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W galerii siemiatyckiej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej przez 
miesiąc (od 15 marca do 15 kwiet-
nia) była prezentowana wystawa 

„Na styku kultur”. Ekspozcycja obej-
mowała  osiem prac, na które skła-
da się 14 fotografii wykonanych 
w technice druku pigmentowego 
na matowym papierze o rozmiarze 
A3. Autor umieścił po dwie w sta-
rych, tekturowych walizkach, które 

Siemiatycze
„Na styku kultur”

symbolizują różne kultury obecne 
na Podlasiu, z których tworzy się 
tutejsza społeczność.

Premiera projektu odbyła się 
7 września 2019 roku podczas Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa w Orli. 
Projekt został zrealizowany dzięki 
wsparciu Stypendium z Funduszu 
Popierania Twórczości ZAiKS.

Cd. str. 1

15 listopada zmar-
ła Pani Halinka Matej-
czyk. I trudno w to uwie-
rzyć. Wydawało się, że 
zawsze będzie można 
do niej zajść i zapytać 
o przedwojenny Gródek, 
o Żydów, gródeckie tra-
dycje i zwyczaje… Mia-
ła rewelacyjną pamięć. 
Wielokrotnie ją odwie-
dzałam. Pierwszy wy-
wiad, który przeprowa-
dziłam jako redaktor na-
czelna WG-HN w marcu 
2015 r. był właśnie z nią 
(opublikowany w WG-HN 
04/2015).  A była ku 
temu idealna okazja, właśnie uka-
zała się jej autobiograficzna książka 
pt. „Byłam konsulem PRL”, a Tomasz 

Wspomnienie o pani Halinie Matejczuk

Pani Halinka

Wiśniewski zrealizował o pani Ha-
linie film pt. „Konsul całego PRL-u” 
i właśnie z tych dwóch powodów w  

GCK w Gródku organizo-
waliśmy wtedy bardzo 
uroczyste spotkanie. Trze-
cim – były jej 82 urodziny.

Wszystkie nasze 
spotkania odbywały się 
u niej, w jej niewielkim, 
ale bardzo przytulnym, 
jasnym  mieszkanku. 
Ozdobionym makatkami, 
które  sama kiedyś zrobi-
ła. Zawsze powtarzała, że 
uwielbiała robótki ręczne, 
do dziś mam kilka kor-
donków, które mi oddała. 
Jej wielką miłością były 
książki, których miała nie-
zły zbiór w swoim salonie, 

w języku polskim, białoruskim, ro-
syjskim i francuskim. Byłam zasko-
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Konkurs „Modernizacja Roku & 
Budowa XXI wieku” organizuje od 25 
lat Stowarzyszenie Ochrony Naro-
dowego Dziedzictwa Materialnego. 
Ideą konkursu jest propagowanie 
i wspieranie działań dla ratowania 
budowli dziedzictwa narodowego 
oraz promocja modernizacji, prze-
budowy, rewitalizacji terenów, roz-
budowy obiektów i urządzeń dla 
uzyskania efektów użytkowych i es-
tetycznych. Uroczystość ogłoszenia 
wyników i wręczenia nagród odby-
wa się od lat na Zamku Królewskim 
w Warszawie. 

Do konkursu zgłoszono 402 
obiekty, z województwa podla-
skiego 14. Najwięcej zgłoszeń 
w naszym województwie pocho-
dzi z Hajnówki (3); po dwa obiekty  

zgłosiły Choroszcz i miasto Suwałki. 
Dotychczas najwięcej głosów 

(923)zdobyła rozbudowa szkoły 
we wsi Kruszyn w województwie 
dolnośląskim Najwyżej z woje-
wództwa podlaskiego – na 4 miej-

Modernizacja roku & budowa XXI w.
scu z 710 głosami - znajduje się  
budowa Ośrodka Edukacji Przyrod-
niczej „Młynarzówka” w Kurowie, 
gmina Kobylin Borzymy. Z naszego 
terenu na 14 miejscu z 396 głosami 
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„Polska od kuchni” to ogólno-
polski konkurs dla Kół Gospodyń 
Wiejskich. Ma on na celu integracje, 
aktywizację i wsparcie lokalnych spo-
łeczności oraz promocję rodzimych 
produktów i dziedzictwa kulinarnego.

Będzie prowadzony w czterech 
kategoriach.

Wybory Miss Wdzięku. 
Uczestniczki zostaną podzielo-

ne na dwie kategorie wiekowe: Miss 
do 45 r. życia i Miss 45+. Nie ograni-
czą się one do wyboru najpiękniejszej 
działaczki KGW. Pod ocenę zostaną 
wzięte także: wdzięk, osobowość, 
zakres działania oraz umiejętności.

Konkurs Kulinarny
Trzeba będzie przygotować tra-

dycyjne danie regionalne lub nowo-
czesną wariacje na jego temat.

Konkurs Artystyczny
To konkurs dla osób, które w ra-

mach KGW doskonalą swoje wyjątko-
we umiejętności. Może to być śpiew, 
taniec, malowanie, haft, lepienie 
z gliny itp.

Polska od kuchni
Kobieta Gospodarna i Wyjąt-

kowa
W tym konkursie każde koło 

będzie mogło zaprezentować swoje 
sukcesy i osiągnięcia oraz podejmo-
wane działania na rzecz społeczności 
lokalnych.

Każdy konkurs zostanie roz-
strzygnięty w trzech etapach:

- I etap – Komisje Konkursowe 
wybiorą 105 najbardziej inspirują-
cych Kół, które przejdą do półfinałów 
wojewódzkich.

- II etap – w półfinałach woje-
wódzkich zostaną wybrane po 2 Koła 
w każdej kategorii, które przejdą do 
Finału.  Nagroda główna dla zwy-
ciężczyń na tym etapie to 3 tys zł 
w każdej kategorii.

- III etap – Finał, który odbędzie 
się 25 września na PGE Narodowym 
w Warszawie. Nagroda główna to 15 
tys zł.

Więcej informacji na www.festi-
walpolskaodkuchni.pl

(cec)

 Przebudowa drogi gminnej Chojewo – Pace
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Czy cały obszar Puszczy Białowieskiej powinien zostać objęty ochroną  
poprzez włączenie do Parku Narodowego?

To pytanie jest ciągle obecne w dyskursie społecznym. Inaczej do problemu podchodzą samorządowcy i mieszkańcy Regionu Puszczy 
Białowieskiej, inaczej organizacje ekologiczne. A co o tym myślą nasi przedstawiciele w parlamencie?

Jest to pytanie, na które 
ciężko mi jednoznacznie odpowie-
dzieć.  

Z jednej strony, jak wiemy 
Puszcza Białowieska to jedyny 
w Polsce obiekt przyrodniczy wpisa-
ny na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO jako Obiekt Światowego 
Dziedzictwa Przyrodniczego. Nasz 
krajowy system ochrony przyrody, 
w jej przypadku ogranicza się głów-
nie do parku narodowego i rezerwa-
tów przyrody.

W debacie publicznej, jak się 
słyszy, Puszcza jest utożsamiana 
z parkiem narodowym. Jednak Bia-
łowieski Park Narodowy zajmuje 1/6 
powierzchni Puszczy Białowieskiej. 
Większość Puszczy znajduje się po 
białoruskiej stronie granicy i w ca-
łości jest ona parkiem narodowym. 

Moim zdaniem, powodem wie-
lu problemów w temacie Puszczy 
Białowieskiej jest kwestia funkcjo-
nowania lasów gospodarczych znaj-
dujących się na jej terenie. Myślę, że 
racjonalna polityka ochrony przyro-
dy powinna zakładać szukanie rów-
nowagi, której aktualnie jest brak.

Tuż po odzyskaniu niepodle-
głości, gdy Polska tworzyła zalążki 

Białowieskiego Parku Narodowego,   
włączono do Lasów Państwowych 
większą część Puszczy Białowieskiej, 
by dostarczać drewna. Kraj był zde-
wastowany po wojnie, lasów było 
mało i brakowało drewna. Obecnie 
mamy jednak całkowicie odmien-
ną sytuację: lasów nam przybywa, 
produkcja drewna stale wzrasta, 
a zasoby drzewne Puszczy są nie-
wielkim ułamkiem całości zasobów 
pozostających w gestii Lasów Pań-
stwowych. Patrząc na to z perspek-
tywy gospodarki państwa Puszcza 
nie musi już produkować drewna.

Z drugiej zaś strony rozumiem 
argumenty ludności z powiatu haj-
nowskiego.  Praca w lesie lub w tar-
taku to często ich  jedyne źródło 
zarobku. W okolicach Białowieży, nie 
ma praktycznie przemysłu. W samej 
Białowieży funkcjonuje co prawda 
rozbudowana infrastruktura tury-
styczna, jednak poza samą Biało-
wieżą niewiele jest  pensjonatów 
i hoteli. Ludziom z okolicznych 
wsi nie pozostaje, więc wiele poza 
pracą związana z przerobem drew-
na i z gospodarowaniem w lesie. 
A obecne prawo stanowi jasno- bez 
zgody okolicznych gmin, nie mogą 
być rozszerzone granice parku na-
rodowego.

Stąd też z jednej strony  uwa-
żam, że ze względu na specyfikę 
i unikalne walory przyrodnicze 
Puszczy należy rozszerzyć obwód 
Białowieskiego Parku Narodowego. 
Puszcza Białowieska jest bowiem 
w Polsce najbliższa lasom natural-
nym. Z drugiej zaś strony, rozumiem 
problemy jakie to przysporzy lokal-
nej społeczności. Warto byłoby wte-
dy rozważyć, by za rozszerzeniem 
granic parku poszedł specjalny pro-
gram wspierający tą społeczność.

Tomasz Frankowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Stefan Krajewski
Poseł na Sejm RP

Kluczowe w zrozumieniu, 
czym jest Puszcza Białowieska, 
oraz to, w jaki sposób najlepiej 
ją chronić i gospodarować, jest 
oparcie opinii i rekomendacji na 
fachowej wiedzy, a nie emocjach. 
Puszcza jest bez wątpienia jedną 
z przyrodniczych pereł zarówno 
naszego regionu, jak i całego kraju. 
Jej wyjątkowość polega jednak nie 
tylko na bogactwie i pięknie przyro-
dy. Puszcza Białowieska to unikalny 
organizm przyrodniczo – kulturo-
wy, kształtowany od setek lat przez 
faunę, florę, ale także człowieka. 
Podejmując decyzję o statusie ca-
łej puszczy, należy mieć więc na 
uwadze również opinię i odczucia 
mieszkańców miejscowości „pusz-
czańskich”, którzy, można powie-
dzieć, są jej współgospodarzami, 
a także leśników opiekujących się 
tymi lasami od pokoleń. Mają oni 
bowiem doświadczenie, fachową 
wiedzę i jak nikt inny wiedzą jaka 

ingerencja jest wskazana, a jaka 
może przynieść nieodwracalne 
szkody. Trzeba wiedzieć, że róż-
norodne formy gospodarowania 
zasobami leśnymi były obecne na 
tym terenie od wieków. Powinniśmy 
podkreślić, że teren Białowieskiego 
Parku Narodowego zajmuje ok. 1/6 
polskiego obszaru Puszczy Biało-
wieskiej. Tutaj, żadne prace leśne 
nie są i nie były prowadzone. Także 
na terenach należących do Lasów 
Państwowych, a będących rezerwa-
tami przyrody, działalność leśnicza 
nie jest prowadzona. Uważam, że 
ekologia jest ważną dziedziną na-
uki, która ma na celu zachowanie 
naszej planety w „stanie przydat-
ności” dla nas, ludzi. Dlatego tak 
istotne jest racjonalne prowadzenie 
działalności proekologicznej, oraz 
korzystanie z wiedzy ekspertów 
z zakresu leśnictwa, gospodarki 
wodnej, ochrony przyrody, zamiast 
zacietrzewienia ideologicznego, 
często niestety skojarzonego ze 
zwykłą ignorancją. W kwestii za-
kresu terytorialnego Białowieskie-
go Parku Narodowego także suge-
ruję się opiniami ekspertów, także 
tych którzy podejmowali decyzje, 
wyznaczając ten obszar wiele lat 
temu. Jestem więc zwolennikiem 
pozostawienia go w jego obecnym 
kształcie.

„Na styku kultur”

Prezentowane na wystawie 
prace świadczą o wielkim zaan-
gażowaniu emocjonalnym autora 
w tworzenie artystycznych wizji. Te-
matyka dzieł jest intrygująca, nie-
banalna, wielokrotnie zaskakująca. 
Z całą pewnością można stwierdzić, 
że autor z dużą starannością wy-
biera obiekty fotografowane oraz 
z rozwagą kreuje ich efekt osta-
teczny. Sądzę, że wystawa jest 
na tyle niecodzienna, że warto ją 
pokazać w innych miejscowościach. 
Ekspozycja może też stanowić in-
teresujące wprowadzenie do lekcji 
wychowawczych czy też z historii 
regionalnej.

