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Uczelnie w powiecie

Finał w Ełku

Niespodziewanie dla uczestników i organizatorów tegorocznych, szesnastych już, Prezentacji Edukacyjno-Doradczych „Uczelnie w powiecie” nie zakończyły się one – jak wcześniej
planowano – spotkaniem w Grajewie. Finał nastąpił prawie dwa tygodnie później w Ełku. W sali
gimnastycznej Zespołu Szkół nr 6 swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało siedem uczelni:
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, białostocki Uniwersytet Medyczny,
Uniwersytet w Białymstoku, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wyższa Szkoła
Agrobiznesu w Łomży, Wyższa Szkóła Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Wyższa
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Kilka uczelni zaspało i nadesłało zgłoszenia w dniu imprezy
– w tej sytuacji na ich udział było już za późno.
Pzybyłych na imprezę gości powitali: z-ca dyrektora szkoły Sylwester Chyliński oraz z-ca
redaktora naczelnego „Wieści” Wiesław Pietuch a oficjalnego otwarcia Prezentacji dokonał
starosta ełcki Marek Chojnowski.
Tradycyjnie zwieńczeniem imprezy było wręczenie nagrody starosty za najbardziej
atrakcyjne stoisko. Puchar i upominki od Starosty otrzymał Uniwersytet w Białymstoku, który
został także nagrodzony dyplomem zespołu interwencji dziennikarskich za najciekawszy gadżet
zaprezentowany w trakcie imprezy.
Wiesław Sokołowski
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GMINA HAJNÓWKA
Ferie zimowe 2018
plastycznych. Korzystając z pogody
udało się przeprowadzić zajęcia
na świeżym powietrzu - uczestnicy ulepili trzy duże bałwany. Po
zakończeniu zabawy na śniegu,
dużą atrakcją okazało się pieczenie
kiełbasek w kominku. Jednak największą atrakcją okazała się gra
w piłkarzyki, mecze odbywały się
codziennie. W okresie ferii dzieci
i młodzież korzystała ze świetlic
w Nowosadach, Nowoberezowie,
Mochnatym. Dodatkowo odbyły się
jednodniowe zajęciach w świetlicach: Borysówka, Lipiny, Rzepiska.

W czasie ferii dzieci mogły
uczestniczyć w codziennych zajęciach w Gminnym Centrum Kultury
w Dubinach. W okresie dwóch tygodni dzieci uczestniczyły w warsztatach pieczenia ciasteczek, grach
i zabawach planszowych, zajęciach

#SUPERKODERZY

Pokaz filmu Jerzego Kaliny
„Bieżeńcy 1915-1922”

Od listopada w Pracowni
Orange w Dubinach odbyły
się warsztaty dla dzieci i młodzieży Majsterkowicze 2.0,
w ramach projektu #SUPERKODERZY Fundacji Orange, na
który otrzymaliśmy grant.
Warsztaty cieszyły się
dużym zainteresowaniem,
uczestnicy byli bardzo zmotywowani, zaangażowani, a dowodem na to jest 100% obecność na zajęciach. W ramach
zajęć uczestnicy konstruowali
LofiRoboty, którymi można
było sterować przy pomocy
wgranej aplikacji do telefonu
komórkowego lub tabletu.
Dodatkowo mogli zapoznać
się z podstawą programowania
w scratchu oraz zdobyć wiedzę
teoretyczną dotyczącą robotów, czujników.
Na jednych z zajęć gościliśmy pasjonata nowych
technologii i programowania - Pana Stefana
Bedkowskiego, który
poprowadził zajęcia
dotyczące scratcha.
Fundacja Orange dostrzegła nasze zaangażowanie w projekcie i już 17 marca
będziemy gościć specjalistów z Fundacji Młodego Hakera,
którzy poprowadzą
zajęcia programowania w scratchu.
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Na zaproszenie Wójta Gminy
Hajnówka Lucyny Smoktunowicz
8 marca gościliśmy w Gminnym
Centrum Kultury w Dubinach Pana
Jerzego Kalinę reżysera filmu dokumentalnego „Bieżeńcy 1915-1922”.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy
mogli obejrzeć film oparty na wspomnieniach uczestników wydarzeń
sprzed ponad 100 lat oraz części
fabularnej nagranej w skansenie
w Ciechanowcu. Po seansie licznie
zgromadzeni mieszańcy mogli dowiedzieć, że inspiracją do powstania
filmu były wspomnienia rodziny
Pana Jerzego Kaliny, którą również

dotknęło bieżeństwo. Uczestnicy
spotkania podzielili się historiami
swoich rodzin, które również wyjechały na wschód w 1915 roku. Film
Jerzego Kalinyzostał uznany za najlepszy film historyczny na XV Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
„Pokrovkino” w Kijowie. W konkursie
uczestniczyło 60 obrazów z siedmiu
krajów. Dokument o losach trzech
milionów uchodźców z czasów
I wojny światowej wyprodukowany
przez Belsat TV, był jedynym filmem
z Polski na tym festiwalu. Warto
podkreślić, że bieżeństwo dotknęło
także mieszkańców naszej gminy.
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życzą
Piotr Bożko

Adam Miron Łęczycki

Wicestarosta

Przewodniczący Rady Powiatu

Sławomir Jerzy Snarski
Starosta Bielski

Krótka historia powiatu bielskiego
Dzieje powiatu bielskiego mają
początki w epoce średniowiecza. Ziemia bielska leżała w strategicznym
dla tego rejonu obszarze, na którym
przecinały się szlaki handlowe. Tu
właśnie w XII w. powstał gród Bielsk,
pod którym w XV stuleciu rozwinęło
się miasto. Gród stanowił ośrodek
administracyjny i jurysdykcyjny
określonego terytorium zarządzanego
w imieniu władcy.

na tym terenie po raz pierwszy
został wymieniony, obok Drohiczyna i Mielnika, w 1366 r. W związku
z najazdami krzyżackimi w 1379 r.
wymieniono ówcześnie zniszczoną
przez nich „terram Bilse”, czyli ziemię
bielską, co mogło pośrednio oddawać
znaczenie Bielska jako centrum administracyjnego pewnego obszaru.
Pod koniec XIV i na początku XV w.
owa ziemia wielokrotnie zmieniała

Bielsk Podlaski, Góra Zamkowa
We wczesnym średniowieczu
teren obecnego powiatu bielskiego
znajdował się na pograniczu Polski
(Mazowsza) i Rusi, a później i Litwy.
Obszar ten często zmieniał przynależność państwową. Bielsk w XIII
w. był zapewne związany z ziemią
brzeską, a następnie drohicką. Jeszcze w 1342 r. wchodził w skład
Mazowsza i przed 1366 r. trafił we
władanie Litwy. Każde ze wspomnianych państw odcisnęło tutaj swe
piętno, znacząco przyczyniając się do
uformowania wielonarodościowego
i wielokulturowego oblicza terenów
między Bugiem a Narwią.
Bielsk w dokumencie politycznym jako centrum administracyjne
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przynależność między Mazowszem
a Litwą.
Po raz pierwszy w 1431 r. został wymieniony w źródłach starosta
bielski. W tym czasie starostowie
byli urzędnikami zarządzającymi
pewnym terenem z woli i w imieniu
władcy oraz posiadali kompetencje
sądownicze. Administracyjnie Bielsk
i okolica wchodziły w skład ziemi
drohickiej województwa trockiego
(od 1413 r.). Ziemia drohicka dzieliła
się na szereg mniejszych jednostek
zwanych zazwyczaj „districtus” (powiat). W końcu lat 30. XV w. został
wymieniony Pietko „palatinus de
Bielsko et Bransko”, w dosłownym
tłumaczeniu oznaczający wojewodę

