka to melodia”.
Reprezentacja każdej szkoły
otrzymała DYPLOM uczestnictwa
oraz słodkie upominki, a zwycięzcy
wiosennych rozgrywek Szkoła Podstawowa nr 2 dodatkowo puchar.
Anna Kot

Trzydzieści lat
i co dalej ....

Trzydzieści lat temu dzięki
ogromnemu zaangażowaniu rodziców, władz miasta jak i samej młodzieży udało się uruchomić w Brańsku Liceum Ogólnokształcące. Przez
te trzydzieści lat wiele się zmieniło
w demografii miasta co ma swoje
odbicie także w ilości uczniów brańskiego ogólniaka. Dyskutują społecznicy, nauczyciele i władze samorządowe czy jubileusz trzydziestolecia
będzie jednocześnie pożegnaniem
zasłużonej dla Brańska szkoły?. List
otwarty w sprawie przyszłości LO
napisał jego rówieśnik i absolwent
Kamil Pietraszko. Czy obszerne argumenty trafią do rodziców i tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej? Czasu na decyzje jest niewiele
bo za chwile rozpoczyna się rekrutacja do szkół średnich.
(wss)

XXVIII Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży
w Sportach Halowych
Podlaskie 2022
W piątek, 8 kwietnia, w Operze i Filharmonii Podlaskiej oficjalnie
otwarto XXVIII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Halowych 2022. W tym jednym z największych wydarzeń sportowych
organizowanych na terenie naszego województwa w ostatnich latach
weźmie udział prawie 3 tys. zawodników, 731 trenerów, blisko 400
sędziów i przedstawicieli polskich
związków sportowych z całej Polski.
Olimpijskie rozgrywki potrwają do
27 maja. Zawodnicy konkurować
będą w 12 dyscyplinach sportowych
na arenach 12 miejscowości.
W trakcie gali otwarcia wręczono złote, srebrne i brązowe
odznaki Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla sportu” i wyróżnienia PKOL.
(s)
Wieści Podlaskie

Folwark Księżnej Anny w gronie najlepszych

Adrian Niemyjski laureatem

XXXIX Olimpiada
Młodych Producentów Rolnych

Ukazujący się od 2011 roku
przewodnik „Poland 100 Best Restauranta” rekomenduje co roku
100 najlepszych restauracji w kraju.
Ranking sporządzany jest w oparciu o opinię gości. Według organizatorów taki sposób sporządzania
rankingu jest bardziej obiektywny
niż ocena dokonywana przez krytyków kulinarnych.. To jednocześnie
doskonała okazja promocji lokali
gastronomicznych i uhonorowania
właścicieli i pracowników takich
lokali.
Tegorocznych zwycięzców
poznaliśmy 21 marca br. Po raz
drugi w gronie 100 najlepszych
restauracji w Polsce znalazł się
Folwark Królowej Anny z Anusina
w gminie Siemiatycze. Restaurację
w 2014 wspólnie z żoną otworzył
Marcin Baliński. Przygodę z gastronomia rozpoczynał w 1995 r od
restauracji U Fukiera jako kelner.
Zanim się zdecydował na otwar-

7 marca w Wyższej szkole
Zwycięzcami Olimpiady zoAgrobiznesu w Łomży odbyły się stali: z województwa podlaskiego
eliminacje wojewódzkie XXXIX – Adrian Niemyjski uczeń kl. III ZSCOlimpiady Młodych Producentów KR w Rudce (zdobył 70 pkt na 100
Rolnych.. Olimpiada jest skiero- możliwych) i Dawid Malko z ZSR
wana do uczniów i absolwentów w Smolajnach. Reprezentowali oni Mielnik
średnich szkół rolniczych , studen- nasze województwo w finale kratów uczelni rolniczych oraz rolni- jowym, który odbył się podczas
ków do 40 roku życia. W tym roku Targów AGROTECH w Kielcach
W mielnickiej bibliotece odw Olimpiadzie wzięło udział 49 w dniach 18 – 20 marca br..
było się 19 marca spotkanie z poosób z województwa podlaskiego
dróżnikami: Joanna Grzymkowską
i 9 z warmińsko-mazurskiego.
(sok) foto: WSA Łomża – Podolak i Jarosławem Podolakiem
ph. „Zakochani w świecie. Indie”. GoBielsk Podlaski
ście to dziennikarsko-operatorskie
małżeństwo, które w reakcji na problemy życiowe ruszyli w podróż po
Gmina wiejska Bielsk Podlaski szy z administracją. W ramach świecie. Zaczęli samodzielną wypraotrzymała grant w ramach Progra- otrzymanego grantu planowane wą dookoła Maroka Kilka miesięcy
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa
jest wdrożenie oprogramowania spędzili wędrując z plecakami i kana lata 2014 – 2020 wysokości
przeznaczonego do elektroniczne- mera po Indiach. Potem była Male195 030 złotych. Dofinansowanie go obiegu i zarządzania dokumen- zja, Kambodża i znów Indie. Z tych
umożliwi dokonanie niezbędnej
tacją. Umożliwi to kompleksowe
podróży powstają filmowe i książmodernizacji posiadanej struktury załatwianie i rozstrzyganie spraw kowe zapisy. Dotychczas wydali
IT, a w rezultacie do poprawy usług
w zakresie postępowania admini- trzy książki: Zakochani w świecie.
świadczonych przez gminę przy wy- stracyjnego.
Maroko”, „Zakochani w świecie. Inkorzystaniu technologii cyfrowej, do
Koszt inwestycji zostanie popodniesienia jakości komunikacji
kryty w 100 proc. z Funduszy Euromieszkańców innych interesariu- pejskich.
(sok)
Ogłoszono nominowanych do
Czeremcha
tegorocznej edycji konkursu „Podlaska Marka Roku”. O tytuł powalczy trzydzieści inicjatyw, produktów
i wydarzeń regionalnych. Kapituła
konkursu w każdej z dziesięciu kategorii - w tym po raz pierwszy w kategorii „Marka bez barier” - wskazała trzech nominowanych.
W gronie nominowanych są
także przedstawiciele naszego regionu.:
• w kategorii biznes - Centrum
Wystawowe Pronar w Siemiaty-