***
Dariusz Myhan urodził się 

07.07.1963 r. w Górowie Iławeckim 
na Mazurach, będących przed woj-
ną terenami Prus Wschodnich. Tam, 
w pierwszych latach dzieciństwa 
wśród ludności polskiej, ukraińskiej 
i niemieckiej, jego wrażliwość i cie-
kawość świata kształtowane były 
przez różne religie i kultury. Z pew-
nością wychowanie w tak wielona-
rodowym i wielowyznaniowym śro-
dowisku wywarło ogromny wpływ 
na artystyczny obraz tworzonych 
prac. 

Dariusz Myhan ukończył z wy-
różnieniem studia magisterskie na 
Wydziale Sztuki Mediów i Sceno-

grafii Warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Dyplom w Pracowni Pro-
fesora Wojciecha Prażmowskiego 

- Autoportret z przyszłości.
Jest autorem publikacji „Moje 

prawosławie”, albumu zawierające-
go ponad 100 fotografii, na opraco-
wanie którego otrzymał stypendium 
ZAiKS. Album zaś został uhonoro-
wany nagroda CEWE za najlepszą 
fotoksiążkę. Jego fotografie może-
my znaleźć w czasopismach i fol-
derach ogólnopolskich i lokalnych. 

Trzykrotny stypendysta ZAiKS, 
stypendysta Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Tematy kultury i religii zarów-
no podczas świąt, jak i życia co-
dziennego na terenach wschodnich, 
są głównymi motywami pojawiają-
cymi się w twórczości Dariusza My-
hana. W swojej pracy fotograficznej 
wykorzystuje analogowe aparaty 
i tradycyjne materiały światłoczułe. 
Nie waha się jednak sięgać, kiedy 
widzi taką konieczność, po technikę 
cyfrową. 

Dotychczasowe wystawy in-
dywidualne:

1. „Dziewczyna”, Siemiatycki 
Ośrodek Kultury 2001

2. „Kaflarnia”, Siemiatycze 
2009; Galeria zamknięta, Warszawa 
2009; Wojewódzki Ośrodek Anima-
cji Kultury w Białymstoku, Białystok 
2010, Drohiczyn 2015

Cd. ze str. 1 3. „Podlaskie kąty”, Koryciny 
2015, „Ziołowy zakątek”

4. „Na styku kultur”, „Kaflar-
nia”, „Podlaskie kąty”, „Strychy”, Orla 
2019, w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Orli

Udział w kilkudziesięciu wy-
stawach zbiorowych.

Nagrody i wyróżnienia:
1. Wyróżnienie w Ogólnopol-

skim Konkursie Fotografii Młodzieży 
Szkolnej, Lidzbark Warmiński 1980

2. Drugie miejsce  w Ogólno-
polskim  Konkursie Fotografii „Por-
tret”, Trzcianka 2012

3. Nagroda za najlepszą fo-
toksiążkę CEWE, 2013

4. Wyróżnienie dziekańskie 
dyplom magisterski na Wydziale 
sztuki Mediów, 2013

5. Wyróżnienie w konkursie 
„Portret rodziny Pana Cogito, Fun-
dacja im. Zbigniewa Herberta  2014

6. Wyróżnienie  w Ogólnopol-
skim  Konkursie Fotografii „Portret”, 
Trzcianka 2014Wyróżnienie w kon-
kursie „Podlasie w obiektywie im. 
W.Wołkowa” 2015

7. 3  Miejsce w konkursie 
CEWE FOTOKSIAŻKĄ za zdjęcie 
„Autoportret z dzieciństwem” 2016

8. 3 miejsce w konkursie Na-
rodowego Centrum Kultury -„Po-
mysłobranie” za scenariusz zajęć 

„Polska światłem malowana” 2020
Ewa Nowik

znalazła się budowa obiektów OSiR 
w Hajnówce. Pozostałe zgłoszenia 
z naszego regionu:
37 miejsce – budowa krytej pływalni 
w Siemiatyczach (182 gł.)
108 miejsce – budowa Centrum 
Turystyki i Promocji „Kraina Żubra” 
w Białowieży (14 gł.)
151 miejsce – budowa i rozbudowa 
Przedszkola nr 2 w Hajnówce (2 gł.)
152 miejsce – Dom Dziennej Pomocy 
w Hajnówce (2 gł.)
234 miejsce – przebudowa drogi 
gminnej Chojewo – Pace, gm. Brańsk 
(1 gł.)

Do zakończenia konkursu zo-
stało jeszcze prawie miesiąc, warto 
się więc zmobilizować i zagłosować 
na obiekty z naszego terenu.

Aby oddać głos należy:
1. wejść na stronę: 
https://www.modernizacjaroku.org.pl
2. Wyszukać zgłoszony obiekt we-

dług województwa lub nazwy 
obiektu

3. Kliknąć na zgłoś obiekt, a następ-
nie „zobacz podstronę obiektu i od-
daj swój głos”

4. Na podstronie podać imię i na-
zwisko, adres mailowy, zaznaczyć 

„Nie jestem robotem”, a po uda-
nej weryfikacji kliknąć „Zagłosuj”. 
Na podany adres mailowy wysła-
ny zostanie link do aktywacji głosu, 
należy go zaakceptować.

Głosowanie trwa do 10.05.2021 
roku do godziny 12.

Jeszcze raz  zachęcamy do od-
dawania głosów!                      

   (sok)

Modernizacja roku 
& budowa XXI w.
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Staraniami Gminnego Centrum 
Kultury w centrum Gródka została 
ustawiona niepowtarzalna instalacja 
świąteczna - ręcznie malowany ko-
gut, kura oraz wielkanocne jajo. Praca 
nad dekoracją trwała od ok. 1,5 mie-
siąca. Namalowaniem obrazu zajęła 
się instr. Maria Mieleszko – lokalna 
artystka, malarka z naszej gminy. 
Wycięciem kury, jajka i koguta wg. 
koncepcji autorki zajął się instr. Grze-
gorz Karpowicz. Całość mierzy ok. 8 m  

długości i ma ok. 2,5 m wysokości.
Zachęcamy do odwiedzenia 

naszej miejscowości i zrobienia zdję-
cia przy dekoracji oraz wrzucenia na 
portale społecznościowe z hashta-
giem #wielkanocnygrodek

Dekoracja została ustawiona 
na placu gminnej targowicy przy ul. A. 
i G. Chodkiewiczów naprzeciw sklepu 
Top Market. Instalacja będzie dostęp-
na do połowy maja.  

Radosław Kulesza

Niepowtarzalna wielkanocna dekoracja

Wielkanocny Gródek
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Od blisko miesiąca zarząd powiatu biel-
skiego opracowuje i zatwierdza dokumenty 
stanowiące podsumowanie wyników finan-
sowych powiatu za poprzedni rok. Podsta-
wowym aktem prawnym w tym zakresie jest 
uchwała w sprawie sprawozdania rocznego 
z wykonania budżetu powiatu bielskiego 
za 2020 r. Jest ona przekazywana również 
w trybie odrębnej uchwały organowi stano-
wiącemu – radzie powiatu. Rada z kolei na 
najbliższej sesji podejmie własny akt prawny 
dotyczący rozpatrzenia i zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu powiatu za ubiegły rok.

Jak przedstawia się wykonanie bu-
dżetu powiatu za rok 2020? Dochody wy-
konane wyniosły 69 mln zł, w tym bieżące  

– 59,5 mln zł, a majątkowe – 9,5 mln zł.
Powiat bielski poniósł wydatki w kwo-

cie 65,5 mln zł, w tym wydatki bieżące  
– 53 mln zł, a majątkowe – 12,6 mln zł.

Dzięki prowadzonej przez zarząd ra-
cjonalnej i proinwestycyjnej polityce powiat 
zanotował w ubiegłym roku bardzo dobry wy-
nik finansowy. Rezultatem podejmowanych 
działań jest nadwyżka w budżecie wynosząca 
3,4 mln zł. Tak korzystna sytuacja finansowa 
pozwoli władzom powiatu na zrealizowanie 
kilku ważnych inwestycji, m.in. oczekiwanej 
od dawna i  obecnie wkraczającej w fazę re-
alizacji budowy hali sportowej przy II Liceum 
Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkie-
wicza.

Sprawozdanie roczne z wykonania bu-
dżetu powiatu bielskiego za 2020 r. zyskało 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Białymstoku.

pd, fot Fz z Pixabay

Sprawozdawczość budżetowa  
powiatu bielskiego
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W niedawnym wywiadzie 
udzielonym „Gazecie Polskiej” 
wicepremier i prezes Prawa 
i Sprawiedliwości nazwał opo-
zycje rakiem. Kilka dni później 
rzecznik tegoż rządu prosi opo-
zycje o poparcie w głosowaniu 
nad ratyfikacją Funduszu Odbu-
dowy oraz programem Nowy Ład 
i Krajowym Planem Odbudowy. 
Suweren  odrobinę logiczne my-
ślący zastanowi się, co się dzie-
je? Jakaż to śmiertelna choroba 
trawi rządzącą  koalicję, że rak 
jest dla niej mniej groźny? Czy 
możemy być pewni, że w czasie 
pandemii, która ciągle zbiera 
ogromne żniwo, mamy jeszcze 
sprawne kierownictwo Państwa. 
Co ma myśleć zwykły obywatel, 
jak ma ufać władzy, która nie 
może poradzić sobie sama ze 
sobą. Czy w sytuacji, gdy minister 
wymawia posłuszeństwo premie-
rowi oskarżając go jednocześnie 
o zaprzedanie interesów Polski 
Brukseli i Berlinowi – i nadal jest 
ministrem –   może ufać, że taka 
władza zadba o jego zdrowie 
i życie. A co ma myśleć przecięt-
ny Kowalski o społeczeństwie, 
które  ten walczący sam ze sobą 
rząd wciąż darzy nie słabnącym 
zaufaniem? 

Po trzydziestu latach walki 

z komuną, dekomunizacji wszyst-
kiego co w najdrobniejszy spo-
sób przypominało miniony ustrój, 
deprawacji nawet największych 
osiągnięć PRL – bo były takie – do-
szliśmy do  punktu, w którym jako 
obywatele nie możemy liczyć ani 
na rząd, ani na opozycję. Bo ta też 
zajmuję się wewnętrznymi wal-
kami a nie tworzeniem realnego 
programu, który mógłby przycią-
gnąć poparcie wyborców. PO po 
latach łowienia gdzie się da, i na 
lewicy i na prawicy, przypomina 
dziś PRL-elowski Front Jedności 
Narodu, który spójnego programu 
nie jest w stanie się dopracować. 
W dodatku w odróżnieniu od FJN, 
kultywuje przejętą od swych po-
przedniczek Unii Demokratycznej, 
Kongresu Liberalno-Demokra-
tycznego i Unii Wolności pogardę 
dla zwykłego człowieka. Lewica 
po latach świetności, roztrwoniła 
ogromny kredyt zaufania porzuca-
jąc programy socjalne na rzecz ... 
No właśnie czego? Zlepek libera-
lizmu z progresywizmem.? LGBT, 
związki partnerskie, ekologia są 
ważne ale ludzie o poglądach le-
wicowych oczekują czegos innego, 
oczekują dobrego programu miesz-
kaniowego, walki z wykluczeniem 
społecznym, z umowami śmiecio-
wymi, poprawy usług medycznych 

i publicznych czyli pochylenia 
się nad problemami szarego, 
prostego człowieka. A otrzymują 
kolejną zmianę szyldu. Tak jakby 
obecni przywódcy tzw. „Nowej 
Lewicy” wstydzili się sukcesów 
i dorobku SLD. Każdy rozsądny 

- na ich miejscu - trzymałby się 
tego szyldu rękami i nogami bo 
zapisał się on dobrze w pamięci 
Polaków. Ale jak się nie ma pro-
gramu to trzeba w kotle mieszać 
z nadzieją, że tego braku umie-
jętności nikt nie zauważy. Dodat-
kowo niektórzy przedstawiciele 
lewicy występujący w mediach 
po prostu ja ośmieszają. Nie tyl-
ko byłemu posłowi Zbyszkowi Za-
borowskiemu opada szczęka gdy 
ogląda medialne popisy posłanki 
Anny Marii Żukowskiej. A jak by 
tego było mał to oprócz słowne-
go poparcia rządu, lewica popiera 
go czynem zasilając jego szeregi.

I nie poprawia optymizmu, 
tak wspaniale rządzonego społe-
czeństwa, świadomośc, że w koń-
cu spelniły się zapowiedzi wladzy, 
o zajmowaniu czołowych miejsc 
nie tylko w Europie ale i na świe-
cie. Bo podium,  na  którym się 
od jakiegoś czasu znajdujemy 
dotyczy liczby zgonów na CO-
VID-19. 

Wiesław Sokołowski

Moim zdaniem Czy rak uratuje rząd?