na Bielsku i Brańsku, a faktycznie
namiestnika tych terenów z ramienia
wielkiego księcia litewskiego.
W końcu średniowiecza w źródłach historycznych wymieniane są
powiaty bielski, brański i suraski.
W 1477 r. staroście bielskiemu
podlegały takie ośrodki miejskie, jak
Bielsk, Brańsk, Suraż, Goniądz i Rajgród. W Bielsku rezydował starosta
(namiestnik władcy), a w Brańsku
– sąd ziemski.
W drugiej połowie XV w. pojawili
się tutaj Żydzi, sprowadzeni do obsługi komór celnych, karczem i innych.
W drugiej połowie XVI w. stworzyli
oni, głównie w dobrach prywatnych,
własne samorządy (Boćki, Ciechanowiec, Orla, Siemiatycze).
W 1513 r. król Zygmunt I ustanowił nowe województwo o nazwie
„podlaskie”, wyodrębnione z województwa trockiego. Pełne struktury
administracyjne tej jednostki zostały
uformowane po 1520 r. Pośród
pięciu ziem (nazywanych czasami
powiatami), z których składało
się owe województwo podlaskie,
utworzono też ziemię bielską, która
faktyczne istniała już wcześniej. Wraz
z rozwojem demokracji szlacheckiej
w drugiej połowie XVI w. Bielsk utracił
administracyjne znaczenie na rzecz
Brańska (sądy i sejmiki szlacheckie,
starostwo grodowe już od lat 30.). Od
tego czasu termin powiat bielski zanika, a samo miasto Bielsk zaliczono
do powiatu brańskiego. Brańsk, aż do
drugiej połowy XVIII w., był centrum
administracyjnym ziemi bielskiej (nazwa ta wynikała z dawnej tradycji).
Kryzys państwa w XVII w.,
częste epidemie chorób zakaźnych
oraz najazdy (szwedzki, moskiewski,

ale i rekwizycje wojsk królewskich)
znacznie zubożyły ludność i spowodowały wyludnienie oraz upadek
gospodarczy. Poniesionych strat nie
odrobiono już do końca istnienia
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Po trzecim rozbiorze Polski
(1795) opisywane tereny weszły
w skład państwa pruskiego. Pierwszego czerwca 1797 r. władze pruskie
dokonały nowego podziału administracyjnego. Zarządzającej departamentem białostockim, w Nowych
Prusach Wschodnich, Kamerze Wojny
i Domen w Białymstoku podporządkowano „Kreisy”, czyli powiaty. Jednym
z nich był nowo utworzony powiat
bielski. Na wschodzie graniczył on
z Rosją, na zachodzie – z gminą brańską, na północy zaś sięgał w okolice
dóbr zabłudowskich, a na południu

w skład Imperium Rosyjskiego.
Z otrzymanych od Napoleona ziem
władze rosyjskie utworzyły w 1808
r. tymczasową jednostkę administracyjną, zwaną obwodem białostockim,
podzieloną na cztery powiaty (białostocki, bielski, drohicki i sokólski).
Powiat bielski znacznie powiększono
w kierunku zachodnim, włączając do
niego Brańsk i okolice.
W 1843 r. władze rosyjskie
dokonały kolejnej reformy administracyjnej dotyczącej tych ziem.
Zlikwidowano wówczas obwód białostocki, włączając go w skład guberni
grodzieńskiej. Inna większa zmiana
dotyczyła likwidacji powiatu drohickiego, przyłączonego do bielskiego.
Tym samym nowy powiat bielski
(zajmował obszar 3562,2 km kw.)
stał się największym z tworzących

Grodzisko w Brańsku
obejmował dobra boćkowskie i Kleszczele. Po traktacie w Tylży między
cesarzem Napoleonem a carem
rosyjskim Aleksandrem I, w 1807 r.
część departamentu białostockiego
prowincji Nowe Prusy Wschodnie
(w tym i powiat bielski) włączono

były obwód białostocki. Według
danych rosyjskich w 1857 r. teren
powiatu zamieszkiwało ponad 106
tys. ludności.
Latem 1914 roku wybuchła
I wojna światowa. W rok później
Cd. str. 4

3

Krótka historia powiatu bielskiego
Cd. ze str. 3

przetoczył się tutaj front. W sierpniu
1915 roku, w obliczu zbliżających się
wojsk niemieckich, rosyjski aparat
urzędniczy i wojsko nakazały oraz
przeprowadziły masową ewakuację
na wschód ludności cywilnej, głównie
prawosławnych wraz z majątkiem
ruchomym. Ta tułaczka tysięcy ludzi przeszła do historii pod nazwą
„bieżeństwa” (większość po kilku
latach powróciła). Nowe władze
okupacyjne w 1916 r. utworzyły
tzw. „Verwaltungsgebiet Bialystok”,
czyli obszar administracyjny, podległy
Niemieckiemu Zarządowi w Obwodzie
Główno-Komenderującego na Wschodzie (w skrócie zwany „Ober-Ostem”).
Nowa jednostka administracyjna
zachowała podział na powiaty. W jej
ramach funkcjonował też Kreis Bielsk
(powiat bielski). Okupacja niemiecka
zakończyła się w połowie lutego
1919 r., wojska polskie zajęły te
tereny i powiat bielski włączono do
II Rzeczypospolitej. Po odzyskaniu
niepodległości tworzenie nowych
struktur trwało kilka miesięcy. Rozporządzeniem z 28 sierpnia 1919 r.
(Dziennik Praw Królestwa Polskiego
nr 72, poz. 426) Rada Ministrów
tymczasowo utrzymała na tych
terenach dawny rosyjski podział administracyjny na powiaty. Utrzymano
zatem powiat bielski (największy
w kraju) i w jego ramach utworzono
gminy wiejskie. Organ powiatowej
władzy administracyjnej I instancji
stanowiło odtąd starostwo. Na jego