cie własnej restauracji pracował
na różnych stanowiskach w dobrych warszawskich restauracjach.
W Folwarku jest szefem kuchni. Do
sporządzania potraw wykorzystuje głównie produkty od lokalnych
producentów, co sprawia, że jego
autorskie menu przyciąga gości

z najdalszych zakątków kraju.
A po rozkoszy podniebienia
można podziwiać piękno podlaskiej
przyrody umilanej śpiewem ptaków
i zostać na dłużej bo Folwark dysponuje pokojami gościnnymi.
Właścicielom i pracownikom
restauracji gratulujemy.
(wss)

Spotkanie z globtroterami

Cyfrowa Gmina

Piżama party w klasie IV

Kleszczele

Czy szkołę można traktować
jak drugi dom? Czy to możliwe, aby
uczniowie nie mogli doczekać się
pójścia do szkoły, w dodatku na
prawie 14 godzin?
W piątek 25 marca 2022 r.
klasa czwarta miała noc pełną
atrakcji i niespodzianek. Była uroczysta kolacja przygotowana przez
rodziców na której nie zabrakło domowych wypieków. Następnie czas
spędzaliśmy na grach planszowych
Wieści Podlaskie

i ruchowych zabawach integracyjnych. Wszyscy bawili się długo, po
wieczornej toalecie długo wymienialiśmy się wrażeniami z tego
wieczoru. Rano porządkowaliśmy
salę lekcyjną i czekaliśmy na odbiór rodziców.
Noc spędzona w szkole pokazała, że można świetnie się bawić
i miło spędzić czas integrując się
z kolegami. Mariola Szymańczuk

die”, „Zakochani w świecie. Malezja”.
W przygotowaniu czwarta, „Zakochani w świecie. Kambodża”.
Podczas spotkania w Mielniku podróżnicy podzielili się wiedzą
i doświadczeniem z Indii najbardziej

ludnego i fascynującego kraju południowej Azji. Spotkanie urozmaiciła półgodzinna filmowa podróż po
jednym z najbardziej intrygujących
stanów Indii, Radżastanie.
(cz)
Foto: BP w Mielniku

Podlaska Marka 2021
czach – Pronar sp. z o.o,
• w kategorii kultura - Ludowy
Zespół Pieśni i Tańca Skowronki
z Brańska – Stowarzyszenie Artystyczne „Skowronki”
• w kategorii produkt spożywczy
- Cydr Podlaski Klasyczny – Selmar, Marcin Sieliwoniuk z Narwi
i Marcinek Hajnowski Pracownia
Tortów Cukrowe Fantazje Joanna
Bińczycka z Hajnówki,
• w kategorii projekt 4.0 - Marka
meblarska „TOBO” – TOBO Datczuk sp. j.,

Poczatkowo głosowanie zaplanowano na 5 – 12 kwietnia, jednak
wskutek awarii systemu oddane
w tym czasie głosy anulowano
i nowy termin głosowania ustalono
na 19 – 25 kwietnia. Głosować można na stronie www.podlaskamarkaroku.pl Ogłoszenie wyników nastąpi
11 maja br.
(seb)

Encounter Edu

W drugim tygodniu marca
2021 r. uczniowie klas IV-VIII Szkoły
Podstawowej w Kleszczelach mogli
wziąć udział serii zajęć prowadzonych na żywo z brytyjskich farm
w ramach programu Science Farm

Live 2021. Prowadzące pokazały jak wygląda praca na owczej
i kurzej farmie oraz opowiedziały
o przyszłym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w pracy w rolnictwie.
SP w Kleszczelach

– ZSP w Czeremsze
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dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok,
ul. Fabryczna 27
tel: 602 351 808

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

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

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

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

rejestracjatel.882710395
www.mariusztomaszuk.pl

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

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

WIEŚCI PODLASKIE - Niezależne Pismo Lokalne

ISSN – 1509 - 0329

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

8

Wieści Podlaskie

Kwiecień
2022
numer 4 (100)
bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

2,3 mln zł
na realizację nowego projektu scaleniowego!
Rewitalizacja skwerku im. Dymitra Wasilewskiego

Prace rewitalizacyjne na skwerku im. Dymitra Wasilewskiego trwają. Całkowita modernizacja miejsca ma na celu zwiększenie
atrakcyjności turystycznej i mieszkaniowej
miasta poprzez zmianę funkcji obiektów i terenów zdegradowanych na promocyjne i integracyjne. Dzięki temu także poprawie ulegnie
estetyka centrum miasta i nadane mu nowe
funkcje społeczne, integracyjne.
W ramach projektu istniejąca przestrzeń
zostanie całkowicie uporządkowana. Alejki zostaną przebudowane oraz wybudowane, wyłożone płytą granitową. Szata roślinna zyska
nową jakość poprzez zieleńce, nasadzenia
drzew, przy których ustawione zostaną tabliczki z opisem danego gatunku - będzie to
element edukacji ekologicznej.
Funkcję społeczno-integracyjną dla
mieszkańców pełnić będą ławki, wśród nich
jedna ławka solarna oraz stolik do gry w szachy. Na placu ustawione będą tablice informacyjne na temat miasta i jego historii, które
pozwolą osobom przyjezdnym zapoznać się