Około 3:50 nad ranem 
4.04.21 r. w Niedzielę Wielkanoc-
ną w miejscowości Zacisze, gmina 
Zabłudów, województwo podlaskie 
spłonęła obora i stodoła, które były 
dorobkiem całego życia małżeń-
stwa Bogumiły i Krzysztofa. W wy-
niku pożaru stracili oni około 30 
sztuk bydła i wszystkie maszyny 
rolnicze wraz z trzema ciągnikami, 
ocalały tylko 3 cielaczki. Ta tragedia 
w kilka godzin pozbawiła ich mająt-
ku ale nie pozwólmy na to by zabra-

Zbiórka na odbudowę spalonego 
gospodarstwa z Zacisza

ła i sens życia. Każda ofiarowana 
przez Państwa złotówka to cegiełka 
w odbudowę ich gospodarstwa. Zbli-
ża się czas prac polowych– pomóż-
my im uzbierać na zakup ciągnika 
i podstawowych maszyn rolniczych, 
by mogli uprawiać ziemię którą tak 
kochają. Potem przyjdzie czas na 
odbudowę obory i stodoły. Za każdą 
pomoc serdecznie dziękujemy. 

Sąsiedzi i przyjaciele 
https://zrzutka.pl/vky32n

(źródło UM Zabłudów)

Kupiona i sprzedana

Czternastoletnia Me-
gan Stephens podczas wa-
kacji w Grecji zakochała się 
w dorosłym Albańczyku. Zo-
stała z ukochanym w Grecji, 
a jej matka wróciła do Anglii. 
Gehenna trwała sześć lat! On 
zmusił ją do prostytucji, a po-
tem sprzedał handlarzowi ludź-
mi. Megan przeżyła horror. Prze-
chodziła z rąk do rąk. Trafiała do 
kolejnych domów publicznych... 
Bita, gwałcona i poniżana, była 
zbyt zastraszona, by szukać 
pomocy. W końcu znalazła 
się w szpitalu. Tam życzli-
wi ludzie uratowali jej życie. 

Niewiarygodne! W tym samym 
czasie matka przeprowadziła się 
do Grecji i nie miała pojęcia, jaki 
los spotkał jej córkę… To dzieje 
się w dzisiejszej Europie! Megan 
opisała drastyczne szczegóły 
swojego losu seksualnej nie-
wolnicy, by przestrzec inne na-
iwne dziewczyny, gotowe pójść 
w nieznane za głosem serca. 

„Historia Megan jest przerażająca. 
Przeraża nie tylko sadystyczna 
przemoc, jakiej doświadczyła, 
ale też to, jak łatwo dała się 
wciągnąć w spiralę deprawacji 
i jak trudno było jej się z tego 
wyrwać”. „Observer”.

Historia MEGAN STEPHENS 
wzbudziła wielkie medialne 
i społeczne poruszenie w Wiel-
kiej Brytanii. Opisał ją m.in. „Gu-
ardian”. Jej autobiografia „Kupio-
na i sprzedana” przez kilkanaście 
tygodni pozostawała w Top 20 
brytyjskich list bestsellerów. Me-
gan Stephens odbudowuje swoje 
życie. Uwalnia się od alkoholizmu, 
przechodzi terapię. Ma przyjaciół, 
stara się odnowić więzi z matką. 
Jednak nadal jest w traumie, gdy 
na ulicy spotyka osobę podobną 
do kogoś z jej przeszłości.

Ta historia wstrząsnęła Wielką Brytanią! 
Czternastoletnia Angielka zakochała się się i zaufała. A on 
sprzedał ją handlarzowi ludźmi! 

Warto przeczytać

Miasto Siemiatycze otrzyma 
blisko 375 tys. zł dotacji unijnej na 
wsparcie Klubu Aktywnego Senio-
ra w Siemiatyczach. Taką decyzję 
podjął Zarząd Województwa Podla-
skiego na posiedzeniu w czwartek, 
1 kwietnia. 

W ramach projektu pod opie-
ką Klubu Aktywnego Seniora znaj-
dzie się 15 nowych podopiecznych, 
a oferta placówki zostanie znacznie 

rozszerzona. Będą prowadzone zaję-
cia zielarskie, kulinarne, informatycz-
ne, taneczne, plastyczne, z zakresu 
kosmetologii, muzyczne. Podopieczni 
skorzystają również z usług psycho-
loga.

Seniorzy mogą również liczyć 
na pomoc zdrowotną, na przykład 
w zakresie terapii ruchowej. Będą też 
korzystać z wyjazdów kulturalnych 
i rekreacyjnych, m.in.: do Opery i Fil-

Aktywni seniorzy w Siemiatyczach
harmonii Podlaskiej, do Białowieskie-
go Parku Narodowego czy do kina.

Koszt tego przedsięwzięcia wy-
nosi 394,5 tys. zł, a dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego 
pokryje prawie 375 tys. zł. Projekt 
został złożony na konkurs w ramach  
Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa 
Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Barbara Likowska-Matys

Gminy otrzymają ponad 3 mln 
złotych z funduszy unijnych na inwe-
stycje: remont świetlicy, nowe boisko, 
ośrodek kultury i montaż odnawial-
nych źródeł energii. Stanisław Dere-
hajło, Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego, podpisał w piątek, 19 
marca w Boćkach umowy na dofi-
nansowanie tych 
czterech projektów. 

- Dziś pod-
pisaliśmy umowy 
na modernizację 
świetlicy w gminie 
Suraż, gminnego 
ośrodka kultury 
w gminie Dziad-
kowice, boiska 
w gminie Czyżew 
i paneli fotowolta-
icznych w Boćkach. 
Te inwestycje prze-
kładają się na rozwój społeczności 
lokalnych. – podkreśla Stanisław 
Derehajło, Wicemarszałek Woje-
wództwa Podlaskiego. - Dają nam 
nadzieję, że damy radę przetrwać 
pandemię, a po pandemii będziemy 

mogli się spotykać i rozwijać aktyw-
ność lokalną - dodaje.

Gmina Boćki zamierza zreali-
zować przedsięwzięcie polegające na 
dostawie i montażu 62 mikroinstala-
cji OZE na budynkach mieszkalnych. 
Otrzyma dotację na ten cel w wyso-
kości blisko 1,3 mln zł.

Gmina Suraż zmodernizuje 
i zaadaptuje budynek Ochotniczej 
Straży Pożarnej, znajdujący się we 
wsi Zimnochy-Świechy i utworzy 
tam Wiejski Ośrodek Aktywności Lo-
kalnej. Będzie to pierwszy tego typu 

ośrodek w gminie Suraż. Przyznana 
dotacja to blisko 300 tys. zł.

Z kolei w gminie Dziadkowi-
ce, w miejscowości Kąty powsta-
nie Lokalne Centrum Aktywności 
Społeczno-Kulturalnej. Istniejący 
budynek będzie zmodernizowany, 
wykonana zostanie też termomoder-

nizacja oraz remont dachu. 
Ponadto zostanie kupione 
wyposażenie, niezbędne do 
działalności Centrum. Przy-
znana dotacja to 400 tys. zł.

Natomiast Gmina 
Czyżew otrzymała dotacje 
na budowę obiektu sporto-
wego w Rosochatem Ko-
ścielnem.

Wszystkie inwestycje 
będą kosztować ponad 5 
mln zł, z czego dofinan-
sowanie przyznane z fun-

duszy europejskich to ponad 3 mln 
zł. Dotacje pochodzą z Regionalnego 
Programu Operacyjnego.
Edyta Chodakowska-Kieżel i Barbara 

Likowska-Matys 
fot.: Marcin Nawrocki

Fundusze europejskie na inwestycje  
w Boćkach, Surażu, Dziadkowicach i Czyżewie

Panująca pandemia nie 
przeszkodziła w tradycyjnym pa-
sowaniu uczniów klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej w Czyżach. To 
niezwykły dzień w życiu pierwszo-
klasistów. Stali się prawdziwymi 

Czyże
Ślubowanie pierwszaków

uczniami. Po ślubowaniu dyrektor 
szkoły Mirosław Pietkiewicz symbo-
licznym wielkim ołówkiem pasował 
ich na ucznia. Na pamiątkę otrzy-
mali dyplomy i .... wykonali pamiąt-
kowe zdjęcie.                             (s)
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Wspomnienie o pani Halinie Matejczuk Pani Halinka

czona, jak 5 lat temu zauważyłam 
u niej najnowszą powieść Joanny 
Bator, niełatwej pisarki. Pani Halinka 
właśnie ją przeczytała. Żałowała, że 
nie ma z kim w Gródku porozma-
wiać po francusku, w języku, który 
był jej bardzo bliski, z racji pracy 
w placówkach dyplomatycznych. 
Pamiętam, jak bardzo cieszyła się, 
kiedy Irenka Matysiuk przyprowa-
dziła do niej potomka gródeckich 
Żydów z Argentyny, z którym długo 
rozmawiała po francusku. Książki 
pomagały jej żyć, dlatego tak bar-
dzo cierpiała, kiedy jakiś czas temu 
zaczęła tracić wzrok. A przecież 
właśnie w 83 roku życia nauczy-
ła się obsługi komputera, zaczęła 
pisać maile, założyła konto na fb. 
Widać było, że możliwości kompu-
tera  naprawdę ją zafascynowały. 
Na Skypie rozmawiała z wnuczką 
brata, mieszkającą w Monachium, 
z dawnymi znajomymi. Czytała wy-
wiady, śmiała się, że tyle wystaw 
już zwiedziła, że „pojechała” do Za-
chęty na wystawę. Mogła w Inter-
necie oglądać cały świat, wysyłała 
maile. Internet podarował jej dużo 
samodzielności, pozwolił na łącz-
ność ze światem.   

Z tego wszystkiego tak szybko 
musiała zrezygnować ze względu 
na pogarszający się wzrok. Nie 
mogła już sama pisać. Po wysta-
wie „PRL w Gródku” zaproponowała 
spotkanie, żebym mogła nagrać jej 
wspomnienia.  Nazwała je – „Fakty 
uzupełniające wystawę PRL w Gród-
ku”. Postanowiła, jak sama powie-
działa, zostawić je  dla potomności 

(ukazały się w WG-HN 05/2019) 
Podczas mojej krótkiej wizyty u  
pani Halinki gospodyni  miała dwa 
telefony od przyjaciół z daleka, 
z którymi utrzymywała kontakt od 
60 lat. Rozmawiała o codzienności, 
ale i spalonej katedrze Notre Dame, 
w której była kilkukrotnie i o naj-
nowszej książce Olgi Tokarczuk, któ-
rą wysłuchała na audiobooku… Tak, 
przyjaźni na długie lata na pewno 
można było uczyć się od niej.

Cieszyła się, że dzięki swojej 
książce „Byłam konsulem PRL” na-
wiązała tyle nowych znajomości, 
odświeżyła sporo starych. Widać 
było, że dawała jej dużo energii. 
Któregoś razu częstując herbatą 
(jak ona sprawnie sobie radziła 
w kuchni, jeżdżąc na wózku) podała 
do niej kawałek nietypowego ciasta 
przysłanego przez znajomą (chyba 
nawet z zagranicy).  

Wszyscy znali panią Halinkę! 
To nasza znana gródczanka,  skarb-
nica wiedzy o Gródku i jego miesz-
kańcach. Jeśli ktoś przyjeżdżał do 
Gródka i chciał porozmawiać o prze-
szłości, zawsze był kierowany do jej 
mieszkanka przy ul. Chodkiewiczów. 
Pamiętam, jak opowiadała, że od-
wiedziła ją pisarka zajmująca się 
książką o wojnie. Długo ze sobą 
rozmawiały. Potem okazało się, że 
była to znana reporterka Magdale-
na Grzebałkowska. Niestety, w jej 
książce „1945 wojna i pokój” nie 
znalazły się opowieści pani Halinki, 
bo nie pasowały ideologicznie. Pani 
Halinka opowiadała m.in. o Łupasz-
ce, którego oddział zabił jej ojca.