czele stał starosta jako mianowany tj. Białowieża, Masiewo i Suchopol) a w jego miejsce powołano tzw.
przez Ministra Spraw Wewnętrznych włączono do bielskiego. W 1926 rejony: w Bielsku, Brańsku, Ciechaprzedstawiciel władzy państwowej r. gminę Suchopol przyłączono do nowcu, Kleszczelach i Siemiatyczach.
w powiecie. Organem uchwałodaw- powiatu prużańskiego.
Ludność, szczególnie polską, dotknęły
czym samorządu terytorialnego były
W czasie II wojny światowej liczne represje i zsyłki w głąb Związku
sejmiki powiatowe, które
Socjalistycznych Republik
wybierały na trzy lata orRadzieckich.
gan wykonawczy – wydział
W ostatniej depowiatowy. Na czele sejmikadzie czerwca 1941 r.
ku i wydziału powiatowego
omawiany teren zajęły
stał starosta. Nadzór nad
wojska niemieckie. Nowy
samorządem powiatowym
okupant dekretem z 22
należał do wojewodów
lipca tego roku utworzył
oraz ministra spraw weokręg białostocki (Bezwnętrznych. Bielsk uzyskał
irk Bialystok), podzielowówczas w nazwie drugi
ny na osiem powiatów
człon – „Podlaski”. Czasowo
(Kreiskommissariatów),
powiaty wschodnie okrez których największym
ślano mianem „ziemi grobył Bielsk, obejmujący 25
dzieńskiej”, a od 2 sierpnia
gmin (Amtskommissaria1919 r. – województwem
tów). Okupacja niemiecka
białostockim.
trwała do przełomu lipca
W 1921 r. teren poi sierpnia 1944 r. W jej
wiatu bielskiego składał się
trakcie hitlerowcy dokonali
z dziewięciu miast (Bielsk
zagłady ludności żydowPodlaski, Boćki, Brańsk,
skiej oraz wymordowali
Ciechanowiec, Drohiczyn,
wielu chrześcijan.
Kleszczele, Mielnik, Narew,
Po zajęciu tych ziem
Siemiatycze) i 19 gmin
władze radzieckie uznały
(Domanowo, Dubiażyn,
początkowo pakt RibbenJan Klemens Branicki, hetman wielki koronny, starosta
Grodzisk, Kąty, Kleszczele,
trop-Mołotow z 1939 r.
bielski i brański. Obraz przypisywany Augustynowi Mirysowi
Łosinka, Łubin, Milejczyza obowiązujący i rozpoce, Narew, Narojki, Orla, Pasynki, po krótkiej okupacji niemieckiej, częły organizację własnych struktur
Radziwiłłówka, Rudka, Siemiatycze, w trzeciej dekadzie września 1939 r., administracyjnych. Dopiero umowy
Skórzec, Topczewo, Widźgowo, Wy- teren powiatu bielskiego zajęły woj- z połowy sierpnia 1944 r. przyznały
szki). Powiat zamieszkiwało ok. 130 ska sowieckie i zaanektowały go do te tereny Polsce. Na podstawie detys. ludzi. 11 lipca 1922 r. zlikwido- Białoruskiej Socjalistycznej Republiki cyzji Polskiego Komitetu Wyzwolenia
wano powiat białowieski i większą Radzieckiej. Czternastego stycznia Narodowego z 22 sierpnia 1944 r.
jego część (trzy z czterech gmin, 1940 r. zlikwidowano powiat bielski, przywrócono dawny, przedwojenny
podział administracyjny. Powiat
bielski został powiększony o część
dawnego powiatu brzeskiego. Według danych urzędowych w styczniu
1945 r. teren powiatu bielskiego
zamieszkiwało ponad 191 tys. osób.

Publiczna przychodnia zdrowia w Brańsku
- Zabezpieczenie dostępu do
podstawowej opieki zdrowotnej jest
fundamentalnym zadaniem samorządu powiatowego - mówił starosta
bielski Sławomir Jerzy Snarski,
otwierając nową przychodnię POZ
i poradnię K, zlokalizowane w budynku Domu Pomocy Społecznej
w Brańsku. – W małych miejscowościach i na wsi mogą być problemy
z dostępem do opieki lekarskiej
i aptek, na co samorządowcy nie
mogą pozwolić. I to właśnie dziś czynimy, zabezpieczając mieszkańcom
gmin Brańsk, Rudka i miasta Brańsk
dostęp do usług medycznych świadczonych przez podmiot publiczny.
System, który tworzymy jest bardzo
dobry, gdyż przychodnia w Brańsku
w każdej chwili będzie miała pomoc
szpitala przy diagnostyce, konsultacjach medycznych i przyjęciach na
oddziały. Starosta podziękował wielu
osobom za starania i wsparcie przy
otwarciu placówki zdrowia, m.in.
wicestaroście Piotrowi Bożko oraz
sekretarzowi powiatu, a zarazem
przewodniczącemu rady miasta
Brańsk Ryszardowi Anusiewiczowi.
W uroczystości otwarcia przychodni POZ i poradni K w Brańsku
uczestniczyli księża, w tym dziekan
brański ks. prałat Janusz Łoniewski
i ks. prot. Marek Jakimiuk, starostowie Sławomir Jerzy Snarski
i Piotr Bożko, sekretarz powiatu
i jednocześnie przewodniczący rady
miasta Brańsk Ryszard Anusiewicz,
sekretarz miasta Brańsk Zbigniew
Romaniuk, wójtowie gmin Brańsk
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W okresie powojennym powiat
bielski ulegał reorganizacjom terytorialnym – 22 marca 1952 r. wydzielono z niego powiat siemiatycki, a od
22 sierpnia 1953 r. powiat hajnowski.
W 1967 r. w skład powiatu
bielskiego wchodziły dwa miasta
(Bielsk i Brańsk) oraz 22 gromady (Andryjanki, Augustowo, Boćki,
Chraboły, Domanowo, Gregorowce,
Hodyszewo, Holonki, Hołody, Kalnica,
Łubin Kościelny, Nurzec, Orla, Pasynki,
Piliki, Popławy, Rudka, Ryboły, Strabla,
Śnieżki, Topczewo, Wyszki). Starostów
mianował minister administracji
publicznej na wniosek wojewody
zaopiniowany przez powiatową radę
narodową. Organem wykonawczym
samorządu terytorialnego szczebla
powiatowego był wydział powiatowy
kierowany przez starostę.
Ustawą z 28 maja 1975 r.
(z wejściem w życie od 1 czerwca)
dokonano reformy administracyjnej
kraju, polegającej m.in. na likwidacji
powiatów.
1 stycznia 1999 r. ponownie
dokonano reformy administracyjnej
kraju. Weszły wówczas w życie ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i wojewódzkim oraz
ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa
(gmina, powiat, województwo).
Obecnie powiat bielski wchodzi
w skład województwa podlaskiego
i składa się z dwóch miast (Bielsk
Podlaski i Brańsk) oraz sześciu gmin
wiejskich (Bielsk Podlaski, Boćki,
Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki).
Artykuł powstał w oparciu
o tekst zleconego przez Starostwo
Powiatowe opracowania autorstwa
Zbigniewa Romaniuka

XXVIII sesja Rady Powiatu
w Bielsku Podlaskim

Otwarcie nowej przychodni: starosta Sławomir Jerzy Snarski i wójt gminy
Brańsk Andrzej Jankowski w asyście wicestarosty Piotra Bożko
i Rudka – Andrzej Jankowski i Andrzej Anusiewicz, dyrekcja SPZOZ
w Bielsku Podlaskim – Bożena
Grotowicz i Arsalan Azzaddin, prezes
Banku Spółdzielczego w Brańsku
Stanisław Bachurek, dyrektor DPS
Walentyna Tokajuk oraz pracownicy
szpitala i nowej przychodni. Wśród
nich doktor Ewa Kierdelewicz, pod
której opieką znajdą się pacjenci
z Brańska i okolic.
Uczestnicy otwarcia placówki
dokonali uroczystego aktu przecięcia
wstęgi, po czym ks. prałat Janusz
Łoniewski i ks. prot. Marek Jakimiuk
poświęcili nowe pomieszczenia
i sprzęt.
Wicestarosta Piotr Bożko przybliżył zebranym szczegóły dotyczące
powstania przychodni, a zwłaszcza
jej koszty. Ogółem powiat bielski

wydatkował na ten cel kwotę ok.
500 tys. zł, z tego 300 tys. na
remont i adaptację pomieszczeń
oraz 100 tys. zł na zakup sprzętu.
Do tego należy także doliczyć koszt
prac remontowych prowadzonych
własnymi siłami powiatu.
- W imieniu mieszkańców
miasta Brańska i władz miejskich
dziękuję panom starostom i pani
dyrektor szpitala, że po kilkuletnich
rozmowach zrealizowano nasze
potrzeby, powołując do życia nową
placówkę ochrony zdrowia – mówił
przewodniczący Ryszard Anusiewicz. – Jest ona bardzo potrzebna
społeczności lokalnej, także gminy
Brańsk i Rudka. Te pomieszczenia czekały na nią od dawna, bo
przychodnia była tu zawsze i ten
budynek wszystkim się z nią kojarzył.