z najważniejszymi informacjami o Hajnówce.
Istniejące oświetlenie zostanie przebudowane (montaż lamp ledowych).
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na połowę czerwca 2022 r.
Inwestycja pn. „Hajnówka OdNowa.
Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego
- zagospodarowanie przestrzeni w centrum
miasta” realizowana jest w ramach umowy nr
UDA-RPPD.08.06.00-20-0527/20-00 z dnia
31 maja 2021 r. z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej
VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności
publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego, priorytet inwestycyjny 9.4.
Inwestycje dokonywane w kontekście strategii
na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność.
Wartość inwestycji wynosi 999 598,48 zł,
w tym dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
849 613,91 zł.
Emilia Korolczuk

Staraniem samorządu Powiatu Hajnowskiego, przy współpracy z Zarządem
Województwa Podlaskiego, do regionu
trafią kolejne fundusze! Pozyskaliśmy
kolejne środki na rozwój gospodarki przestrzennej regionu - piąty projekt scaleniowy w naszym powiecie stał się faktem!
Ponad 2,3 mln zł otrzymał samorząd
Powiatu Hajnowskiego na realizację kolejnego projektu scaleniowego! Dzięki dotacji samorząd zrealizuje scalenia wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny
– Usnarszczyzna” w gminie Narew.
Umowa została podpisana 28 marca br.
pomiędzy samorządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Hajnowskim. Projekt scaleniowy dotyczy miejscowości Usnarszczyzna
i Nowiny, obejmie obszar blisko 210 ha. Inwestycja będzie realizowana do 2025 r. w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Realizacja projektów scaleniowych jest
bardzo ważna dla rozwoju regionu:
Scalenie gruntów pełni ważną rolę w procesie urządzania przestrzeni obszarów wiejskich. Proces ten jest podzielony na dwa etapy.
Pierwszy z nich obejmuje prace geodezyjne,
drugi zaś to prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym. Scalenia wpływają
na eliminacje niekorzystnego zjawiska, jakim
jest duże rozdrobnienie użytków rolnych, a które charakteryzujące nasz powiat. W wyniku
zmniejszania liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania - poprzez zmniejszenie kosztów transportu
oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych.
Scalenia porządkują stan prawny gruntów, ułatwiają pracę rolnikom, a w ramach prac poscaleniowych jest możliwa modernizacja dróg
dojazdowych. Scalenia to szczególne projekty,
nie tylko ze względu na ich wielomilionowy budżet ale również specyfikę i stopień trudności –
podkreśla Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
Realizacja projektów scaleniowych to
żmudny wysiłek administracyjny – począwszy

od zebrania wniosków mieszkańców zainteresowanych procesem scalenia oraz przygotowania kompletnego ubiegającego się o dofinansowanie. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosków o objęcie
postępowaniem scaleniowym przez min. 50%
właścicieli gruntów danego obiektu.
Doświadczenie w tej tematyce wskazuje,
ze wielu z nich mieszka poza wsią, co znacznie
utrudnia kontakt, a żeby móc aplikować o fundusze, spełniony musi być warunek min. 50%,
przy czym szanse na dofinansowanie projektu
zwiększają się z każdym procentem złożonych
wniosków. Wójtowie gmin i sołtysi zaangażowani są w rozpropagowanie informacji i przekonanie mieszkańców o zasadności scaleń i korzyściach wynikających z tego procesu. Gdy
wnioski o objęcie scaleniem zostaną złożone,
rozpoczyna się praca starosty. W naszym starostwie całym procesem scalenia, począwszy
od aplikacji o dofinansowanie do zakończenia
zagospodarowania poscaleniowego zajmuje
się wydział geodezji, katastru i nieruchomości wraz z kolegami od zamówień publicznych.
Postępowanie scaleniowe, od czasu podpisania umowy na dofinansowanie do zakończenia
prac poscaleniowych, trwa kilka lat i wymaga
ogromnego nakładu pracy i zaangażowania
pracowników starostwa.
Kolejne projekty scaleniowe realizowane
z sukcesami
Ale ciężka praca popłaca. Obiekt „Nowiny
– Usnarszczyzna” to już 5 projekt scaleniowy,
realizowany przez samorząd Powiatu Hajnowskiego. Całkowita wartość dotychczasowych,
czterech projektów to ponad 51,6 mln zł. A teraz suma powiększy się o kolejne 2,3 mln zł!
W zakresie realizacji projektów scaleniowych samorząd ma się czym pochwalić,
bowiem projekty scaleniowe z naszego powiatu zajmują czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych
organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. W 2019r. scalenie na obiekCd. str. 4

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEJ
RADY MIASTA HAJNÓWKA
Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka oraz Wiceprzewodniczący
Rady wznawiają dyżury.
Realizując standardy dostępności dla osób ze szczególnymi problemami dyżury będą odbywać się w:
każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 17.00
w SALI ŚLUBÓW URZĘDU MIASTA HAJNÓWKA (parter).
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy dyżur będzie pełniony w następnym dniu roboczym.
Harmonogram dyżurów do 1 lipca 2022 r.
Termin dyżuru

Imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur wraz z funkcją

11.04.2022 r.

WALENTYNA PIETROCZUK – Przewodnicząca Rady Miasta
Hajnówka

19.04.2022 r.

JANUSZ PUCH – Wiceprzewodniczący Rady

26.04.2022 r

BARBARA LASZKIEWICZ – Wiceprzewodnicząca Rady

02.05.2022 r.