Urodziła się w 1933 r. w Gród-

ku na ul. Koszarowej. Nieszczęśli-
wy upadek podczas wojny (upadła 
na bok i zraniła się w lewe biodro) 
uczynił z niej osobę kaleką. Trafiła 
do białostockiego szpitala, w którym 
zaczęła się jej życiowa tragedia. Kie-
dy po kilku tygodniach okazało się, 
że nie ma jej dotychczasowego le-
karza, który dwukrotnie zakładał jej 
gips, nowy młody, niemiecki lekarz 
w sposób bestialski przeprowadził 
operację. Bardzo cierpiała, rana nie 
chciała się goić, długo leżała w łóż-
ku. Dopiero po dwóch latach zaczę-
ła chodzić o dwóch kulach, po roku 
o jednej, a potem już tylko z lasecz-
ką. I tak już chodziła z nią przez całe 
życie.(Przez ostatnie 13 lat już nie 
chodziła, jeździła na wózku). Mama 
marzyła, aby została krawcową, ale 
ona, bardzo dobra i zdolna uczen-
nica chciała się uczyć. Okazało się, 
że jest możliwość kontynuowania 
nauki w Uniwersyteckim Studium 
Przygotowawczym w Lublinie. I tak 
razem z grupką trzydziestu kilku 
osób z Gródka i okolic wyjechała 
w daleki świat (do końca dotrwało 
tylko sześć). Rodzinie bardzo nie po-
dobał się ten pomysł z wyjazdem. 
W wywiadzie wspominała: „Mówio-
no mi: „Powinnaś siedzieć w domu. 
Gdzie z laską, kaleka, pojedziesz?” 
Poszłam do batiuszki Doroszkiewi-
cza (późniejszego metropolity), który 
powiedział, żebym jechała, pobło-
gosławił mnie na drogę. Powiedział: 

„Gala jedź i nikoho nie bojsia. Ucz się, 
tylko nie krzywdź ludzi”. I ja zawsze 
o tym pamiętam.” W 1951 r. rozpo-
częła studia w Warszawie w Szkole 
Głównej Służby Zagranicznej. Po 3,5 

Cd. ze str. 1 roku ukończyła I stopień na Wydzia-
le Dyplomatyczno – Konsularnym 
Szkoły Głównej Służby Zagranicznej 
i w styczniu 1955 r. dostała nakaz 
pracy w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych. Wkrótce przerwała pracę, 
ponieważ otworzono studia magi-
sterskie. Dyrektor Departamentu 
wystawił jej bardzo dobrą opinię, 
ale dodał, że ze względów inwalidz-
kich nie ma perspektyw w służbie 
dyplomatycznej. Bardzo się mylił, 
bo w 1958 r. pani Halina pojecha-
ła na swoją pierwszą placówkę do 
Marsylii jako młodszy referendarz. 
I tak się zaczęła jej dyplomatyczna 
kariera w męskim świecie, (bo tak 
się składało, że na tych wszystkich 
placówkach konsularnych pracą 
merytoryczną zajmowali się głów-
nie panowie, była  jedyną kobietą 
pośród nich).  Potem były placówki 
dyplomatyczne w Lille, Lyonie, Kolo-
nii, Kopenhadze, Moskwie. Pani Ha-
lina była zawsze bardzo odważną, 
nowoczesną kobietą. Miała własny 
samochód, który sama prowadziła, 
co w latach 60. i jeszcze później-
szych było rzadkością. Ponad 40 lat 
jeździła autem na wszystkie placów-
ki, raz w roku do Gródka na urlopy, 
do Bułgarii na wczasy, do Jugosławii, 
Grecji, do Maroko, Hiszpanii, zjeździ-
ła całą Szwecję, Norwegię.  

Wyjechała z Gródka, mając 16 
lat, powróciła do niego na emery-
turze. Zawsze powtarzała, że mimo 
wszystko  przyszło się jej żyć w bar-
dzo dobrych czasach. Życie tragicz-
nie doświadczyło ją inwalidztwem, 
a pomimo to dzięki dobrym ludziom, 
których spotykała na swojej drodze 

udawało się jej to przezwyciężać 
i odnosić sukcesy, żyć dobrze i cie-
kawie. Była optymistką.  W tym 
wywiadzie, o którym wspomina-
łam zatytułowanym „Tam w niebie 
mam bardzo dobrego opiekuna”  
na koniec zapytałam, a raczej za-
sugerowałam, że w swoim życiu 
miała szczęście do ludzi. „Miałam. 
Jak wyjechałam z Gródka, to świat 
się przede mną otworzył. Wszyscy 
byli bardzo opiekuńczy, każdy chciał 
się ze mną przyjaźnić. A koledzy 
w Warszawie na studiach trakto-
wali mnie normalnie, bez żadnych 
ulg. Wyleczyli mnie z kompleksów.  
Jak leżałam nieruchomo w szpitalu 
ponad miesiąc, codziennie mnie ktoś 
odwiedzał. Moi przyjaciele teraz też 
dzwonią do mnie, odwiedzają, przy-
jeżdżają ich dzieci.  Na 80-te urodzi-
ny dostałam od moich kolegów taki 
sympatyczny list. Poza tym jakoś 
tak się moje życie szczęśliwie ukła-
dało z tym samochodem, butem. 
Przyjechałam na placówkę do Lyonu 
i na wystawie jednego z szewskich 
sklepików zobaczyłam taki wysoki 
but idealny dla mnie. I Ania Radziu-
kiewicz ma rację, że ktoś nade mną 
czuwa. Wszystkie moje cierpienia – 
z tą nogą, ze szpitalem, z okupacją 

– zostały mi wynagrodzone”.
Miała taki piękny uśmiech, jak 

mówiła, wspominała…
Tak  bardzo będzie nam jej 

brakować!
Dorota Sulżyk 

(tekst ukazał się w: Wiadomości 
Gródeckie Haradockija Nawiny gru-
dzień 2020-styczeń 2021)

W listopadzie ubiegłego roku 
na drogach gminy Siemiatycze po-
jawił się nowoczesny autobus elek-
tryczny.  Czy więc taki ekologiczny 
transport na terenie gminy Siemia-
tycze, ale także każdej innej, jest 
w najbliższym  czasie możliwy? Od-
powiedź na tak postawione  pytanie 
jest niestety negatywna. Wpraw-
dzie w 2016 roku rząd opublikował 
strategię na rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju do roku 2020,  której 
jednym z ważniejszych części był 

„Program Rozwoju Elektromobil-
ności”,  ale strategia ta - z per-
spektywy ponad czterech lat jakie 
upłynęły od publikacji - okazał się 
kolejną z licznych obiecanek-caca-
nek; brutalnie mówiąc elektrobujdą 
premiera Morawieckiego. Ale wróć-
my na chwilę do założeń Programu. 
Przewidziano w nim m.in. program 
E-bus, który miał stymulować pro-
jektowanie i produkcję polskich po-
jazdów elektrycznych na potrzeby 
komunikacji miejskiej.

Realizując założenia Strategii 
Rada Ministrów - w marcu 2017 
roku - przyjęła Plan Rozwoju Elek-
tromobilności w Polsce „Energia dla 
przyszłości” oraz Krajowe Ramy po-
lityki rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych. Wg. nich do 2025 
roku po polskich drogach ma jeź-
dzić milion pojazdów elektrycznych. 

Gmina Siemiatycze

Czy ekologiczny transport jest możliwy?

Kolejną ustawą o elektromobilności 
wprowadzono obowiązek wykorzy-
stania samochodów elektrycznych 
przez instytucję publiczne oraz do 
świadczenia zadań publicznych. 
Tylko jak  przykładowy samorząd 
gminy Siemiatycze ma się z tego 
obowiązku wywiązać? Pojazdy 
elektryczne są bardzo drogie więc 
bez pomocy państwa niewiele sa-
morządów stać na ich zakup. A tej 
pomocy brak. Założenia programu 
okazały się  propagandową bujdą, 
co udowodniła Najwyższa Izba 
Kontroli, która sprawdziła, czy ad-
ministracja publiczna zapewniła 
skuteczną realizację zadań doty-
czących elektromobilności. Kontrole 
wykazały, że nie. Przeprowadzono 
je w Ministerstwie Energii (obecnie 
Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych), Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju  oraz w 26 samorządach; 
objęły one lata 2016 – 2019. Co 
wykazały wyniki kontroli? Nie ma 
tu miejsca na szczegółowe oma-
wianie, więc tylko kilka danych. Po 
pierwsze i najważniejsze dla pla-
nów naszej przykładowej gminy. 
Rząd wprawdzie powołał Fundusz 
Niskoemisyjnego Transportu, który 
miał by źródłem wsparcia finanso-
wego, ale systemu bezpośrednich 
dopłat do nabycia samochodów 
elektrycznych nie wdrożył. Zamiast 

na dopłaty środki finansowe z fun-
duszu w łącznej wysokości 684 
tys. zł przeznaczono na obsługę 
funduszu czyli zarobki urzędników. 
Nie dziwmy się więc, że aż 79 proc. 
skontrolowanych samorządów nie 
miało żadnego samochodu elek-
trycznego. Do końca lipca 2020 
roku zarejestrowano w Polsce tylko 
13 057 pojazdów elektrycznych co 
stanowi  ok. 26 % celu na bieżący 
rok.

Nie ulega jednak wątpliwości, 
że  przyszłość transportu jest zwią-
zana z elektromobilnością i najwyż-
szy już czas skończyć z mydleniem 
oczu i rozliczyć tych ministrów, 
którzy wdrażanie Strategii potrak-
towali   jako bajeczki na dobranoc 
dla suwerena i albo przystąpili 
z opóźnieniem  (jak minister Sasin  
w XII 2019 r.) lub w ogóle nic do-
tychczas nie zrobili. Bo samorządy 
i inne instytucje publiczne czekają 
na faktyczną a nie deklarowano po-
moc. Inaczej na  gminnych drogach 
jeszcze długo nie pojawi się ekolo-
giczny  autobus na stałe.

Warto dodać, że elektrycz-
nych busów od kilku już lat używa 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-
ży w Drohiczynie w ramach projek-
tu „Port nad Bugiem”, organizując 
nimi zwiedzanie miasta.

(cec)

Palma wielkanocna, którą 
zrobiły uczestniczki zajęć w Klubie 
Seniora z Niemirowa zdobyła na-
grodę specjalną na XXIII Konkursie 
na Wykonanie Palmy Wielkanocnej 
zorganizowanym przez Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
w Ciechanowcu.

Zwycięską palmę Seniorki zro-
biły podczas spotkań w lutym i na 
początku marca 2020 r.

Panie z Klubu Seniora w Nie-
mirowie dziękują instruktorce Pani 
Aleksandrze Tobota za pomoc i fa-
chowe wsparcie.

Serdecznie gratulujemy suk-
cesu!                           (UG Mielnik)

Niemirów
Sukces Klubu Seniora

W marcu rozpoczęła się przebudo-
wa drogi gminnej Koszki – Podbiele (do 
granicy z gminą Bielsk Podl.) Inwestycja 
obejmuje m.in. przebudowę przejazdu 
kolejowo-drogowego na trasie Bielsk 
Podlaski – Czeremcha oraz przebu-
dowę drogi gminnej. Droga zostanie 
wzmocniona podbudową z kruszywa 
łamanego i będzie miała trzywarstwo-
wą  nawierzchnię z betonu asfaltowego. 
Przebudowane zostaną przepusty pod 
drogą i zjazdami oraz kablowe linie 
energetyczne. Powstaną żwirowe po-
bocza. Wartość inwestycji, która ma się 
zakończyć 31 mają to 806 954,54 zł.  
50 proc tej kwoty pochodzi z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.                 (cz)

Koszki

Trwa budowa drogi
874 tysiące złotych będzie 

kosztowała rozbudowa i moderniza-
cja budynku dawnej świetlicy wiejskiej 
w Nowoberezowie w gminie Hajnówka. 
Powstanie tam dom dziennego poby-
tu działający w ramach Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Haj-
nówce. Placówka zapewni pomoc oso-
bom starszym, które ze względu na 
wiek, stan zdrowia, sytuacje życiową, 
warunki rodzinne i mieszkaniowe czy 
materialne nie są w stanie normalnie 
funkcjonować w społeczeństwie. Plano-
wana przez gminę inwestycja została 
dofinansowana przez Zarząd Woje-
wództwa kwotą 540 tys zł pochodzącą 
z funduszy europejskich.                (w)

Nowoberezowo

Dom Dziennego Pobytu
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Przysłowia  ludowe  na  kwiecień

Na  św.  Franciszka   bociany  wracają  ze  swego  legowiska.
Na  św.  Izydora  na  bociana  pora.
Kwiecień  co  deszczem  rosi,  wiele  owoców  przynosi.
Grzmot  w  kwietniu  dobra nowina,  już  szron  liści  nie  pościna.
Kwiecień,  kiedy  deszczem  plecie,  to  się  maj  wystroi  w  kwiecie.
Na  św.  Justyna  siew  się  w polu  zaczyna.
Gdy  w  kwietniu  słonko  na  dworze,  nie  będzie  pustek  w  komorze.
W  Wielką  Niedzielę  pogoda,  duża  w  polu  uroda.
Za  kwietniem  ciepłym  idzie  maj  chłodny.
Gdy  św.  Jerzy  (skryje  wronę  w  życie,  będzie  zboża  obficie..

  Przysłowia  wybrał  i  zdjęcie  dodał  Jan  Ciełuszecki

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

Wspaniale zaprezentowali 
się zawodnicy Podlaskiego Klubu 
Sportowego „NA SZCZYT” na VIII 
Turnieju Karate Shinkyokushin o Pu-
char Wielkich Jezior Mazurskich 
w Giżycku 27 lutego 2021 roku. 
Dwudziesto-cztero osobowa ekipa 
zawodników z oddziału Białystok 
oraz Wyszki w sumie zdobyła 18 
pucharów (8 pierwszych miejsc, 5 
drugich oraz 5 trzecich). W turnieju 
wystartowało ponad 250 zawod-
ników z kilkunastu klubów z Polski 
między innymi: Ełk, Giżycko, Li-
dzbark Warmiński, Grajewo, Skarży-
sko Kamienna, Szczytno, Ostrołęka, 
Mrągowo, Białystok.

Z klubowego oddziału w Wy-
szkach na najwyższym stopniu po-
dium, zajmując pierwsze miejsce 
w swojej kategorii wiekowej i wago-
wej stanęli Hubert Niewiński, Patryk 
Niewiński, Krystyna Karpiesiuk, Zo-

Turniej karate w Giżycku

fia Karpiesiuk oraz Kacper Kamińśki.
Drugie miejsce w swojej ka-

tegorii zajęła Natalia Konobrocka, 
natomiast na 3 stopniu podium 
zajmując miejsce trzecie stanęli 
Kacper Młodzianowski oraz Zuzan-
na Karpiesiuk.