Informacje dotyczące stanu
bezpieczeństwa w powiecie, podział
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwestie przebudowy budynków
stanowiących własność powiatu
i budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym – to tylko
niektóre z wielu zagadnień, jakimi
zajmowali się radni powiatowi na
sesji w dniu 28 lutego br.
Najwięcej zainteresowania
radnych przyciągnęły informacje komendantów straży pożarnej i policji
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego. Szczególną
uwagę zwrócili oni na zwiększoną
ilość incydentów, które miały miejsce w zachodnich gminach powiatu.
W prowadzonych dyskusjach stale
powraca także problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza
dotyczący niebezpiecznych zachowań
motocyklistów.

Porządek sesji został dodatkowo rozszerzony o projekt uchwały
wyrażającej intencję planowanego
zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Powiatu Bielskiego na
współfinansowanie zadania dotyczącego rewitalizacji Bielskiego Domu
Kultury i Kina Znicz, realizowanego
przez Miasto Bielsk Podlaski. Jak
podkreślił starosta Sławomir Jerzy
Snarski, jest to kolejny przykład
bardzo dobrej współpracy między
samorządem powiatowym i miejskim, a realizacja zadania przyniesie ogromne korzyści nie tylko dla
mieszkańców miasta, ale też dla
całego powiatu.
W sumie Rada Powiatu podjęła
10 uchwał, przyjęła 1 stanowisko,
zapoznała się z 11 sprawozdaniami
i uchwałami innych podmiotów,
w tym Zarządu Powiatu i Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
Pełnych wiary, nadziei i miłości,

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół.
Wesołego Alleluja!

Христос Bоскресe!
Mieszkańcom Gminy Czeremcha
życzą:
Przewodniczący

Wójt Gminy Czeremcha

Rady Gminy Czeremcha

Michał Wróblewski

Sergiusz Smyk

i pracownicy Urzędu Gminy Czeremcha

i Radni Rady Gminy Czeremcha

Białowieża

Dzień Poezji

Krupice

Klub „Senior +”

W Krupicach w gminie Siemiatycze, 12 marca br., rozpoczął działaność
Klub „Seniora+”. Jego działaność skierowana jest do nieaktywnych zawodowo
osób w wieku powyżej 60 lat. Klub
czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00 – 15.00. Zajęcia

prowadzą panie: Dorota Kućmierowska-Leoniuk i Monika Wielogórska. Z zajęć
mogą korzystać wszyscy mieszkańcy
gminy chętni do spędzenia czasu
w miłym towarzystwie i uczestniczenia
w warsztatach manualnych lub rekreacyjno-ruchowych. (cec)

21 marca jest obchodzony jako
Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji
Gminna Biblioteka Publiczna w Biazaprasza w godzinach 8.00
i wśród przyjaciół oraz wesołego łowieży
Alleluja.
– 16.00 do Poetyckiej Kawiarenki Pod
Mieszkańcom Gminy CzeremchaPikadorem. Na odwiedzających w tym
czasie Białowieski Ośrodek Kultury
czeka mnóstwo atrakcji. W różnych
życzą:
nietypowych miejscach biblioteki
i BKOGminy
będą Czeremcha
rozmieszczone karteczki
Przewodniczący
Wójt
z
wierszami,
które będzie można
Rady Gminy Czeremcha
Michał Wróblewski
oderwać
i
zabrać
sobą, schować
Sergiusz Smyk
i pracownicy Urzędu Gminy ze
Czeremcha
do
portfela
lub
kieszeni,
zapomnieć
i Radni Rady Gminy Czeremcha
o nim ...i wyciągnąć w najmniej
oczekiwanym momencie. Będzie też
wystawa wierszy niecodziennych
oraz warsztaty malowania wierszem
i tworzenia poematów
Każdy, kto wypożyczy w tym
dniu tomik poezji otrzyma w prezencie
ręcznie ozdobioną płócienną torbę,
a Ci, którzy zaprezentują własny lub
ulubiony wiersz zostaną nagrodzeni
pyszną kawą i ciachem.
(seb)

„Spadczyna”
na Festiwalu Piosenki Białoruskiej

Siemiatycze

Stypendia dla najlepszych

Spadczyna na scenie (fot. W. Grabowska)
11 lutego br. roku odbyły się
eliminacje centralne Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Białoruskiej.
Wśród uczestników znaleźli się
uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem
Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim – zespół

„Spadczyna”, który zajął II miejsce
oraz solistki Magdalena Malisz
i Aleksandra Łożecka, które zajęły
II i III miejsce w swoich kategoriach.
W nagrodę „Spadczyna” została zaproszona do udziału w konkursie galowym, który odbył się 16 lutego na
scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Przestrzenie filcu

Oddział Concordii w Białymstoku, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, lok 215, II piętro, 15-111 Białystok
tel. 85 652 27 79, bialystok@concordiaubezpieczenia.pl, www.concordiaubezpieczenia.pl

Wieści Podlaskie

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy „Przestrzenie filcu” Doroty Sulżyk. Wielobarwne
szale z ufilcowanej wełny i jedwabiu, roślinne broszki i kolczyki, torebki,
dekoracje czy uśmiechnięte szmaciane koty to skarby z Pracowni Sunduk
Doroty Sulżyk, jakie będzie można obejrzeć na wystawie.
Wernisaż wystawy odbędzie się 23 marca 2018 (piątek) godz. 17.00
Cd. str. 6

W gminie Siemiatycze jest realizowany projekt edukacyjny „Równe
szanse dla wszystkich”
Dziewięciu najlepszych uczniów
klas IV – V otrzymało stypendia na
okres 10 miesięcy, od lutego 2018
do stycznia 2019 roku ( bez miesięcy
wakacyjnych). Stypendia otrzymali:
Igor Jaszczołt, Jolanta Boguszewska
i Izabela Stępkowska ze szkoły podstawowej w Czartajewie, Bartosz Kaliszuk, Maciej Niemiński i Bartłomiej
Łukasik ze szkoły w Szerszeniach
oraz Weronika Jakimczuk, Dominik
Olszewski i Gabriel Peterek ze szkoły
w Tołwinie.
(cec)
Orla

Spotkanie autorskie

1 marca w orlańskiej bibliotece gościła Barbara Goralczuk, autorka książek o tematyce bieżeństwa:
„Nadzieja aż po horyzont” i „Miód”.
Spotkanie cieszyło się wielkim
zainteresowaniem przybyłych co
potwierdziła dyskusja , w której
czytelnicy książek Barbary Goralczuk
dzielili się swoimi spostrzeżeniami
dotyczącym 1815 roku.
(in)
5

Drohiczyn

Łączy nas Bug

Na swojską nutę

Przestrzenie filcu

Cd. ze str. 5

w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42.
Wystawa dostępna będzie do 30 kwietnia 2018.
Dorota Sulżyk (ur.1971 r.) pochodzi z Gródka, mieszka z rodziną
w sąsiednich Waliłach -Stacji. Z wykształcenia jest filologiem polskim.
Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w liceum w Michałowie.
Przez wiele lat współpracowała z miesięcznikiem informacyjno-kulturalnym
„Czasopis”, publikując w nim swoje reportaże o tematyce kulturalno-społecznej, najczęściej związane z jej najbliższym otoczeniem oraz całym
Podlasiem. Od 2015 r. jest redaktor naczelną lokalnej gazety „Wiadomości
Gródeckie- Haradockija Nawiny” oraz animatorem kultury w Gminnym
Centrum Kultury w Gródku.Jej wielką pasją zawsze było rękodzieło. Od
2010 r. w swojej Pracowni Sunduk filcuje i szyje zabawki zwane Sunduczkami. Jest samoukiem w technice filcowania. Uwielbia eksperymenty
z czesankową materią. Stara się, aby jej sundukowe wytwory wyróżniały
się ciekawą kolorystyką i formą
Wystawa realizowana jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Agnieszka Tichoniuk