WALENTYNA PIETROCZUK – Przewodnicząca Rady Miasta
Hajnówka

09.052022 r

JANUSZ PUCH – Wiceprzewodniczący Rady

16.05.2022 r

BARBARA LASZKIEWICZ – Wiceprzewodnicząca Rady

23.05.2022 r

WALENTYNA PIETROCZUK – Przewodnicząca Rady Miasta
Hajnówka

30.05.2022 r

JANUSZ PUCH – Wiceprzewodniczący Rady

06.06.2022 r

BARBARA LASZKIEWICZ – Wiceprzewodnicząca Rady

13.06.2022 r

WALENTYNA PIETROCZUK – Przewodnicząca Rady Miasta
Hajnówka

20.06.2022 r

JANUSZ PUCH – Wiceprzewodniczący Rady

27.06.2022 r

BARBARA LASZKIEWICZ – Wiceprzewodnicząca Rady
PRZEWODNICZACA RADY

PRZEWODNICZĄCA RADY
WALENTYNA PIETROCZUK
WALENTYNA PIETROCZUK

Sukces Koła Plastycznego
„Deformacja”

25 marca 2022 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku
odbyło się podsumowanie Konkursu
Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski –
Tradycje, Współczesność, Przyszłość”.
W uroczystości wzięła udział uczestniczka Koła Plastycznego DEFORMACJA – Olga Kopiec (11 lat) – nagro-

dzona za pracę w technice pasteli.
Sukces odniosła też Natalia Bielewiec
(13 lat), która otrzymała wyróżnienie.
Tematyka konkursu koncentrowała
się wokół krajobrazu naszego kraju,
rozumianego w aspekcie historycznym, aktualnym i przyszłym.
Serdecznie gratulujemy naszym laureatkom.
Zena Jakuć

Handel w piątki i w soboty
prowadzony przez rolników i ich domowników
Urząd Miasta Hajnówka informuje, że od 31 marca 2022 roku
obowiązują nowe przepisy prawa
miejscowego, które dotyczą prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników.
Rada Miasta Hajnówka podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia
miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich
domowników w piątki i soboty na
terenie miasta Hajnówka.
Miejscem do prowadzenia
handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty wyznaczona
została miejska targowica położona w Hajnówce przy ul. Targowej 72.
Przedmiotem handlu będą
mogły być tylko produkty rolne lub
spożywcze oraz wyroby rękodzieła
wytworzone w gospodarstwie rolnym. Sprzedawca zobowiązany jest
potwierdzić swój status jako osoby
uprawnionej do prowadzenia takiej
działalności w wyznaczonych miejscach. Rolnicy i ich domownicy
prowadzący handel na podstawie
ustawy będą zwolnieni z opłaty
targowej.

Akademia Przyrody w Hajnówce - spotkanie koncepcyjne
W Hajnówce powstanie Akademia Przyrody, która ma przybliżać
mieszkańcom i turystom wiedzę na
temat Puszczy Białowieskiej. Będzie
to atrakcja turystyczno-edukacyjna,
miejsce zabaw, a przede wszystkim centrum edukacji przyrodniczej
działające w ścisłej współpracy
z licznymi organizacjami naukowymi z Regionu Puszczy Białowieskiej,
szkołami średnimi, podstawowymi
i przedszkolami. Głównym celem
Akademii Przyrody będzie zaspokojenie potrzeb edukacyjnych różnych grup wiekowych o Puszczy
Białowieskiej i przyrodzie — w ciekawej, innowacyjnej formie. Wizyta w Akademii Przyrody stanie się
kluczowym elementem wypraw do
Puszczy Białowieskiej – wstępem do
pełnego odbioru pierwotnego lasu.
Ma być stałym miejscem wspierającym naukę przyrody czy biologii
najmłodszych hajnowian. W założeniach będzie to również znaczący
impuls do rozwoju gospodarczego
Hajnówki. Miastem partnerskim, od
którego będziemy czerpać dobre
praktyki i inspiracje przy tworzeniu
Akademii Przyrody jest miasto Alta
w północnej Norwegii, które sąsiaduje ze światowym dziedzictwem
UNESCO, tj. Centrum Sztuki Naskalnej Światowego Dziedzictwa – Muzeum Alta.

We wtorek, 22 marca 2022 r.
odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące powstania Akademii Przyrody.
Udział w nim wzięli przedstawiciele
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Związku Miast Polskich,
partnerów projektowych, jednostek
oświatowych i Urzędu Miasta oraz
miasta partnerskiego z Norwegii –
Alta. Pomysły na konkretne działania
przedstawili nasi partnerzy projektowi, m.in.:
• Instytut Biologii Ssaków Polskiej
Akademii Nauk w Białowieży, lider
Strefy Żubra Pompika, pomysłodawca wstępnej koncepcji Akademii Przyrody;
• Politechnika Białostocka, lider Żywego Laboratorium Grzybów;
• Białowieski Park Narodowy, lider
Strefy Doświadczeń;
• Miasto Alta zaprezentowało projekt z natury, czyli jak połączyć
naturę i miasto.
Wszyscy partnerzy, włączając
również Nadleśnictwo Hajnówka,
są zaangażowani w tworzenie całej koncepcji dotyczącej Akademii
Przyrody. W całym przedsięwzięciu
wspierają miasto eksperci ze Związku Miast Polskich, którzy przedstawili podstawy merytoryczne i kierunkowe do dalszych prac nad docelową
ofertą nowej atrakcji.
„Dzięki współpracy z naukow-

cami to miejsce ma szansę być nie
tylko miejscem rozrywkowym, jakich
w Polsce wiele, ale też specyficznym
miejscem edukacji dla najmłodszych.”