Trzeba podkreślić, iż pomimo, 
że karate w Wyszkach zawodnicy 
uprawiają dopiero od dwóch lat 
umiejętnościami oraz aktywnością 
w walce nie ustępują karatekom, 
którzy ten sport walki uprawiają już 
o wiele dłużej na co wskazują uzy-
skane wyniki sportowe na tym oraz 
poprzednich turniejach w których 
uczestniczyli.

Zawodników do turnieju przy-
gotował sensei Marcin Siegieńczuk 
3 DAN przy aktywnej asyście sem-
pai Gabrieli Skwiot 1 KYU.

Bezpieczną podróż zawodni-
ków z Wyszek na turniej w Giżycku 

Ponad półtora miliona złotych 
trafi do pięćdziesięciu dwóch pod-
laskich klubów sportowych . Dzięki 
dotacji z Zarządu Województwa 
będą one mogły pokryć koszty 
bieżącej działalności, organizację 
szkolenia  oraz współzawodnictwa 
sportowego. Dla wielu mniejszych  
klubów będzie to często jedno 
z większych wpływów. Tradycyjnie 
najwięcej otrzymają kluby repre-
zentujące województwo na pozio-
mie centralnym. Wśród 52 klubów 
znalazły się także te z naszego 
regionu. I tak:

- Koszykarski Klub Sportowy Tur 
Basket w Bielsku Podl. otrzyma  
50 000 zł,

- Bielsk Klub Sportowy TUR  
- 30 000zł,

Podlaskie wspiera sport
- Klub Sportowy Michałowo  

- 30 000 zł,
- Klub Piłkarski „Bocian” w Boćkach 

– 17 000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „Ma-

gnat” w Juchnowcu Kościelnym  
– 17 000 zł,

- Środowiskowy Klub Sportowy „Ko-
lejarz” w Czeremsze – 15 000 zł,

- Gródecki Klub Sportowy   
- 15 000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „Znicz” 
w Surażu – 15 000 zł,

- Miejski Klub Sportowy „Cresovia” 
w Siemiatyczach - 5 500 zł,

Wcześniej dziewięć podlaskich 
klubów reprezentujących wojewódz-
two w najwyższych klasach rozgryw-
kowych otrzymało łączne wsparcie 
w wysokości 1 mln. zł.              (sok)

Narodowa Agencja Programu 
Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu 
wniosków o Akredytację złożonych 
w terminie do 29 października 2020 
r. W gronie 433 placówek oświato-
wych z całej Polski, które otrzymały 
akredytację na realizację projektów 
w Programie Erasmus+ Kształcenie 
i Szkolenia Zawodowe znalazł się 
także Zespół Szkół Zawodowych 
w Hajnówce.

Akredytacja umożliwia korzy-
stanie z ułatwionej formy wniosko-
wania o dofinansowanie projektów 
w latach 2021-2027.  To dla szkoły 
wielkie wyróżnienie i sukces – ozna-
cza to, że młodzież z Powiatu 
Hajnowskiego ucząca się na 
kierunkach technicznych nadal 
będzie miała możliwość uczest-
niczenia w  praktykach za grani-
cą, a tym samym – zdobywania 
nowych umiejętności, poznawa-
nia świata oraz nauki języków 
obcych.

Dzięki aktywnemu pozyski-
waniu funduszy unijnych oraz in-
tensywnej współpracy z przedsię-
biorcami, uczniowie z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Hajnówce jeszcze 
w trakcie nauki  mają możliwość 
poznania realiów pracy w wybranej 
branży a przy okazji zarobić pierwsze 
pieniądze i poznać kawałek świata. 
Szkoła jest absolutnym liderem 
wśród hajnowskich szkół średnich 
w zakresie realizacji projektów unij-
nych. Uczniowie technikum zdoby-
wali nowe umiejętności podczas 
praktyk zawodowych  w Niemczech 
i w Hiszpanii. Choć w tym roku sytu-
acja epidemiologiczna uniemożliwi-
ła zagraniczne wyjazdy, szkoła nie 
osiada na laurach – placówka przy-
gotowuje się do kolejnego projektu 
mającego na celu podniesienie kom-
petencji zawodowych i poszerzenie 
wiedzy uczniów. Szkoła przygotowuje 
się do  projektu „Podniesienie jako-
ści kształcenia zawodowego w ZSZ  
w Hajnówce poprzez realizację 
kompleksowego Programu rozwo-
jowego szkoły – II edycja”. Ucznio-
wie, którzy zdecydują się na naukę 
w szkole będą mogli m.in. skorzystać 
z dodatkowych kursów zawodowych 
i przedmiotowych.  Więcej szczegó-
łów wkrótce.        Katarzyna Miszczuk

ZSZ w Hajnówce z akredytacją 
Programu Erasmus+sfinansowała Gmina Wyszki dzięki 

zaangażowaniu Wójta Gminy Wy-
szki Mariusza Korzeniewskiego.

Tekst i zdjęcia 
Podlaski Klub Sportowy Na Szczyt

Zarząd Województwa po-
zytywnie ocenił i dofinansował 
zgłoszony przez gminę Perlejewo 
w ramach stowarzyszenia LGD Ty-
giel Doliny Bugu projekt wymiany 
oświetlenia ulicznego w gminie.

Energooszczędne oświetle-
nie uliczne zostanie zainstalowa-
ne w miejscowościach: Perlejewo, 
Leszczka Duża, Leszczka Mała, Pie-
czyski, Miodusy Pokrzywne, Twaro-
gi Trąbnica, Miodusy Inochy, Koski 
Wypychy, Koski Falki, Borzymy, Bo-
rzymy Kolonia, Twarogi Lackie, Gaj. 

Łącznie wymienionych i zmo-
dernizowanych do końca roku zo-
stanie aż 267 lamp ulicznych. Gmi-
nę będą oświetlały lampy LED-owe, 
a system oświetlenia zostanie wy-
posażony w autonomiczne układy 
redukcji mocy, z uwzględnieniem 
wymiany wyeksploatowanych wy-
sięgników, przewodów zasilających 
oprawy i zabezpieczeń.

Wymiana oświetlenia uliczne-
go będzie kosztowała 356 tys. zł, 
a dotacja wyniesie 292 tys. zł.

(blik)

Perlejewo

Będzie jaśniej 
i oszczędnie

Nawet największe zero na świecie
dowartościuje się w Internecie.
Oczerni, bluźnie wyzwisk stekiem
i poczuje się wtedy wielkim czło-
wiekiem.                Czytelniczka WP

Wielki człowiek

W 2021 roku Polacy dokonali 
wstrząsającego odkrycia: filmy 
„Dzień świra” i „Kariera Nikodema 
Dyzmy”, które uważali za fabu-
larne, okazały się filmami doku-
mentalnymi!!!  „Kontakty” nr 13

HUMOR
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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

Parking przy ulicy Kolejowej 
w Białowieży jest wykorzystywany 
w sezonie przez licznie przyjeżdża-
jące autokary z wycieczkami z ca-
łego kraju. Ale często pełni również 
inna rolę. Jest to miejsce publicz-
nych spotkań. Na placu znajduje się 
scena więc parking jest w czasie 
imprez kulturalnych swoistym am-
fiteatrem. Na jego remont, utwar-
dzenie terenu oraz  postawienie 
obiektów małej architektury  gmi-
na Białowieża pozyskała pół mi-
liona dofinansowania z funduszy 
unijnych. Projekt obejmuje także 
wybudowanie siłowni plenerowej 
wzbogaconej o tablice edukacyjne 
oraz ławkę solarną. Teren zostanie 
ogrodzony i oświetlony i wzboga-
cony o monitoring.                     (s)

Białowieża

Rewitalizacja  
parkingu
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

70 lat praw miejskich Hajnówki

Chcesz dowiedzieć się jak 70 lat temu 
wyglądało życie w Hajnówce? Czym zajmowali 
się mieszkańcy naszego miasta?

Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr. T. 
Rakowieckiego w Hajnówce zaprasza na cykl 

pt. „70 lat praw miejskich - 70 ciekawostek 
o Hajnówce”. Ciekawostki publikowane są na: 
biblioteka.hajnowka.pl i hajnowka.pl

Do tej pory ukazały się materiały z życia 
codziennego mieszkańców Hajnówki. Mogliśmy  
przeczytać artykuły o dworcu kolejowym oraz 
o jeżdżących w naszym mieście dorożkach 
i dwuosobowych rowerach. Dowiedzieliśmy 
się o funkcjonowaniu amatorskiego ruchu te-
atralnego oraz miejskiej i powiatowej biblio-
teki. Wiosną ukazały się artykuły o miejskim 
ogrodniku i szklarni, pachnącym hobbi, a także 
wiosennych porządkach. Opisana została też 
historia statku m/s „Hajnówka”, a także życio-
rys doktora Kazimierza Ptaszyńskiego.

Mamy nadzieję, że powrót do kart historii 
Hajnówki będzie miłym wspomnieniem tego, 
co już było, a dla młodszych mieszkańców 
miasta - ciekawą lekcją historii.

56. rocznica śmierci doktora Tadeusz Rakowieckiego
6 kwietnia przypadła 56. rocznica śmierci 

patrona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Haj-
nówce dr. Tadeusza Rakowieckiego.

Poniższe materiały pochodzą z książki 
autorstwa Alli Gryc pt. „Tadeusz Rakowiecki: 
lekarz, astronom, humanista” (2015) oraz 
z artykułów Gazety Białostockiej z 1971 roku.

Tadeusz Rakowiecki zmarł 6 kwietnia 
1965 r. po ciężkiej chorobie na zapalenie 
płuc. W zawodzie lekarza przepracował 60 lat, 
czynny zawodowo do ostatnich chwil życia. 
W kontaktach z pacjentami był miły i delikat-
ny, wrażliwy i wyczulony na ludzkie cierpie-
nie i biedę. Szczególną opieką otaczał ludzi 
ubogich i potrzebujących. Znany był z tego, 
że opłaty za wizytę pobierał symbolicznie lub 
rezygnował z nich zupełnie, nieraz dyskretnie 
wspomagał swoich pacjentów. Do dziś ujmuje 
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Realizacja projektu „bony na szkolenie” 
w Powiecie Hajnowskim trwa! Pierwsze umo-
wy już zostały podpisane! Kursanci w ramach 
poddziałania 3.2.1 realizują program kursów 
komputerowych. Również w marcu kolejna 
grupa uczestników rozpoczyna  studia pody-
plomowe. Największym zainteresowaniem 
cieszą się Studia MBA - Master of Business 
Administration – start już 20.03.2021r.!

Rekrutacja trwa! Kolejni zakwalifikowani 
mieszkańcy powiatu hajnowskiego są suk-
cesywnie zapraszani na rozmowy z naszymi 
doradcami kariery. Jeśli i Ty chciałbyś pod-
nieść swoje kwalifikacje zawodowe, skorzy-
staj z oferowanego wsparcia! Przypominamy 
najważniejsze zasady rekrutacji:
• uzupełnij wniosek online przez stronę https://

bonynaszkolenie2.pl – jeśli Twój wiosek zo-
stał zakwalifikowany (rekrutację przeprowa-
dza Lider Projektu w Łomży), skontaktuje się 
z Tobą doradca kariery i zaprosi na rozmowę;

• uczestnik może dokonać wyboru kierunku 
kształcenia z ofert umieszczonych w Bazi 
Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.
parp.gov.pl/;

• aplikować może każdy pełnoletni mieszka-
niec Powiatu Hajnowskiego, przy czym: pre-
ferencje w ramach 3.2.1 - osoby o niskich 
kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku 
życia, preferencje w ramach 3.2.2. - osoby 
zamieszkałe na obszarach wiejskich.

Wkład własny uczestnika – 15 %. Mak-
symalne dofinansowanie do 85%  wartości 
kształcenia. Kontakt z powiatowym Biurem 
Projektu - 502 285 722.

Formy szkoleń możliwe do realizacji 
w ramach projektu oraz wartości dofi-
nansowania: 

Poddziałanie 3.2.1:
1. Szkolenia i kursy skierowane do osób 

dorosłych, które z własnej  inicjatywy są za-
interesowane rozwijaniem kompetencji w za-
kresie  :
• języków obcych
• kompetencji cyfrowych (szkolenia informa-

tyczne) - szkolenia prowadzące m.in. do na-
bycia kompetencji  z zakresu: przeglądania, 

wyszukiwania informacji, przechowywania 
i znajdowania treści; komunikacji z wykorzy-
staniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; two-
rzenia treści w różnych formatach, platfor-
mach i środowiskach cyfrowych; programo-
wania; obsługi specjalistycznych programów.

• nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia 
umiejętności poprzez kursy kompetencji 
ogólnych - przygotowujące do matury, eg-
zaminów eksternistycznych  i inne, w wyniku 
których możliwe będzie uzupełnienie braków 
w wykształceniu, kończące się uzyskaniem 
świadectwa ukończenia szkoły podstawo-
wej, świadectwa ukończenia gimnazjum lub 
świadectwa dojrzałości

2. Studia podyplomowe w celu rozwijania 
kompetencji i umiejętności osób  dorosłych 
oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifi-
kacji i poziomu  wykształcenia.