Wyszki
15 marca br. Gminne Centrum
Kulturalno-Biblioteczne w Wyszkach
oraz Muzeum w Bielsku Podlaskim
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zorganizowało promocję
książki „Katalog ręczników ludowych
gminy Boćki, Brańsk, Rudka, Wyszki”,
powstałej w ramach realizowanego
projektu badawczego „Spotkajmy
się na ławeczce”.
Na spotkanie przybyli między innymi: Wójt Gminy Wyszki
p. Mariusz Korzeniewski, proboszcz
6

Ukazał się tomik wierszy pt.
“Na swojską nutę” Jadwigi Karpiuk.
Są w nim m. in. piękne opisy czterech pór roku, rozważania o sensie
życia i o przemijaniu. Zachwyciły
mnie wiersze zwłaszcza te zatytułowane “Lato” (tyle tu gorącego
słońca, ptasich śpiewów, zapachów
kwiatów, lipy
i miodu) oraz
“Zamieć” (oto
zrywa się potężny śnieżny
wicher, wyje,
dziko zawodzi
i cały świat
zxasłania śnieżyca). Spodobał mi się wiersz
“Poezja przystanków”. Czytałem
go znajomym. Przyznali mi rację.
Słowa zwrotek głęboko wryły się
nam w pamięci.
Wzruszające są liryki o przemijaniu, m in. o dawnych jarmarkach

i o drewnianej ławeczce przed
domem, na której wiosną, latem
i jesienią przesiadywali do późna
w nocy młodzi i satarzy, zbierali
się, gawędzili i czasem zaśpiewali
(a zatem tęsknota za tym, co było
kiedyś i odeszło bezpowrotnie). Ciekawy jest wiersz o Narewce (o wielkim przywiązaniu
poetki do swego
stałego miejsca
pobytu) i wiersz pt.
“Obrazek z rejsu”
(o niezapomnianej , pełnej wrażeń
podróży statkiem
po mazurskich jeziorach) i o cichym marzeniu, “aby
rejs taki zacząć na nowo”.
Piękny zbiorek wierszy “Na
swojską nutę” Jadwigi Karpiuk
wydał Gminny Ośrodek Kultury
w Narewce.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Dzień Kobiet – koncert zespołu 3 x Tak
07.03.3018 w Czytelni dla
Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim zorganizowany został Dzień Kobiet, w ramach którego przed biblioteczną
publicznością złożoną w większości
z naszych czytelniczek kolejny raz
zaprezentował się brański zespół 3
x Tak w składzie Jarosław Usakiewicz, Adam Płoński, Jacek Krasucki
i Bogdan Romaniuk. Artyści, którzy
nawiązali bardzo dobry kontakt
z publicznością, wykonywali utwory
autorskie oraz skomponowane do
słów dwóch poetek – Anny Zajączkowskiej i Marii Sikorskiej. Poetyckie

teksty świetnie współgrały z muzyką
tworząc kameralny nastrój, który
udzielił się również słuchaczkom.
(W.D)

12 marca w Drohiczynie podpisana został umowa partnerska
dotycząca realizacji projektu „Łączy
nas Bug”. W jego ramach zostaną
utworzone dwa transgraniczne
kajakowe szlaki turystyczne. Liderem projektu obejmującego także
powiat sakalski na Ukrainie i rejon
drohiczyński na Białorusi jest gmina
Drohiczyn, a jednym z partnerów
gmina Siemiatycze.
Projekt ma na celu stworzenie
produktu turystycznego opartego
na zasadach zrównoważonej turystyki oraz zachowaniu dziedzictwa
przyrodniczego regionów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy.
Obejmuje on m.in. wyznaczenie i inwentaryzację transgranicznych szlaków turystycznych,
budowę wież widokowych nad
Bugiem, oznakowanie szlaku oraz
uzupełnienie małej architektury,
utworzenie Centrum Turystyki Kajakowej w Sokalu na Ukrainie, Zarzeczce na Białorusi i w Drohiczynie.
Przewiduję się także zorganizowanie
dwóch międzynarodowych spływów
kajakowych.
Koszt przewidzianego do
realizacji w latach 2018 – 2020
projektu wynosi 1 427 844,72 euro,
z czego 1 285 060,25 euro stanowi
dofinansowanie.
(cec)
Siemiatycze

Renowacja sfinksów

Do końca sierpnia siemiatyckie sfinksy stanowiące pozostałość
dawnej bramy wjazdowej na
dziedziniec pałacowy mają odzyskać dawną świetność. Renowacji
zabytkowych rzeźb podjęła się
firma „Mariusz Gumiński – Renova
Konserwacja Zabytków” z Torunia,
która udzieli 5-letniej gwarancji
na wykonane prace. Koszt odnowy
wyniesie 32 tysiące złotych. Prace
konserwatorskie obejmą m,in.
usunięcie warstw wtórnych cementowych, uzupełnienie pęknięć i ubytków oraz odsolenie i hydrofobizację
kamienia.
(ws)

Promocja katalogu ręczników ludowych
parafii Św. Apostołów Piotra
i Pawła w Maleszach ks. Marek
Jakimiuk, pracownicy muzeum:
panie Alina Dębowska i Katarzyna Sołub, p. Jerzy Sołub
oraz przedstawiciele rady
gminy, sołtysi i mieszkańcy,
którzy przekazali swoje zbiory
do archiwizacji.
Po powitaniu zebranych
dyrektor GCBK p. Henryk Zalewski przypomniał historię
zrodzenia się pomysłu ww.

działań na terenie Gminy Wyszki: po
wydaniu katalogu ręczników Gminy
Bielsk Podlaski został on zaprezentowany 04.02.2016 r. w Topczewie
podczas IX Gminnego Spotkaniu
Seniorów. Już w maju 2016 r. zarchiwizowano i opisano w Wyszkach
pierwsze lniane ręczniki.
O kolejnych etapach badań
opowiedziała koordynatorka i autorka projektu dyrektor muzeum
p. Alina Dębowska, która omówiła
Cd. str. 7
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OTWARTY TURNIEJ W PIŁCE HALOWEJ
rocz. 2002 i młodsi

Tydzień po Turnieju szkół
podstawowych 28 lutego 2018r.
hala SP 4 Hajnówka gościła reprezentacje hajnowskich szkół gimnazjalnych. Pięć drużyn rozegrało
między sobą dziesięć spotkań 12
minutowych, w których strzelono
36 bramek.
Zwycięzcą została PG 1 Hajnówka (w składzie: Gabriel Litwinowicz, Dominik Durzyński, Jakub
Mikołajczuk, Dominik Iwaniuk, Stanisław Artemiuk, Marcel Tomaszuk,
Mateusz Wileński, Krzysztof Masajło. Opiekun-Grażyna Petruk), która
zdobyła komplet punktów, tracąc
tylko trzy bramki. Drugie miejsce
zajęli gospodarze PG 2 Hajnówka
(w składzie: Kamil Wojtkowski, Piotr
Daniszewski, Maciej Ignatowicz, Daniel German, Bartosz Andrzejewski,
Jakub Culepa, Michał Gagan, Marcin
Ostapkowicz. Opiekun – Andrzej
Grygoruk), a trzecie PG DNJB Hajnówka (w składzie: Jakub Bondaruk,
Filip Kot, Daniel Kozaczuk, Kacper