T. Samojlik, Instytut Biologii
Ssaków Polskiej Akademii Nauk
w Białowieży
Akademia Przyrody, to jedne
z wielu przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Hajnówka
OdNowa – Zielona Transformacja”,
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2014 –
2021 oraz budżetu państwa.
Więcej informacji o spotkaniu
w relacji Adama Janczewskiego
z Polskiego Radia Białystok po kliknięciu w ten link.
opracowanie: Magda Klimkowska
fotografie: TV PODLASIE

Nowe dzieło Jarosława Perszko - „Pomnik Rakowieckiego”
Urząd Miasta Hajnówka zrealizował projekt kupna, wykonania
i umieszczenia dzieła Jarosława
Perszko w przestrzeni miasta. Projekt
został dofinansowany przez Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach
programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”.
Pomnik Tadeusza Rakowieckie-

go został ustawiony przy ul. dr Tadeusza Rakowieckiego.
Jarosław Perszko jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.
Prowadzi zajęcia z rzeźby, modelowania i działań przestrzennych.

Profesor sztuki, dyrektor Instytutu
Sztuki PB. Rzeźbiarz, performer, autor
obiektów intermedialnych, scenografii dla filmu, teatru dramatycznego
i lalkowego. Wystawy indywidualne
i zbiorowe w czołowych instytucjach
kulturalnych takich jak Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
w Warszawie, Muzeum Narodowym

w Rydze. Uhonorowany m.in. Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Projekt pomnika pamięci doktora T. Rakowieckiego odwzorowuje
ramę fotela używanego przez niego w ciągu wielu lat spędzonych
w Hajnówce. Fotel sam w sobie jest

materialnym dokumentem życiowej
postawy Rakowieckiego, ale też lustrem epoki, w której oboje na siebie
trafili. Fotel wyprodukowany najprawdopodobniej w zakładach Szkoły
Przemysłu Drzewnego w Hajnówce,
reprezentuje skromny, choć szlachetny modernizm okresu miedzyCd. str. 4

1,3 mln zł na rozwój szkolnictwa specjalnego w Powiecie Hajnowskim
Staraniem samorządu Powiatu
Hajnowskiego przy Ośrodku Szkolno
– Wychowawczym w Hajnówce będą
funkcjonować mieszkania wspomagane dla uczniów z niepełnosprawnością. W 2021 r. zakończyliśmy
przebudowę budynku przeznaczonego na mieszkania, rok 2022 r. to
to czas realizacji kolejnego etapu
adaptacji budynku. Samorząd startuje z realizacją kolejnego projektu
o wartości ponad 1,3 mln zł!
„Mieszkania wspomagane
w Powiecie Hajnowskim” – to nowy
projekt samorządu Powiatu Hajnowskiego. W ramach tego, w nowo
przebudowanym budynku zaplanowano stworzenie 6 miejsc pobytu
w 3 mieszkaniach treningowych
(jedno, dwu i trzyosobowych) dla

osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Uczniowie znajdą bezpieczny dach nad głową, w którym
jednocześnie będą uczyć się samodzielności – między innymi gospodarowania pieniędzmi, dbałości o porządek, przygotowywania posiłków.
Trening wspomagany dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce
będzie realizowany przez każdego
z nich według potrzeb, w ramach
Indywidualnego Planu Usamodzielniania.
Realizacja projektu potrwa do
2023, składa się z kilku etapów: wyposażenia mieszkań wspomaganych
(treningowych), merytorycznego
przygotowania kadry Ośrodka, diagnozy potrzeb uczniów, zawartych

w Indywidualnym Planie Usamodzielniania oraz realizacji treningów
w zakresie umiejętności społecznych
i rozwijania zainteresowań.
Mieszkania wspomagane – czym
są
Innowacyjny sposób nauki samodzielności, nowe możliwości rozwoju a jednocześnie dach nad głową
- celem funkcjonowania mieszkań
wspomaganych jest zapewnienie
uczniom warunków do nauki, rozwijania lub utrwalania samodzielności,
samoobsługi, pełnienia ról społecznych. Zajęcia w mieszkaniach takie
jak trening przygotowywania posiłków, trening codziennych czynności
jak sprzątanie, prasowanie czy gospodarowanie pieniędzmi mają przygotować uczniów do dalszego życia.

Realizacja projektu uatrakcyjni ofertę edukacyjną powiatowego
Ośrodka, a jednocześnie jest szansą na rozwój dla podopiecznych
placówki. Staraniem samorządu
i pracowników Ośrodka, uczniom
zostaną stworzone komfortowe
warunki socjalno – bytowe. Pobyt
w mieszkaniach wspomaganych –
miejscu, który będzie przez uczniów
traktowany jak dom, miejscu, w którym będą spali, jedli i uczyli się, to
szansa na naukę czynności zwiększających stopień ich samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.
Całkowita wartość projektu to
1 336 616,40zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 1 266 791,40 zł.
Katarzyna Miszczuk

Projekt „MIESZKANIA WSPOMAGANE W POWIECIE HAJNOWSKIM” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podlaskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych,
Poddziałanie 7.2.1. Rozwój usług
społecznych i zdrowotnych na rzecz
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Wartość projektu:
1.336.616,40zł Dofinansowanie:
1.266.791, 40zł, Okres realizacji: od
01.12.2021r.do 31.08.2023r.