Poddziałanie 3.2.2:
Osoby dorosłe, które z własnej inicjaty-

wy zainteresowane są uzyskaniem  kwalifi-
kacji lub nabyciem kompetencji zawodowych 
w ramach pozaszkolnych  form kształcenia 
ustawicznego.

Pozaszkolne formy kształcenie ustawicz-
nego to: 

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy
2. Szkolenia i kursy zawodowe zakończo-

ne egzaminem zewnętrznym
3. Kurs umiejętności zawodowych.
Projekt Kompleksowy system rozwija-

nia kompetencji i umiejętności osób dorosłych 
zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 
3.2.1/3.2.2 - II edycja” finansowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020. Jego liderem jest Łomżyńskie Forum 
Samorządowe, partnerami: powiaty: hajnow-
ski, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, 
zambrowski oraz Łomżyńska Rada FSNT NOT 
w Łomży i Powiatowe Urzędy Pracy : w Kolnie 
i Bielsku Podlaskim. Ogólna wartość przedsię-
wzięcia to ponad 26 mln zł, dofinansowanie: 
ponad 23 mln zł z czego wartość dotacji dla 
Powiatu Hajnowskiego to 2,1 mln zł.

Pierwsze bony na szkolenia przyznane! 
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Z cyklu... „70 lat praw miejskich - 70 ciekawostek o Hajnówce”
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 „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta  
w sferach kultury i turystyki  

inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”
W ramach projektu „Hajnów-

ka dostępna” w ostatnim czasie 
pracowaliśmy wspólnie ze wszyst-
kimi partnerami oraz członkami 
Grupy Inicjatywnej nad informa-
cjami obrazkowymi, informującymi 
o udogodnieniach dla osób z nie-
pełnosprawnościami w budynkach 
użyteczności publicznej (Urząd Mia-
sta, Miejska Biblioteka, Hajnowski 
Dom Kultury, Hajnówka Central-
na). W ramach warsztatów online 
(w dwóch grupach) prowadzonych 

przez Fundację Kulawa Warszawa 
zostały określone i wypracowane 
niezbędne piktogramy. Każda z in-
stytucji otrzymała ok.15-20 sztuk 
wybranych tabliczek, które zostaną 
rozmieszczone w budynkach.

Wykaz wszystkich wypraco-
wanych piktogramów wraz z opi-
sem ich znaczenia znajduje się na  
www.hajnowka.pl.

Emilia Korolczuk
Główny specjalista  

ds. wdrożenia w projekcie

W ramach „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie miasta Hajnówka na 2021 
rok” rusza Akcja pn. „Stop niekon-
trolowanemu rozmnażaniu zwierząt 
2021” skierowana do zamieszku-
jących na terenie miasta Hajnów-
ka właścicieli psów i kotów. Akcja 
realizowana jest przy częściowym 
dofinansowaniu zabiegów steryliza-
cji i kastracji przez Gminę Miejską 
Hajnówka wysokości:
a) 75 % kosztu zabiegu w przypadku:
• sterylizacji suki, jednak nie więcej 

niż 200,00 zł/brutto;
• kastracji psa, jednak nie więcej niż 

110,00 zł/brutto;
b) 50 % kosztu zabiegu w przypadku:
• sterylizacji kotki, jednak nie więcej 

niż 65,00 zł/brutto;
• kastracji kocura, jednak nie więcej 

niż 55,00 zł/brutto;
• pozostałą część kosztów zabiegu 

ponosi właściciel.
Celem akcji jest popularyzacja 

tej najbardziej skutecznej i huma-
nitarnej metody ograniczenia nad-
populacji psów i kotów, co w efek-
cie końcowym zminimalizuje liczbę 
zwierząt bezdomnych.
Warunki udziału w Akcji:

1. Złożenie przez właściciela/

opiekuna zwierzęcia wniosku oraz 
okazanie książeczki zdrowia psa lub 
kota z aktualnymi szczepieniami, lub 
innego dokumentu poświadczające-
go prawo do zwierzęcia;

2. Pozytywna weryfikacja da-
nych we wniosku w Referacie Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska;

3. Jeden właściciel może ubie-
gać się o dofinansowanie kosztów 
zabiegów maksymalnie dwóm zwie-
rzętom rocznie.
UWAGA

Właściciele zwierząt nie 
otrzymają zwrotu kosztów po-
niesionych za zabiegi steryliza-
cji lub kastracji wykonane bez 
skierowania z Urzędu lub przed 
rozpoczęciem Akcji.

Akcja prowadzona będzie przez 
Urząd Miasta Hajnówka do 30 listo-
pada 2021 r. lub do wyczerpania 
środków finansowych, przeznaczo-
nych na ten cel w ramach Programu.

Placówki weterynaryjne 
biorące udział w akcji:
1. Gabinet Weterynaryjny Highvet, 
Paweł Tichoniuk, ul. Lipowa 135, 17-
200 Hajnówka; tel. 698-719-377
2. Gabinet Weterynaryjny Eugeniusz 
Rutkowski, ul. Lipowa 83, 17-200 
Hajnówka; tel. 600-625-503
3. Gabinet Weterynaryjny lek. 
wet. Renata Wasiluk, ul. M. J. Pił-
sudskiego 4, 17-200 Hajnówka;  
tel. 693-335-537

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w Urzędzie Miasta 
Hajnówka, pokój 202 lub tele-
fonicznie pod numerem telefonu 
85-682-20-14.

56. rocznica śmierci doktora Tadeusz Rakowieckiego
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wszystkich opowieść robotnika tar-
taku, który z powodu nagłej choro-
by zgłosił się do doktora. Rakowiecki 
zauważając jego zniszczoną koszulę 
cichutko szepnął do żony: Pelu podaj 
panu z szafy moje dwie niebieskie 
koszule. Nie dorobił się majątku, 
bowiem nigdy nie dbał o wartości 
materialne. Zawsze najważniejszy 
był człowiek.

Tadeusz Rakowiecki był czło-
wiekiem wielkiego serca i umysłu, 
wszechstronnych zainteresowań. 
Niezwykle skromny, taktowny, od-
znaczał się niebywałą umiejętnością 
współżycia z ludźmi, czym zdobył 
zaufanie i szacunek społeczeństwa 
Hajnówki. Śmierć doktora poruszyła 
wszystkich hajnowian. W ostatniej 

drodze do miejsca wiecznego spo-
czynku towarzyszyli mu duchow-
ni, przedstawiciele władz miasta, 
personel służby zdrowia oraz liczni 
mieszkańcy Hajnówki.

Tadeusz Rakowiecki został 
pochowany na cmentarzu katolic-
kim w Hajnówce. Po dwudziestu 
latach, w 1985 roku, obok doktora 
Rakowieckiego spoczęła żona Pe-
lagia. Niezwykle cenną bibliotekę 
i spuściznę Rakowieckich przejęła 
ich wychowanica Helena Górska. 
Helena Górska była żoną Stanisła-
wa Dudnika, pilota, który w czasie 
II wojny światowej walczył w bitwie 
o Anglię. Za bohaterską postawę 
w 1972 r. był odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi.

Tadeusz Rakowiecki w 1952 r. 

Dofinansowanie montażu  
paneli fotowoltaicznych  

dla mieszkańców miasta Hajnówka
Urząd Miasta Hajnówka od dnia 5 maja 2021 r. od godz. 7.30  do 31 

maja 2021 r. do godz. 15.30. przyjmuje od mieszkańców miasta Hajnówka 
wnioski o przyznanie grantu na montaż instalacji paneli fotowoltaicznych 
o mocy do 5 kWp.
UWAGA

Przed złożeniem wniosku proszę szczegółowo zapoznać się 
z regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu dostępnym na 
www.hajnowka.pl

Wniosek o przyznanie grantu dostępny jest na www.hajnowka.pl oraz 
w Urzędzie Miasta Hajnówka – hol na parterze budynku.

Jerzy Sirak
Burmistrz Miasta Hajnówka

odznaczony „Za wzorową pra-
cę w służbie zdrowia”. W 1954 r. 
uchwałą Rady Państwa nadano mu 
„Złoty Krzyż Zasługi” oraz medal 
„10-lecia Polski Ludowej”. Pośmiert-
nie, w 1975 r., został uhonorowany 
tytułem „Zasłużony dla Powiatu Haj-
nowskiego”.

W rocznicę śmierci Tadeusza 
Rakowieckiego staraniem ówcze-
snych władz oraz doktora Jarosława 
Puchnarewicza - dyrektora Szpitala 
Powiatowego w Hajnówce, w 1971 r. 
w Przychodni Obwodowej w Hajnów-
ce odsłonięto tablice pamiątkową. 
Uroczystości towarzyszyła wystawa 
fotografii i dokumentów ilustrująca 
życie i działalność Tadeusza Rako-
wieckiego.

Więcej na www.hajnowka.pl

Projekt pn. „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidu-
alnych instalacji fotowoltaicznych” realizowany jest w ramach umowy nr UDA-RP-
PD.05.01.00-20-0929/20-00 z dnia 2 kwietnia 2021 r. z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach osi prioryte-
towej V. Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych 
źródłach energii.

Pierwsze bony na szkolenia 
przyznane! 
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„Realizacja projektu stwarza 
możliwości osobistego rozwoju 
ale to także inwestycja w kapitał 
ludzki – najcenniejszy z kapitałów, 
jakim dysponuje każdy samorząd. 
Z chwilą rozpoczęcia rozmów o kon-
tynuacji projektu [pierwsze edycja 
zakończyła się w czerwcu 2020 r., 

przyp. red.], wspólnie ze Starostą 
Andrzejem Skiepko deklarowaliśmy 
chęć udziału samorządu Powiatu 
Hajnowskiego – naszym prioryte-
tem pozostaje realizacja inicjatyw 
wspierających rozwój społeczności 
lokalnej” - mówi Wicestarosta Joan-
na Kojło, Koordynator Projektu.

Katarzyna Miszczuk

Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce przypomina o możliwości 
skorzystania z nieodpłatnej pomocy 
prawnej! W Powiecie Hajnowskim 
funkcjonują dwa punkty:

1/ Punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej, w którym nieodpłatnych 
porad prawnych udzielają adwokaci 
i radcowie prawni wskazani przez 
Izbę Adwokacką w Białymstoku oraz 
Okręgową Izbę Radców Prawnych 
w Białymstoku, czynne:

• poniedziałek – wtorek w godz. 
od 8.00 do 12.00 – porad prawnych 
udzielają radcowie prawni,

• środa – piątek w godz. od 

8.00 do 12.00 – porad prawnych 
udzielają adwokaci;

2/ Punkt nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, które-
go prowadzenie Powiat Hajnowski 
powierzył Stowarzyszeniu SURSUM 
CORDA, czynne:

• poniedziałek – wtorek 
w godz. od 12.00 do 16.00 – porad 
prawnych udziela adwokat,

• środa – czwartek w godz. od 
12.00 do 16.00 – porad prawnych 
udziela radca prawny,

• piątek - od 12.00 do 16.00 – 
porad udziela doradca obywatelski.

Oba punkty z siedzibą w I LO im. 
Marii Skłodowskie – Curie w Haj-
nówce.

Pomoc prawna w Polsce
System darmowej pomocy 

prawnej funkcjonuje od 2016 r. Od 
dnia 1 stycznia 2019 roku usługi 
dostępne w punktach pomocy zo-
stały uzupełnione o nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie i nieod-
płatną mediację. Osoby w trudnej 
sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, 
profesjonalną pomoc w jednym 
z 1500 punktów w całej Polsce – 
także na terenie Powiatu Hajnow-

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Hajnowskim
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Budynek Starostwa Powia-
towego zostanie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Samorząd Powiatu Hajnowskie-
go pozyskał wsparcie finansowe 
z PFRON-u. 

Przestrzeń publiczna odgrywa 
podstawową rolę w zagwarantowaniu 
jednostce odpowiedniej jakości życia, 
stąd powinna być dostępna dla każ-
dego w równym stopniu. Wdrożenie 
mechanizmów umożliwiających każ-
demu bezproblemowe poruszanie 
się w tej przestrzeni i tym samym 
samodzielne zaspokojenie potrzeb 
to olbrzymie wyzwanie, jakie stoi 
przed administracją publiczną każ-
dego szczebla. W celu zapewnienia 
dostępności architektonicznej Urzę-
du, Powiat Hajnowski przystępuje 
do realizacji projektu „Likwidacja 
barier w poruszaniu się w budynku 
Starostwa Powiatowego w Hajnów-

ce”. W planach gruntowny remont 
łazienki znajdującej się na parterze 
budynku, uwzględniający adaptację 
pomieszczenia do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych (przyznana dotacja 
obejmuje działania na rzecz likwi-
dacji barier) oraz zakup schodołazu 
gąsienicowego (to mobilny transpor-
ter osób przeznaczony do jazdy po 
schodach).