Miszczuk, Jakub Owłasiuk, Michał
Sajewicz, Julian Ostapczuk, Tymoteusz Siemieniuk, Jakub Kazimiruk.
Opiekun – Roman Daniluk).
Najlepsi strzelcy: Filip Kot (PG
DNJB) – 5 bramek, Michał Gagan
(PG 2) – 4 bramki, Dominik Iwaniuk
(PG 1) – 3 bramki. Najlepszym
bramkarzem został Gabriel Litwinowicz (PG 1), a najlepszym zawodnikiem Turnieju – Jakub Mikołajczuk
(PG 1), który strzelił 6 bramek.
Wszyscy uczestnicy za miejsca
I-V otrzymali pamiątkowe medale,
a najlepsi w kategoriach indywidualnych puchary.
Organizatorem imprezy był
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce przy współpracy
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Mecze sędziowali: Marek Hanula
i Tomasz Dobosz. Składamy serdeczne podziękowanie Dyrekcji
i nauczycielom WF SP 4 Hajnówka
za pomoc w organizacji zawodów.
Janusz Ludwiczak

„Kraj się śmieje”
– spotkanie autorskie z Ireną Piwowar
06.03.2018 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim
odbyło się spotkanie autorskie

z Ireną Piwowar „Orynką” – lokalną
poetką i blogerką. Autorka opowiadała o swojej działalności społecznej,
publicystycznej i literackiej,
przede wszystkim o nowej książce pt.: „Kraj się śmieje” – zbiorze
wierszy i satyr opowiadających
o codziennych wydarzeniach
i sytuacjach bliskich i znanych
każdemu z nas. Na spotkaniu
obecni byli przyjaciele autorki
oraz inni czytelnicy. Na koniec
wszyscy zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek.

Medale zawodników KS PARKIET HAJNÓWKA
w Mistrzostwach Polski LZS
Miejscowość Zerków w województwie wielkopolskim jest z pewnością przyjazna dla biegaczy na
średnie i długie dystanse w biegach
przełajowych. Żerków, w sobotę 03
marca 2018r. gościła na swoim terenie biegaczy z całego kraju, którzy
walczyli o tytuły Mistrza Polski Krajowego Zrzeszenia LZS. Na zawodach
tych z dużym powodzeniem, po raz
pierwszy, wystartowali biegacze z Klubu Sportowego PARKIET HAJNÓWKA.
Już w pierwszym biegu na dystansie
1500m w kategorii młodziczek
(U16) srebrny medal wywalczyła
Małgorzata Karpiuk, uczennica Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Hajnówce. Jest
to dobra prognoza na start Małgosi
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w Chełmie, które odbędą
się 24 marca 2018r. Na dystansie
2000 m młodzików, olbrzymią niespodziankę sprawił Łukasz Klimiuk,
Linię mety minął  na 3 pozycji i zdobył
brązowy medal. Jest uczniem Szkoły
Podstawowej w Narewce a na treningi
do trenera Romana Sacharczuka
trafił w skutek owocnej współpracy
Orla

z nauczycielem tej szkoły Michałem
Panfilukiem, w miesiącu październiku
2017r.   Na pewno duży wpływ na
tak dobrą postawę Łukasza w tych
zawodach miało wsparcie ze strony
Wójta Gminy Narewka w organizacji szkolenia tego zawodnika na
zgrupowaniach sportowych. Kolejny
start tym razem w kategorii Juniora
Młodszego, to kolejny sukces. Bieg
na dystansie 3000m na 4 pozycji
ukończył Marek Romańczuk, uczeń
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Białymstoku. Siostra Małgorzaty,
Diana Karpiuk była zawodniczka KS

Puszcza Parkiet Hajnówka, obecnie
zawodniczka KS Podlasie Białystok
zajęła 3 miejsce w biegu na dystansie 2000 m juniorek. Diana Obecnie
jest uczennicą Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Białymstoku.. Wymienionych zawodników, czekają kolejne
starty w mistrzowskich imprezach.
Podobnie jak Małgorzata Karpiuk
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików wystąpi również Łukasz
Klimiuk a Marek Romańczuk tydzień
wcześniej wystartuje w Mistrzostwach
Polski w Biegach przełajowych, które
odbędą się w Żaganiu.

Historie prawdziwe

24 lutego br. w odbyła się
prezentacja książki wydanej przez
Gminny Ośrodek Kultury w Orli„Orla. Historie prawdziwe.” Odchodzący świat profesji i pasji mieszkańców Orli i okolic opisał autor,
Michała Mincewicz.
Jest to publikacja,
w której przedstawionych
jest 79 tematów poświęconych ginącym zawodom
i pasjom. Zebrany materiał
jest oparty na autentycznych
zwierzeniach, wspomnieniach
tutejszych ludzi będących
uczestnikami, świadkami
owych czasów. Prości, a za-

razem niezwykli ludzie, opowiadają
prawdziwe historie swojego życia,
ze szczegółami odtwarzają wszystko, co dane było im przeżyć.
Książka jest do kupienia
w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli.

UG Orla

Wiesław Dawidziuk

Promocja katalogu ręczników ludowych
Cd. str. 8

również zebrane dane statystyczne
zarówno z prezentowanej gminy jak
i innych gmin powiatu bielskiego.
„Wzorem lat ubiegłych badania miały charakter kompleksowy
i prowadzono je we wszystkich miejscowościach wymienionych gmin.
Oczywiście z różnym skutkiem,
niemniej jednak należy przyznać,
że rekonesans prowadzony w ramach projektu „Spotkajmy się na
ławeczce” spowodował pozyskanie
nie tylko nowych informacji, ale
również nowego rodzaju danych,
pozwalających w jeszcze szerszym
kontekście wniknąć w temat. Projekt
„Spotkajmy się na ławeczce” pozwala mu się przyjrzeć z zupełnie nowej
perspektywy. Już w tym momencie
wiadomo, że skala pozyskanych
Wieści Podlaskie

danych z czterech gmin stwarza
możliwość określenia nie tylko
obszaru występowania ręczników,
kierunków ich migracji, przenikania
się wpływów w ornamentyce, ale
również przyjrzenia się im w kontekście religijnym.” – powiedziała
dyrektor p. Alina.
Na zakończenie dyrektor GCBK
podkreślił jak ważne są tego typu
projekty w zachowaniu dziedzictwa kulturowego naszego regionu,
następnie podziękował wszystkim
za przybycie, gościom wręczył
upominki a z rąk pani Aliny uczestnicy spotkania otrzymali katalogi
ręczników. Dodatkowo można było
nabyć wzorniki tradycyjnych haftów
i koronek.
(hz)
Foto: H. Zalewski, GCBK
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Miasto Hajnówka otrzymało dofinansowanie
w ramach Programu Maluch+
Miasto Hajnówka otrzymało przeszło
760.000,00 zł dofinansowania w ramach
Programu Maluch+. W ramach tych środki
zostanie utworzony żłobek na bazie dotychczasowych oddziałów funkcjonujących
w budynku Przedszkola Nr 5 w Hajnówce.
Wykonany zostanie podjazd dla osób
niepełnosprawnych oraz remont między
innymi sal, pomieszczeń przynależnych
i klatki schodowej w budynku przy ul.Armii
Krajowej 24 w Hajnówce. Zakupione zostaną
meble, pomoce dydaktyczne i zabawki do
sal oraz sprzęt AGD i pozostałe wyposażenie
do kuchni.