„TAK dla zielonej energii w Powiecie Hajnowskim” – startuje nowa kampania informacyjna
Starostwa Powiatowego w Hajnówce
Energia odnawialna w kontekście globalnych zmian klimatycznych
oraz gospodarczych to bezpieczna
przyszłość. Rozumiejąc światowe
trendy oraz wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców regionu,
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
w porozumieniu z Urzędem Miasta
Hajnówka przygotowało nową kampanię informacyjną.
TAK dla zielonej energii w Powiecie Hajnowskim!
W ramach kampanii zaplanowaliśmy dni otwarte z OZE, możliwość
skorzystania z bezpłatnego doradztwa i audytu energetycznego a także cykl publikacji prasowych nt. OZE

i możliwości dofinansowania. W trakcie realizacji kampanii przedstawimy
również dokonania samorządu powiatu w zakresie promocji i korzystania
z zielonej energii oraz plany realizacji
kolejnych projektów. Wiedzę na temat
OZE oraz samą kampanię, w kontekście promocji regionu, będziemy promować za pośrednictwem lokalnych
mediów (gazeta, strona www, Facebook) oraz ogólnopolskich. Informacje prasowe o działaniach w ramach
kampanii będą opatrzone hasztagiem
#OZEwRegioniePuszczyBiałowieskiej.
Wypełnienie wniosku o dofinansowanie, ulga termomodernizacyjna,
założenia programu Czyste Powietrze,

Ku pamięci… Pomnik pamięci
Sybiraków odsłonięty

zasady działania pompy ciepła czy
paneli fotowoltaicznych – w ramach
kampanii poruszymy wiele wątków.
A nasi eksperci pomogą w zakresie
sporządzenia audytu zużycia energii,
opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej, grzewczej i termomodernizacyjnej. Pomogą także w złożeniu
i rozliczeniu wniosku do programu
„Czyste powietrze”.
Kampania ma na celu popularyzację zielonej energii, dostęp do wiedzy o zielonych technologiach i możliwościach dofinansowania, a w ujęciu
horyzontalnym – ochronę środowiska
i ograniczenie emisji szkodliwych substancji w naszym otoczeniu. Z kolei

bezpośrednia pomoc doradcza ma na
celu zwiększenie możliwości udziału
mieszkańców regionu w korzystaniu
z funduszy.
Pierwsze działanie w ramach
kampanii!
Kampania wystartowała 30
marca – Burmistrz Miasta Hajnówka i Starosta Hajnowski serdecznie
zorganizowali spotkanie informacyjne
dotyczące Programu „Czyste Powietrze”.
W trakcie spotkania pracownik
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku zapoznał z założeniami programu, rodzajami przedsię-

wzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobem
składania wniosków o dofinansowanie
oraz zasadami realizacji i rozliczania
przedsięwzięć. Szczegółowe informacje nt. Programu „Czyste Powietrze”
w tekście na naszej stronie https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski
W kolejnych krokach planujemy organizację Dni Otwartych z OZE
(w maju, czerwcu i lipcu), zaś jesienią – doradztwo w zakresie audytu
energetycznego. Kampania potrwa do
30 listopada 2022 r., zaplanowane
działania skierowane są do mieszkańców regionu.
Katarzyna Miszczuk
Hajnówka, dn. 01.04.2022 r.

GK.6840.6.2022
OBWIESZCZENIE
Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 poz. 1898 z późń. zmianami), oraz
Zarządzenia Nr 8/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w obrębie Czeremcha gmina Czeremcha

WYKAZ
Powierzchnia
L.p

Nr
lokalu

Powierzchnia

pomieszczenia

Numer

lokalu w m2

przynależnego

działki

Nr KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie w planie

Cena lokalu

Rodzaj zbycia

w m2
Zgodnie ze studium zagospodarowania
przestrzennego gminy Czeremcha
zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/169/09
Rady Gminy Czeremcha z dnia 03.06.2009

1

4

54,53

21,55

513/2

0002191
3/5

Sprzedaż w

r. działka na której znajduje się budynek z

BI2P/
ul. 1 Maja 78

Lokal

przedmiotowym lokalem położona jest na
terenie: tereny istniejących i do

mieszkalny

uzupełnienia różnych form zabudowy

85.689,00 zł

drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

mieszkaniowej z możliwością modernizacji
i przekształceń oraz lokalizacji usług bliżej
nie sprecyzowanych o uciążliwościach w
granicach własnej działki

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami ( cytowana na wstępie) i w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę

To była droga przez mękę…
Droga naznaczona cierpieniem,
niepokojem, śmiercią… Oderwania od domu, od bliskich… Droga
liczona w setkach kilometrów,
obliczona na tragiczny bilans
strat - by na którymś kilometrze
lub jej końcowym przystanku
zmuszeni do podróży, umęczeni
ludzie utracili swoją tożsamość,
utracili człowieczeństwo. Ale
tak, jak sroga jest zima na Syberii, tak równie srogo pomylili
się sowieccy okupanci: Ojczyzna
o swoich utraconych pokoleniach– Sybirakach, nigdy nie zapomniała. Uroczystość, w jakiej
mieliśmy zaszczyt uczestniczyć
24 marca br., jest tego dowodem.
W słoneczny piątek 24 marca

br. w Białowieży został odsłonięty
pomnik pamięci mieszkańców regionu deportowanych na Syberię
w trakcie II wojny światowej i po jej
zakończeniu. Miejsce zlokalizowania
pomnika jest równie symboliczne –
nieopodal dawnej stacji Białowieża
Towarowa, skąd w 1940 r. odjechał
pierwszy transport z zesłańcami.
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko oraz Zarząd Powiatu od początku
zaangażowali się w inicjatywę. Pomnik powstał na działce geodezyjnej
należącej do Powiatu Hajnowskiego.
Kiedy zwróciliśmy się z prośbą o możliwość postawienia tam
pomnika, spotkaliśmy się z wielką,
jednomyślną akceptacją i życzliwością Pana Starosty i Zarządu PowiaCd. str. 4

podaną wyżej.