„Budowanie przyjaznej i dostęp-
nej przestrzeni publicznej to priorytet 
każdego samorządu. Równocześnie 
z inicjowaniem  programów rehabi-
litacji społecznej i zawodowej, któ-
re samorząd Powiatu Hajnowskiego 
realizuje za pośrednictwem Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie, 
powinny być wdrażane działania 
służące przekształceniu społecznej 
przestrzeni życiowej tak, aby była ona 
dostosowana do potrzeb wszystkich 
członków danej zbiorowości. Stąd 

nasz projekt mający na celu dostoso-
wanie budynku starostwa do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Realizacja 
tego przedsięwzięcia szczególnie cie-
szy, bo umożliwi bezpośredni kontakt 
z urzędnikami dla wszystkich miesz-
kańców” – wyjaśnia Starosta Hajnow-
ski Andrzej Skiepko.

Całkowitą wartość projektu 
szacuje się na ok. 70 tys. zł, dotacja 
z Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych to 9 972, 
66 zł.

Realizacja projektu i związana 
z tym niwelacja trudności o charak-
terze komunikacyjnym i technicz-
nym zdecydowanie poprawi jakość 
świadczonych usług w Urzędzie oraz 
zapewni wszystkim mieszkańcom re-
gionu równe szanse w dostępie do in-
formacji. Zgodnie z harmonogramem 
projektu, realizacja zadania potrwa do 
kwietnia 2021 r.  Katarzyna Miszczuk

Urząd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Hajnowskim
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skiego. Od początku 2019 roku 
z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
z nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego może skorzystać każda 
osoba, której nie stać na uzyskanie 
odpłatnej porady i która złoży sto-
sowne oświadczenie.

Chcę skorzystać z pomocy
Aby skorzystać z nieodpłatnej 

pomocy należy uprzednio umówić 
termin – obowiązują zapisy!  Termin 
ustalany jest telefonicznie pod nr 85 
682 48 36 (podany numer telefonu 
służy TYLKO do rejestracji na pora-
dę prawną), osobiście w pokoju nr 9 
Starostwa Powiatowego w Hajnówce 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.30 – 15.30, lub pod ad-
resem e-mail: sprawy.spoleczne@
powiat.hajnowka.pl. Od czerwca 
2020 r. istnieje również możliwość 
zapisu  on-line na poradę w syste-

mie uruchomionym przez Minister-
stwo Sprawiedliwości. Zachęcamy 
do skorzystania z internetowych 
zapisów, link w BIP Starostwa Po-
wiatowego, zakładka „Nieodpłatna 
pomoc prawna”.

W celu przeciwdziałania roz-
przestrzenianiu się COVID-19, 
w lutym 2021 r. zawieszona jest 
możliwość osobistego udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego.  Aktualnie 
udzielanie porad prawnych na te-
renie Powiatu Hajnowskiego odby-
wa  się za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość: 
telefonicznie lub e - mail.

Zgodnie z art. 8a ust.1 usta-
wy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywa-
telskim oraz edukacji prawnej, Sta-
rosta sporządza i aktualizuje listę 

jednostek nieodpłatnego poradnic-
twa, dostępnego dla mieszkańców 
powiatu, które obejmuje w szcze-
gólności:

1) poradnictwo rodzinne, psy-
chologiczne, pedagogiczne, z zakre-
su pomocy społecznej, w sprawie 
rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i innych uzależnień, w sprawie 
przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie, w ramach interwencji kryzy-
sowej, dla bezrobotnych, dla osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, 
a także z zakresu praw konsumen-
tów, praw dziecka, praw pacjenta, 
ubezpieczeń społecznych, prawa 
pracy, prawa podatkowego, dla osób 
w sporze z podmiotami rynku finan-
sowego i inne;

2) nieodpłatną pomoc praw-
ną i nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie ze wskazaniem punktów 
i dyżurów.             Katarzyna Miszczuk

Decyzją Zarządu Województwa 
Podlaskiego mieszkańcy z pięciu gmin 
Powiatu Hajnowskiego będą mogli 
ubiegać się o dofinansowanie insta-
lacji fotowoltaicznych i kolektorów 
słonecznych.

Zachęcamy mieszkańców gmi-
ny do skorzystania z dofinansowa-
nia! Pomoc merytoryczną i praktyczną 
oferuje powiatowe Centrum Energii 
Odnawialnej w Hajnówce!

Szeroki katalog pomocy
Zgłaszając się do Centrum 

otrzymacie:
• niezależną informację na temat ko-

rzyści z zastosowania OZE,
• fachowe doradztwo odnośnie wy-

boru konkretnych rozwiązań dla 
Twojego domu,

• nieodpłatną ocenę budynku pod 
kątem aktualnego zużycia energii,

• propozycję rozwiązań energo-
oszczędnych, a także doradztwo 
odnośnie możliwości dofinansowa-
nia z funduszy unijnych i krajowych,

• pomoc w zakresie wypełniania 
i rozliczania wniosków o dofinan-
sowanie,

• namiary na podlaskie firmy działają-
ce na rynku OZE - dzięki temu macie 

możliwość bezpośredniego kontak-
tu z wykonawcą, co jest niezwykle 
istotne również dla późniejszych 
serwisów gwarancyjnych.

I to wszystko BEZPŁATNIE!
W związku z realizacją zadań 

dot. grantu na zakup i montaż in-
stalacji fotowoltaicznych nasze CEO 
współpracuje z gminami.

Ale pomoc Centrum dedyko-
wana jest nie tylko do mieszkańców.  
Centrum świadczy pomoc  także 
samorządom, które mogą uzyskać 
dodatkowe techniczne wsparcie przy 
opracowywaniu dokumentacji tech-
nicznej w przygotowywanych prze-
targach lub przy przygotowywaniu 
dokumentów aplikacyjnych o dofinan-
sowanie zer środków unijnych. Cen-
trum ma spore doświadczenie w tym 
zakresie – dotychczas nasi specjali-
ści przygotowali analizy efektywno-
ści energii elektrycznej oświetlenia 
ulicznego w 5 gminach, w tym w 4 
z Powiatu Hajnowskiego. W związku 
z wykorzystaniem systemu zarzą-
dzania energią w gminach, Centrum 
ma możliwość przygotowania również 
certyfikatów energetycznych dla bu-
dynków komunalnych. Analizowane 

są również na bieżąco umowy z PGE 
oraz wydatki na energię elektryczną 
i grzewczą w budynkach w poszcze-
gólnych jednostkach powiatowych. 
Okazuje się bowiem, że wprowa-
dzenie nawet drobnych modyfikacji 
w systemie grzewczym lub ener-
getycznym może przyczynić się do 
oszczędności i zmniejszenia opłat. 
Ze wsparcia doradczego Centrum 
korzystają również hajnowskie spół-
ki – Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych.

Promocja OZE
W celu propagowania wie-

dzy na temat odnawialnych źródeł 
energii oraz działań energooszczęd-
nych Centrum Energii Odnawialnej 
prowadzi działania edukacyjne. 
Opracowano publikacje: „Instala-
cja fotowoltaiczna – podstawowe 
wymagania zapewniające bezpie-
czeństwo instalacji”, „Jak zbudo-

wać energooszczędny dom z odna-
wialnymi źródłami energii” oraz „Jak 
oszczędzać energię w gospodarstwie 
domowym?” (do pobrania na naszej 
stronie: centrumenergii.com). Ponad-
to zostały przeprowadzone webinaria 
dla mieszkańców na temat bezpie-
czeństwa instalacji fotowoltaicznej. 
Szersze działania uświadamiające 
społeczność lokalną o zaletach no-
wych technologii w trakcie festynów 
i spotkań otwartych były niemożli-
we ze względu na sytuację epide-
miologiczną, ale  gdy tylko sytuacja 
zdrowotna w kraju  wróci do normy 
na pewno ruszymy też z tego typu 
formą edukacji.  Aktualnie akcję in-
formacyjną prowadzimy za pośred-
nictwem naszych mediów: na stronie 
internetowej oraz facebook znajdzie-
cie najnowsze newsy o dostępnych 
źródłach dofinansowania, nowinkach 
proekologicznych i ciekawostki ze 
świata energii.

Utworzenie Centrum Energii 
w Powiecie Hajnowskim to efekt pol-
sko – niemieckiej współpracy pomię-
dzy Powiatem Hajnowskim a Stowa-
rzyszeniem Energievision Frankenwald 
e.V. z Bawarii oraz wcześniejszych 
działań z Lutzem Ribbe z Fundacji 
EuroNatur. Choć realizacja projektu 
została zakończona w grudniu 2020 r., 
mając na uwadze potrzeby społeczno-
ści lokalnej Starosta Hajnowski podjął 
decyzję o kontynuacji pracy Centrum. 
Tym bardziej, że zainteresowanie 
technologią OZE stale rośnie.

Zapraszamy  do dalszej współ-
pracy mieszkańców, firmy, samorzą-
dy i instytucje! Potrzebujecie pomocy 
w tematyce OZE? Skontaktujcie się 
z nami: 

Biuro Centrum Energii Odna-
wialnej mieści się w budynku byłych 
warsztatów Zespołu Szkół Zawodo-
wych, ul. 3 Maja 25a, na I piętrze.

Katarzyna Miszczuk

Centrum Energii Odnawialnej - skorzystaj z pomocy

Z cyklu... „70 lat praw miejskich - 70 ciekawostek o Hajnówce”

Dworzec kolejowy
Czy znacie historię i „perypetie” 

hajnowskiego dworca kolejowego? Czy 
wiecie, jak kiedyś wyglądał? 

W 1894 r. zbudowano kolej 
z Bielska Podlaskiego do Hajnówki. 
U jej wylotu w Puszczy (obecnie plac 
HPPD) zbudowano carski dworzec 
myśliwski i w pobliżu dworca dwie 
gajówki. Kolej biegła dzisiejszą ulicą 
Parkową. W latach 1891-93 czynny 
był pierwszy w Hajnówce tartak Haj-

nesa. Ok. 1900 r. zbudowano szosę 
z Bielska Podlaskiego do Białowieży. 
Przecinała ona majątek Kraskowsz-
czyzna, biegła zachodnim krańcem 
wsi Hajnówka, przecinała pola wsi 
Mazury i wpadała do Puszczy na dro-
gę do Zwierzyńca. Przy szosie zbudo-
wano dom dróżnika. Obok postawili 
domy M. Górski, Stefan Kuryłowicz 
i Orzechowski. Zarysowało się nowe 
osiedle. W 1897 r. doprowadzono linię 
kolejową do Białowieży, a w Hajnówce 
zbudowano drewniany dworzec kole-
jowy. Po 1903 r. władze carskie prze-
siedliły mieszkańców wsi Leśna do wsi 
Litwinowicze i Dziadkowice.

W latach 1903-1908 zbudowa-
no dwutorową linię kolejową z Siedlec 
przez Hajnówkę do Wołkowyska, Lidy, 
Połocka. Hajnówka stała się węzłem 
kolejowym. W 1906 r. zbudowano mu-
rowany dworzec kolejowy. W czasie 
budowy kolei zorganizowano pierw-
szą szkołę, otwarto pierwsze sklepy 

i warsztaty rzemieślnicze. Budowa linii 
kolejowych i drogi bitej przyczyniła się 
do rozwoju Hajnówki. Wzrosła zamoż-
ność okolicznej ludności, pojawiły się 
u mieszkańców pierwsze wozy żela-
zne. W roku 1908 w Hajnówce było 13 
domów, we wsi Mazury 6 i na Kozim 
Przeskoku 5. Powstała terpertyniarnia.

Po wybuchu pierwszej woj-
ny światowej część mieszkańców 
Hajnówki wyjechała do Rosji. Rosja-

nie spalili dworzec kolejowy i straż 
hajnowską. Hajnówkę zajęli Niemcy 
w 1915 r. i natychmiast rozpoczęli po-
zyskanie drewna z Puszczy Białowie-
skiej na masową skalę. Już w 1915 
r. uruchomili w Hajnówce trak na 
platformie wagonu. W latach 1915-
16 zbudowali dwa tartaki - główny 
u wylotu linii kolejowej przy dworcu 
carskim, drugi mały, po drugiej stronie 
szosy przy linii kolejowej. W małym 
tartaku wyrabiali stolarkę budowla-
ną, wozy, łopaty, kolby do karabinów 
i domki składane. Kloce, tarcica i wy-
roby stolarskie odsyłane były do Nie-
miec i na front.

(...) Po roku 1915 rozpoczęli 
Niemcy budowę kolejek leśnych. Spro-
wadzili 10 parowozów, niemieckich 
maszynistów i kowali. W Hajnówce 
powstał węzeł kolei leśnych. Zbudo-
wano warsztaty remontowo-napraw-
cze taboru kolejowego. W Puszczy  
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Podczas XV sesji Rady Powiatu Haj-
nowskiego 25 lutego 2021 r. radni podjęli 
uchwałę w sprawie zadań, na które prze-
znacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w 2021 r. Osoby z niepełnosprawnościami 
będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. 
PFORN skierował do Powiatu 1,4 mln zł. To 
nie wszystko – osobną pulą są środki wy-
datkowane w ramach programu Aktywny 
Samorząd, który również będzie realizowa-
ny w 2021 r. – także ze środków PFRON-u.