W dniu 15.02.2018 r. w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczono promesy dotyczące dofinansowania
w ramach programu „Maluch+” 2018 dla
przedstawicieli samorządów 5 województw:
mazowieckiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i łódzkiego.
W uroczystości udział wziął Pan Jerzy
Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka, który
odebrał promesę z rąk Pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Jolanta Stefaniuk

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce uprzejmie informuje, iż od dnia
23 lutego 2018r osoby niepełnosprawne mogą
ubiegać się o dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Można ubiegać się o środki na:
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych   dla osób   niepełnosprawnych w wieku do 16 lat albo w wieku do
24 lat uczące się i niepracujące bez względu
na stopień niepełnosprawności.                                                          
Dofinansowania będą przyznawane do
czasu wykorzystania środków na to zadanie.
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny,
- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki   pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na
podstawie odrębnych przepisów tj. z udziałem dofinansowania Narodowego Funduszu  
Zdrowia,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w   komunikowaniu się:
Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to główny instrument samorządu powiatowego
w pomocy osobom niepełnosprawnym. Ich
wielkość ustalana jest przez Zarząd PFRON
(Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych); są rozdzielane na powiaty
wg określonych kryteriów (pod uwagę brane
są dane dot. liczby mieszkańców, liczby osób
niepełnosprawnych powiecie itp.). Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie nie ma wpływu na
ilość środków w danym roku. Niestety, w roku
2018 nie przewidziano środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób
dorosłych ze względu na niewystarczającą ilość
środków przyznanych dla powiatu hajnowskiego na zadania ustawowe.
By zwiększyć pulę pozyskiwanych fun-

duszy od 2013r. powiat hajnowski przystąpił
do realizacji pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd”. Program składa się z dwóch
modułów – I dotyczy likwidacji barier utrudniających rehabilitację społeczną i zawodową,
z kolei w ramach II modułu osobom niepełnoprawnym świadczona jest pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym. Realizacja Programu będzie także kontynuowana
w 2018r.    Osoby niepełnosprawne mogą
ubiegać się o dofinansowanie:
-w ramach modułu I: uzyskania prawa
jazdy kategorii B, zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupu
sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania, zakupu
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy
co najmniej na III poziomie jakości, a także
pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub w protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
-w ramach modułu II: pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
poprzez dofinansowanie kosztów edukacji
w szkole policealnej, kolegium lub szkole
wyższej (studia pierwszego stopnia, studia
drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie
prowadzone przez szkoły wyższe w systemie
stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/
wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym,
w tym również za pośrednictwem Internetu).
Osoba ubiegająca się o dofinansowanie
w poszczególnych modułach musi spełniać
określone wymogi. Więcej o warunkach
przyznawania dotacji na stronie www.powiat.
hajnowka.pl
Cd. str. 4

II Forum Klas Mundurowych

19 lutego, w siedzibie Katolickiego Centrum Informacji Europejskiej w Łomży, odbyło się II Forum
Klas Mundurowych Województwa
Podlaskiego 2018. W przedsięwzięciu uczestniczył Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Biskup Pomocniczy
Diecezji Łomżyńskiej ks.
Bp dr Tadeusz Bronakowski,
Komendant Wojewódzki
Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz,
Podlaski Kurator Oświaty
Bożena Dzidkowska oraz
Prezydent Miasta Łomża
Mariusz Chrzanowski.
Głównym założeniem
organizatorów Forum było
przybliżenie wiedzy w zakresie pełnienia służby oraz
struktur organizacyjnych
Policji. W trakcie spotkania propagowano, a także
zachęcano młodzież do
wyboru szkół, w których
znajdują się klasy o profilu
mundurowym, celem dalszego wyboru ścieżki zawodowej związanej
z formacją mundurową. W ramach
Forum zostały również poruszo-

ne kwestie dotyczące zagrożeń
związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez dzieci
i młodzież. Zainteresowani, mogli
w bezpośrednim kontakcie z funkcjonariuszami, uzyskać informacje
na pytania dotyczące poszczególnych etapów doboru do służby oraz
poznać specyfikę pracy danych

funkcjonariuszy.
Ponadto, w ramach II Forum
Klas Mundurowych odbył się Konkurs o puchar Sekretarza Stanu

w MSWiA Jarosława Zielińskiego. Konkurs składał
się z czterech etapów, tj.
testu wiedzy, symulacji –
udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej, testu sprawności fizycznej, a także testu
z umiejętności strzeleckich.
Do konkursu przystąpiło 19
trzyosobowych drużyn z klas
mundurowych szkół ponadgimnazjalnych województwa
podlaskiego. Grupa z Zespołu Szkół Zawodowych
w Hajnówc uplasowała się
na trzecim miejscu.
Spotkanie było też doskonałą okazją do podsumowania
konkursu „Nie daj się zniewolić
– nie wszystko ma swoją cenę !”.
Był on ogłoszony w związku z obchodzonym w dniu 18 października
Europejskim Dniem walki z handlem
ludźmi. W ich gronie laureatów
znalazła się m.in. Andżelika
Urynowicz, kl. IIA, Gimnazjum

w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Władysława Jagiełły w Hajnówce.
źródło: http://hajnowka.policja.gov.pl

Nowy spektakl Teatru z Muzeum Białoruskiego

11 marca 2018 sala kinowa
Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce po raz kolejny
zmieniła się na chwilę w scenę te-

remiasza i o. Arkadiusza Barańczuka.
Młodzi aktorzy z Teatru w Muzeum Białoruskim w Hajnówce, pod
opieką artystyczną Joanny Troc, dali

atralną, dzięki czemu licznie zgromadzona publiczność miała możliwość
obejrzenia niesamowicie poruszającej
sztuki na podstawie ksiązki Doroteusza Fionika „O. Konstanty Bajko.
Teolog, nauczyciel, lekarz.” wydanej
w 2017 roku, oraz tekstów abp Je-

nie tylko popis znakomitej gry aktorskiej, ale też, nieocenioną, lekcję
historii naszego regionu, która powinna być przekazywana z pokolenia na
pokolenie. Spektakl „Ajciec Kanstancin Bajko’’ dzięki muzyce na żywo,
profesjonalnemu przygotowaniu
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wokalnemu młodych aktorów, ascetycznej wręcz scenografii, w wyjątkowy sposób przybliża widzowi postać
duchownego, teologa, nauczyciela,
lekarza, a przede wszystkim człowieka o niezwykłym sercu, empatii, bardzo
konsekwentnego i stanowczego w swoich poglądach, któremu przyszło
służyć w trudnych czasach.
Wiek XX dla Kościoła Prawosławnego był wiekiem
prześladowań i męczeństwa. Wielu duchownych
i wiernych zostało bezpośrednio dotkniętych przez
ograniczenia lub wręcz
dyskryminację, czasami
bardzo bolesną i tragiczną
w skutkach.
Najnowszy spektakl
w reżyserii Joanny Troc
w dynamiczny sposób opowiada
o życiu ojca Konstantego. Widz, niczym przez okno pędzącego pociągu,
ogląda migawki z najważniejszych
wydarzeń. Wspomnienia przekazywane na wzór zapisków z dzienniCd. str. 4

Joanna Ruta i Jacek Drużba z Hajnowskiego Domu Kultury
stypendystami Marszałka Województwa Podlaskiego