Załącznik do uchwały Nr 125/271/2022
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 16 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

WYKAZ

L.p.

1.

Nr geod.
działki i
położenie

Nr 1840/1,
w obrębie
0005
Kleszczele,
gm.
Kleszczele

Nr KW

BI2P/
00041294/5

Powierzchn
ia (m²)

2117

Opis nieruchomości

Działka drogowa
niezabudowana. Nie
znajdują się na niej
żadne elementy drogi
powiatowej nr
1778B.

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Brak MPZP
Sposób
zagospodarowania:
działka przyległa do
pasa drogowego

Termin
zagospodarowania

7 dni od daty
zawarcia umowy

Cena
zbycia

Tryb i forma zbycia

darowizna

Bezprzetargowe zbycie w
formie darowizny na rzecz
Gminy Kleszczele, z
przeznaczeniem na cel
publiczny związany z budową
parkingu i ciągu
komunikacyjnego na potrzeby
planowanego przystanku
kolejowego na linii kolejowej
nr 32 Czeremcha – Białystok
wraz z infrastrukturą.

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Hajnówce oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (cytowana na wstępie) i w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą wniosek o nabycie w/w nieruchomości.

Wystawa Ogólnopolskiej Wiosny Młodych Talentów

2,3 mln zł
na realizację nowego projektu scaleniowego!
Cd. ze str. 1

cie „Kotłówka i inne” zajęło III miejsce, w roku
2021 scalenie na obiekcie „Eliaszuki i inne”I miejsce w Polsce. To wspólna praca wykonawcy scalenia – Wojewódzkiego Biura Geodezji
w Białymstoku oraz pracowników wydziału
geodezji.
Za nami realizacja prac poscaleniowych,
czyli modernizacja dróg na obiektach w gminie
Narewka i Narew: na obiekcie Tarnopol dokonano modernizacji odcinków dróg o łącznej
długości 5,06 km w kwocie 4,7 mln zł, z kolei
na obiekcie scaleniowym „Kotłówka i inne” samorząd Powiatu Hajnowskiego dokonał przebudowy dróg dojazdowych do pól o łącznej
długości ponad 3,5 km. Wartość inwestycji to
ponad 4,1 mln zł.
Dziękuję Zarządowi Województwa Podlaskiego za dotychczasowe wsparcie, współpracę
i pomoc w pozyskiwaniu funduszy i realizacji
kolejnych projektów służących społeczności

lokalnej. Podziękowania kieruję także do pracowników Starostwa Powiatowego w Hajnówce – dzięki ich profesjonalizmowi i zaangażowaniu, z powodzeniem realizujemy kolejne
projekty inwestycyjne. Pierwsze prace scaleniowe w Powiecie Hajnowskim miały miejsce
jeszcze w poprzedniej perspektywie finansowej
[PROW 2007-2014 przy. red.] – będąc wówczas
Wicestarostą, w porozumieniu z ówczesnym
Zarządem Powiatu ze Starostą Włodzimierzem Pietroczukiem na czele, zdecydowaliśmy
o realizacji małego obiektu scaleniowego „Olchówka”, który liczył zaledwie 365 ha. Cieszę
się, że zaprojektowana przez nas wizja rozwoju
gospodarki przestrzennej powiatu jest kontynuowana a nawet się rozwinęła – dziś Powiat
Hajnowski jest czołówce powiatów w województwie, skutecznie pozyskujących fundusze
na kolejne scalenia – podsumowuje Starosta
Andrzej Skiepko.
Katarzyna Miszczuk

Ku pamięci…
Pomnik pamięci Sybiraków odsłonięty
Cd. ze str. 3

Hajnowski Dom Kultury zaprasza wszystkich kochających SZTUKĘ DZIECKA na wystawę
ukazującą najciekawsze prace Ogólnopolskiej
Wiosny Młodych Talentów - Prezentacje 2004
- 2021.
Konkurs odbywa się pod Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka. Jego głównym celem
jest propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka. Ważne jest tu też popularyzowanie różnorodnych technik plastycznych oraz
promowanie nauczycieli i instruktorów plastyki
o niekonwencjonalnych metodach pracy z dziećmi i młodzieżą.
Każda edycja Wiosny była wyjątkowa,
ukazywała najnowszy dorobek twórczy zdolnych, wrażliwych, młodych artystów. W pracach
opowiadali oni o swoim rzeczywistym świecie, ale też o marzeniach i nadziei, wyrażali

swoje uczucia, ukazywali pasje. Przez te lata
konkurs wyłonił 150 TALENTÓW oraz 60 kreatywnych zespołów pod wodzą niestrudzonych
i niesztampowych nauczycieli. Na wystawach
w Hajnowskim Domu Kultury zostało zaprezentowanych 14 000 prac autorstwa ponad
10 000 uczestników. Od 2021 roku OWMT ma
charakter biennale.
,,W odczuciach niemal wszystkich wiosna
jest optymistyczną porą roku, niosącą powiew
świeżości, nadzieję na rozwój a potem rozkwit
budzącej się do życia natury oraz obietnicę wielu
możliwości. Idąc tropem tych skojarzeń nie
sposób nie docenić idei przyświecającej pomysłodawcom WIOSNY MŁODYCH TALENTÓW…”
- jurorka konkursu Lila Wyszkowska
Wystawa dostępna w galerii ,,Łącznik”
HDK od 29 marca do 28 kwietnia 2022r.