W celu spójności działań na rzecz wspar-
cia osób niepełnosprawnych Rada Powiatu 
Hajnowskiego uchwaliła Powiatową Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych i Po-
wiatowy Program Działań na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych. Większość z postawionych 
celów jest realizowana dzięki skutecznemu 
wykorzystaniu środków z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
– głównego instrumentu samorządu powiato-
wego w pomocy osobom niepełnosprawnym. 
Jednostką koordynującą w obszarze pomocy 
społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Hajnówce natomiast zadania w za-
kresie rehabilitacji zawodowej prowadzi Powia-
towy Urząd Pracy w Hajnówce.

„Środki Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych samorząd po-
wiatowy otrzymuje z Zarządu PFRON. Wysokość 
tych środków na dany rok kalendarzowy ustala-
na jest przez Zarząd PFRON na podstawie algo-
rytmu. Samorząd powiatowy w formie uchwały 
określa kierunki ich wydatkowania” – tłumaczy 
Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. 

Uchwalony przez Radę Powiatu podział 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku umożli-
wi wsparcie finansowe w zakresie m.in. likwida-
cji barier architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych dofinansowuje zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, 
środków pomocniczych oraz uczestnictwa 
w turnusach rehabilitacyjnych.

W ramach wykorzystania funduszy 
PFRON tylko w 2020 r. na wsparcie osób 
z  niepełnosprawnościami wydatkowana 
została kwota 1 338 454 zł,  w tym na re-
habilitację zawodową 16 220 zł  (zadanie re-
alizowane przez Powiatowy Urząd Pracy) oraz  
1 322 234 zł na rehabilitację społeczną (zada-
nie realizowane przez Powiatowe Centrum Po-

mocy Rodzinie w Hajnówce). Dodatkowo w roku 
2020 powiat ze środków własnych finansował 
10% kosztów działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, w których uczestniczyli mieszkań-
cy powiatu hajnowskiego. W tym roku na li-
kwidację wyżej wymienionych barier oraz 
rehabilitację zawodową Powiat Hajnowski 
dysponuje kwotą w wysokości łącznej 1 
477 343 zł. 

Można ubiegać się o następujące formy 
wsparcia:

1. Dofinansowanie zaopatrzenia w przed-
mioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

W ramach tego zadania można ubiegać 
się o dofinansowanie m.in. protez kończyn (do-
finansowanie możliwe  do wysokości 3500 zł), 
wózka inwalidzkiego (dofinansowanie możliwe 
do wysokości 2 500) czy aparatu słuchowego 
(osoby po 26 r. ż). pieluchomajtki, kule, balko-
niki itp.

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny:

o dofinansowanie zaopatrze-
nia  w  sprzęt  rehabilitacyjny  wskazany przez 
lekarza specjalistę mogą  ubiegać  się  osoby 
niepełnosprawne, których dochód nie przekra-
cza kryterium dochodowego.  Wysokość dofi-
nansowania wynosi do 50 % kosztów zakupu 
tego sprzętu, jednak nie więcej niż do 1.000 zł.

3. Dofinansowanie ze środków PFRON do 
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych:

O dofinansowanie ze środków PFRON 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ubie-
gać się mogą:

1. dzieci i młodzież ucząca się i niepracu-
jąca do 24 roku życia bez względu na niepeł-
nosprawność czy posiadany stopień niepełno-
sprawności,

2. dorosłe osoby niepełnosprawne po-
siadające orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym, umiarkowanym.

Poza ww. wymienionymi działaniami, oso-
by niepełnosprawne mogą także ubiegać się 
o dofinansowanie likwidacji barier:
• architektonicznych:

możliwe jest dofinansowanie zakupu 
urządzeń (np. brodzik, umywalka, uchwyty itp.), 
natomiast robót instalacyjnych remontowo bu-
dowlanych – już nie. Wysokość dofinansowania 
wynosi do 95 % kosztów zadania, nie więcej 
jednak niż do wysokości 5.000,00 zł.
• technicznych:

z dofinansowania do likwidacji barier 
technicznych mogą skorzystać osoby niepeł-
nosprawne w stopniu znacznym lub wyjątkowo 
umiarkowanym na wyraźne zalecenie lekarza 
specjalisty uzasadniające konieczność zaku-
pu takiego sprzętu. Wysokość dofinansowania 
wynosi do 60 % kosztów zadania, nie więcej 
jednak niż do wysokości 1.600 zł. (pozostałe 
koszty stanowią udział własny Wnioskodawcy).
• barier w komunikowaniu się:

o dofinansowanie mogą ubiegać się nie-
pełnosprawne dzieci i młodzież ucząca się. 
W ramach tego można uzyskać wsparcie na 
zakup komputera, wysokość dofinansowania 
zakupu sprzętu komputerowego wynosi do 60% 
wartości, nie więcej jednak niż 1 500 zł brutto, 
natomiast pozostałe koszty stanowią udział 
własny Wnioskodawcy.

Uwaga! Podpisanie umowy o dofi-
nansowanie likwidacji jednej z barier nie 
wyklucza starania się o dofinansowanie do 
likwidacji pozostałych barier przez tego 
samego Wnioskodawcę.

Osoba niepełnosprawna  może wystąpić 
o dofinansowanie: uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w sprzęt reha-
bilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze,  jeżeli nie przekracza kryterium do-
chodowego. Informację dotyczące progów kry-
terium można uzyskać w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce. Wnioski 
będzie można składać w siedzibie PCPR, trady-
cyjną drogą pocztową lub przy wykorzystaniu 
Systemu SOW (sow.pfron.org.pl), Formularze 
wniosków dostępne są w siedzibie PCPR lub 
na stronie internetowej Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

Natomiast osoby prawne lub jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań 
z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych. Szczegółowe zasady 
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze 
środków PFRON w obszarze rehabilitacji spo-
łecznej w 2020 r. i szczegóły z tym związane są 
dostępne na stronie internetowej Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie.

Program Aktywny Samorząd
By zwiększyć pulę pozyskiwanych fun-

duszy od 2013 r. Powiat Hajnowski realizuje 
program „Aktywny Samorząd”. Środki, które wy-
datkuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w ramach programu Aktywny Samorząd ustala-

ne są przez Zarząd PFRON (Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Celem głównym programu „Aktywny sa-
morząd” jest wyeliminowanie lub zmniejsze-
nie barier ograniczających uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym, za-
wodowym i w dostępie do edukacji. Działania 
objęte dofinansowaniem, zostały sklasyfikowa-
ne w dwóch modułach. Moduł I zakłada dofi-
nansowanie zadań niwelujących bariery trans-
portowe, bariery w dostępie do uczestnictwa 
w społeczeństwie informacyjnym oraz barier 
w poruszaniu się.  W ramach tego,  w zależności 
od posiadanego stopnia niepełnosprawności, 
można ubiegać się o pomoc:
• w uzyskaniu prawa jazdy;
• w zakupie i montażu oprzyrządowania do po-

siadanego samochodu;
• w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym;
• pomoc w zakupie protezy kończyny; 
• w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania lub też 
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego sprzętu elektronicznego, zaku-
pionego w ramach programu.

Ponadto w ramach utrzymania aktyw-
ności zawodowej, można również wnioskować 
o finansowe wsparcie w zapewnieniu opieki dla 
dziecka przebywającej w placówce oświatowej 
– żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego 
typu opieką (np. w sytuacji gdy zatrudniamy 
nianię na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Natomiast w ramach Modułu II osoby ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności mogą wnioskować o pomoc 
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyż-
szym.

W ramach programu „Aktywny samorząd” 
tylko w 2020 r.  zawarto 52 umowy dofinan-
sowania na kwotę 187 864,18 zł. W 2021 r. 
wnioski o dofinansowanie w ramach programu 
„Aktywny Samorząd” można składać już od 1 
marca 2021 roku w Systemie Obsługi Wsparcia.

Chciał(a)byś skorzystać z pomocy i nie 
wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z PCPR:
ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka, 
w godz. 730 - 1530
telefonicznie pod numerem 85 682 36 42 lub 
85 682 59 83
e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl  

Katarzyna Miszczuk

Osoby z niepełnosprawnością ze wsparciem

zbudowali linie kolejowe w kierunku Masiewa, 
Starzyny, Starej Białowieży, do Czerlonki i Bud 
oraz drugi węzeł kolei z Białowieży z siecią linii 
kolejowych. Kierownikiem budowy linii kolejo-
wych był Niemiec Lukas, kierownikami odcinków 
byli Ajlat, Hase i Emeryk. Budowano z dużym po-
śpiechem, omijano przeszkody terenowe, często 
układano tory na trybach.

Powyższe fragmenty tekstu pochodzą 
z książki W. Tatarczyka „Dzieje Hajnówki do 1944 
roku”, s. 13 i 15.

Po wyzwoleniu w 1944 roku w mieście 
nie było żadnej komunikacji. Stacja PKP leżała 
w gruzach, mosty były zniszczone, szyny kolejo-
we na linii Białowieża - Bielsk Podlaski porozry-
wane. Uprzątnięto gruzy dworca, wygospodaro-
wano 37 tys. cegieł. Część tych cegieł przekaza-
no na budowę warsztatów Szkoły Zawodowej. Na 
miejscu dworca wybudowano drewniany barak, 
przeznaczony na poczekalnię i pomieszczenie dla 

służby kolejowej. Odbudowano linię kolejową do 
Białowieży i pierwszy pociąg odjechał w 1946 
roku, żegnany przez zebrany tłum ludzi. Zbudo-
wano bramę, ksiądz poświęcił tory kolejowe i po-
ciąg, grała orkiestra, wiceminister kolei przeciął 
wstęgę. Linię kolejową do Bielska Podlaskiego 
budowali robotnicy i uczniowie Szkoły Zawodo-
wej z kawałków porozrywanych szyn i oddali ją 
do użytku w 1947 r. Na stacji były parowozy au-
striackie TV 12. Pociąg towarowy do Czeremchy 
odjeżdżał raz w ciągu doby. Służba mechanicz-
na zbudowała wieżę ciśnień, pompownię wody 
i drewnianą parowozownię. Była trakcja parowa. 
W 1948 r. Hajnówka otrzymała pierwsze wagony 
spalinowe i wagony doczepne, została utworzona 
pierwsza w Polsce motowozownia. Wyszkolono 
maszynistów lokomotyw spalinowych. W 1949 
roku lokomotywownia w Hajnówce otrzymała 6 
wagonów spalinowych do obsługi pociągów oso-
bowych na trasach Hajnówka-Białowieża-Bielsk 
Podlaski-Czeremcha-Narewka. Pasażerowie 

mieścili się w jednym wagonie liczącym 30-40 
miejsc siedzących. W 1952 r. wprowadzono po-
dział na trakcję spalinową i służbę wagonową. 
W 1954 r. trakcja spalinowa otrzymała 8 wa-
gonów spalinowych produkcji węgierskiej wraz 
z wagonami o 88 miejscach. Nowe lokomotywy 
spalinowe mogły uciągnąć 4 wagony osobowe. 
W 1956 r. wybudowano punkt przeładunkowy 
w Siemianówce i wtedy rozpoczęto rozbudowę 
stacji PKP. Podwojono ilość torów na węźle, zbu-
dowano punkt trakcyjny ze składem opałowym, 
obrotnicę wagonów, wieżę ciśnień, ekspedycję, 
nastawnię, wiadukt dla pieszych. W 1960 r. Haj-
nówka otrzymała 16 lokomotyw spalinowych SM 
41 z Węgier. Zatrudnienie w służbie wagonowej  
wzrosło do 30 osób. W 1965 r. z Hajnówki od-
jeżdżały 32 pociągi osobowe i 5 towarowych na 
dobę. W 1969 r. Hajnówka otrzymała lokomo-
tywy SM 42 produkcji polskiej. W 1971 r. uru-
chomiono punkt przeładunkowy w Siemianówce 
i punkt naprawy wagonów w Hajnówce, a moto-

wozownię przeniesiono do Czeremchy. W 1980 r. 
zatrudnienie wzrosło do 157 osób.

Przez stację Hajnówka przejeżdżało w cią-
gu doby 48 pociągów osobowych i 72 towarowe. 
Przebudowano tory kolejowe na linii Czeremcha-
-Narewka. Hajnówka miała bezpośrednie połą-
czenie z Warszawą, Białymstokiem, Białowieżą 
i Siemianówką.

W 1987 roku zbudowano dworzec PKP. 
Stacja Hajnówka miała tory boczne do HPPD, 
HPSDD, jednostki wojskowej i bazy naftowej. 
W roku 1984 rozpoczął kursowanie autobus 
kolejowy do Białowieży i Bielska Podlaskiego. 
Stacja PKP posiadała przychodnię lekarską, gdzie 
pracowało 8 lekarzy, świetlicę, zespół muzyczny.

W 1991 roku zlikwidowano komunikację 
kolejową na linii Białowieża-Hajnówka-Bielsk 
Podlaski.

Powyższy fragment tekstu pochodzi 
z książki W. Tatarczyka „Dzieje Hajnówki 1944-
2000”, s. 103-104
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Z cyklu... „70 lat praw miejskich - 70 ciekawostek o Hajnówce” Dworzec kolejowy
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