Nowe dzieło Jarosława Perszko
- „Pomnik Rakowieckiego”
Cd. ze str. 2

wojnia, któremu sama Hajnówka zawdzięcza
przemysłową i wielokulturową tożsamość. Na
tym tle pomnik dr Rakowieckiego jest jednocześnie kontynuacją, ale i nowym rozwinięciem

dotychczasowej praktyki. Przeskalowany do rozmiarów ponadnaturalnych i wyniesiony ponad
poziom gruntu fotel wymyka się pierwotnej roli,
przestaje znaczyć tyle co domowy mebel, a przy
tym zachowuje pełen indywidualizm i intymną
wręcz relację ze swoim właścicielem. Wsparcie
finalnego obiektu na czterech podporach będących przedłużeniem jego nóg stanowi ekwiwalent cokołu.
Całkowity koszt zadania: 90 079,00 zł
Środki z dotacji Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku: 78 027,74 zł
Wkrótce planowane jest odsłonięcie pomnika.
Dofinansowano w ramach programu
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn.
„Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021” Urząd Miasta Hajnówka

tu – pisała w mailu do redakcji pani profesor
Bogumiła Jędrzejewska, członkini Białowieskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Puszczy
Białowieskiej – inicjatora powstania pomnika.
W powstanie pomnika zaangażowało się
wiele instytucji i osób: poza wyżej wymienionymi także wójt gminy Białowieża Albert Litwinowicz, duchowni białowieskich parafii – ks. kan.
Bogdan Popławski i ks. prot. Sergiusz Korch,
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Andrzej Nowak, nadleśniczy Nadleśnictwa
Białowieża Dariusz Skirko i dyrektor Technikum
Leśnego w Białowieży Anna Kulbacka.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa
Guzdeka. Sam akt odsłonięcia pomnika zgromadził wielu gości - w uroczystości udział
wzięli przedstawiciele samorządu Powiatu Hajnowskiego,
samorządów gmin: miasta
Hajnówka, gminy Hajnówka,
gminy Białowieża i gminy Narewka, przedstawiciele Lasów
Państwowych (LP) z Regionalnym Dyrektorem LP Panem
Andrzejem Nowakiem na czele,
a także przedstawiciele służb
mundurowych, kapłani, uczniowie Technikum Leśnego oraz
mieszkańcy Białowieży. Głównymi bohaterami wydarzenia
byli przede wszystkim Sybiracy. Reprezentanci
Związku Sybiraków: Paweł Szpakowicz, Helena
Okołów i Lech Nowacki w podstawie pomnika
umieścili kapsułę czasu z ustalonymi nazwiskami osób deportowanych z regionu Puszczy Białowieskiej. Następnie delegacje złożyły wieńce
i kwiaty. Zwieńczeniem niezwykłej uroczystości
było spotkanie z przedstawicielami Muzeum
Pamięci Sybiru, odczyt wspomnień tych, którzy
wywózkę oraz niezwykle wyruszający występ
artystyczny młodzieży z Technikum Leśnego.
To była niezwykła uroczystość, swoisty
hołd złożony naszym przodkom i sąsiadom,
zmuszonym do tragicznej wędrówki na Wschód.
Myślę, że nie ma w regionie Puszczy Białowieskiej rodziny, której nie dotknęłaby wojna,
następnie brutalna sowiecka okupacja. Fakt,
że do powstanie pomnika przyczyniło się tak

wiele osób i instytucji świadczy o wielkim zaangażowaniu naszej społeczności w upamiętnieniu tych, którym los nie pozostawił wyboru.
Dziękuję Białowieskiemu Stowarzyszeniu Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej za zainicjowanie
przedsięwzięcia a wszystkim zaangażowanym
osobom i instytucjom za wsparcie tej zaszczytnej idei – mówi Starosta Hajnowski Andrzej
Skiepko. – Wspominając tragiczną historię
sprzed 80 lat, z troską i niepokojem obserwujemy współczesne wydarzania, których staliśmy
się świadkami. Wojenna zawierucha sprawiła,
że w naszym regionie pojawili się uchodźcy
z Ukrainy. Potrafiliśmy otworzyć swoje serca
i domy na potrzebujących, niosąc humanitarną
pomoc. Podzielamy ich troski i modlitwy o jak
najszybsze zakończenie konfliktu. W kontekście
współczesnych wydarzeń, akt uroczystego odsłonięcia pomnika jest pewnym symbolem – symbolem
pamięci a jednocześnie przypomnieniem, że największe
zło zawsze przegrywa z dobrem.
Dla mnie – córki
i wnuczki Sybiraków uroczystość odsłonięcia pomnika
miała szczególny wymiar. Odżyły wspomnienia o opowieściach najbliższych. Pomnik
na zawsze pozostanie wyrazem hołdu lokalnej wspólnoty, a jednocześnie strażnikiem pamięci o mieszkańcach regionu, którym nie dane było wrócić
– dopowiada Wicestarosta Joanna Kojło.
O tym, jak wzruszającym momentem był
akt odsłonięcia pomnika, świadczą przemówienia oficjeli, przywołujące tragiczne wydarzenia
okresu wojennej zawieruchy oraz fragmenty
zasłyszanych rozmów: „Nigdy nie myślałam, że
doczekam tej chwili…”, „…jesteśmy już ostatni…”. Czas pędzi do przodu, zabierając tych,
którzy pamiętali i przeżyli wywózkę, których
okrutny los rzucił na nieprzyjazną ziemię. Staraniem lokalnej wspólnoty pozostanie pomnik –
swoista kapsuła czasu, niemy strażnik pamięci
o tragicznej karcie w historii ludzkości, w historii naszego regionu. I przestroga – zarówno
dla potomnych, jak i dla nas – współczesnych.
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