22 lutego 2018r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
odbyła się uroczysta gala wręczenia
stypendiów w dziedzinie twórczości
artystycznej, uczniom województwa
podlaskiego. Uroczystość opatrzona mottem „Podlaskie talenty dla
Niepodległej” miała wiele akcentów
patriotycznych. Certyfikaty stypendialne wręczali marszałek Jerzy
Leszczyński i wicemarszałek Maciej
Żywno. Jak poinformował Walenty
Korycki - przewodniczący komisji
oceniającej wnioski, do Urzędu Marszałkowskiego w bieżącym roku wpłynęło ponad 230 zgłoszeń. Członkowie
kapituły wybrali 70 uczniów, którzy
mają na swoim koncie wiele sukcesów w różnych dziedzinach sztuki,
literatury, muzyki, tańca i teatru.
,,W tym roku świętujemy setną
rocznicę odzyskania niepodległości,
a dzisiejsza uroczystość wpisuje się
wspaniale w te obchody, bo wasz
talent, praca i pasja to jest ten dar,
który niesiecie Ojczyźnie. Mam na
myśli Polskę, ale też nasze małe
ojczyzny – miasta, miasteczka,
wsie, całe województwo podlaskie
– mówił marszałek Jerzy Leszczyński – Szczególne podziękowania
należą się również Waszym opie-

kunom, nauczycielom i rodzicom,
bo to dzięki ich wsparciu i pomocy
możecie się tak wspaniale rozwijać.”
W tym roku wśród stypendystów
Marszałka Województwa Podlaskiego znalazło się dwoje wychowanków Hajnowskiego Domu Kultury: Joanna Ruta i Jacek Drużba.
Certyfikat za osiągnięcia w dziedzinie plastyki otrzymała Joanna Ruta,
wieloletnia uczestniczka (9 lat) koła
plastycznego ,,Deformacja” pod opieką instruktorską Zenaidy Jakuć. Joasia
wielokrotnie była laureatką wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów sztuki dziecięcej
i młodzieżowej. Jej twórczość rokrocznie była prezentowana w galerii HDK,
a za efekty pracy w kole plastycznym
otrzymywała nagrody i wyróżnienia.
Jacek Drużba, to wieloletni tancerz
w Zespole Tańca Ludowego ,,Przepiórka” pod kierownictwem Justyny
Biryckiej. Poza tańcem interesuje
go teatr i muzyka. Jest członkiem
zespołu „Wierasy” oraz gra w obsadzie teatru Joanny Troc „Czrevo”.
Na swój dalszy rozwój artystyczny
nagrodzeni będą otrzymywać co miesiąc po 250 zł. Gratulujemy młodym
artystom!
Zenaida Jakuć

Hajnowianie na Mistrzostwach LA
Miniony weekend (9-11 lutego
2018r.) był pełen emocji dla kibiców
lekkiej atletyki naszego województwa. Nasi lekkoatleci rywalizowali
o tytuły Halowego Mistrza Polski w konkurencjach lekkoatletycznych,
w pięknej Hali Arena
w Toruniu. Nie zabrakło
również udziału Hajnowian w tych zawodach. Bardzo dobrze
w biegu na dystansie
2000 m U18 zaprezentował się reprezentant Klubu Sportowego
PARKIET HAJNÓWKA,
podopieczny trenera
Romana Sacharczuka
i Damiana Roszko, Marek Romańczuk, który
linię mety minął na bardzo wysokiej 13 pozycji, ustanawiając swój
nowy rekord życiowy
5:52,10. Jest to dobra prognoza
przed startem Marka w zawodach na
otwartym stadionie w okresie letnim.

Rewelacyjnie wręcz zaprezentowała
się wychowanka Klubu Sportowego
Puszcza Parkiet Hajnówka Diana
Karpiuk – podopieczna trenera Ro-

mana Sacharczuka i Tomasza Dąbrowskiego, obecnie zawodniczka KS
Cd. str. 4

Gazeta Hajnowska

Zespół Szkół Zawodowych
aktywnie współpracuje z biznesem
Dobry fach w ręku oraz solidne
wykształcenie to niezbędne atuty,
by z impetem wejść na rynek pracy.
Wybór odpowiedniego kierunku
kształcenia, zgodnego z wymaganiami rynku pracy to krok pierwszy,
najważniejszy w życiu zawodowym
każdego człowieka. Ostatnie trendy
na rynku pracy wskazują, że szczególnie w cenie jest wykształcenie
techniczne. Naprzeciw oczekiwaniom
pracodawców wychodzą placówki
oświatowe, proponując przyszłym
abiturientom atrakcyjne kierunki
kształcenia. Także te w powiecie
hajnowskim – tak jak Zespół Szkół
Zawodowych w Hajnówce.
Zespół Szkół Zawodowych to
szkoła z bogatą tradycją dydaktyczną - od ponad 90. lat kształci
rzemieślników i techników. Niewątpliwie, największym atutem szkoły
jest możliwość kształcenia w kierunkach potrzebnych na rynku pracy.
Uczniowie odbywają zajęcia w dobrze
wyposażonych salach lekcyjnych
i pracowniach przedmiotowych oraz
pracowniach komputerowych. Ale
wiedza teoretyczna to nie wszystko – równie ważna jest praktyka,
a zdobyte doświadczenie zawodowe
to mocny punkt w CV. Dyrekcja ZSZ
w Hajnówce stawia na nowoczesny
system kształcenia przyszłych techników, stąd aktywna współpraca
z instytucjami i biznesem – nastawiona na coś więcej niż „wpis do
dziennika praktyk”. Szkoła aktywnie
współpracuje z przedsiębiorcami
– w 2016r. podpisano porozumienie o współpracy z Fabryką Mebli
Forte S.A. a w 2017r. odnowiono
porozumienie z firmą DANWOOD
S.A z Bielska Podlaskiego. Porozumienie przewiduje szereg działań
mających na celu wsparcie ucznia
w procesie zdobywania wiedzy praktycznej, która w przyszłości umożliwi
im podjęcie pracy w zawodzie, m.in.

w przedsiębiorstwie DANWOOD. Na
podpisanym porozumieniu zyskali
uczniowie technikum budownictwa –
w trakcie zajęć z dostawcami materiałów budowlanych organizowanych
przez DANWOOD w ramach akademii
budowalnej, przyszli technicy mogli
zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w budownictwie, uczęszczają na
dodatkowe zajęcia języka niemieckiego, mają możliwość odbycia praktyk
i płatnych staży w przedsiębiorstwie,
a najlepsi, z wysoką średnią z przedmiotów zawodowych – otrzymują
co miesiąc stypendium w wysokości
150 zł, także ufundowane przez
DANWOOD. A po zakończeniu nauki – absolwenci, którzy wykazali
się szczególnym zaangażowaniem
i wiedzą mogą z sukcesem ubiegać
się o zatrudnienie w bielskiej firmie.
Na wsparcie w stawianiu pierwszych kroków zawodowych mogą
liczyć także przyszli technicy mechanicy. W tym celu z końcem grudnia
2017r. szkoła podpisała porozumienie z firmą PRONAR – z największym
pracodawcą w regionie (w siedmiu
fabrykach o łącznej powierzchni
88 boisk piłkarskich zatrudnionych
jest ponad 2 tys. wykwalifikowanych osób!). W ramach współpracy
młodzież ma szansę odbyć praktyki
w halach produkcyjnych PRONARU
i tym samym poznać nowoczesne procesy technologiczne oraz
modele produkcji, wykorzystujące
najnowsze osiągnięcia techniki. Poza
programem praktyk zawodowych dla
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
w Hajnówce, porozumienie zakłada
także wprowadzenie stypendium
dla najlepszych praktykantów. Ale
plany sięgają znacznie dalej - strony
porozumienia zobowiązały się do
aktywnej współpracy na rzecz sprofilowania kształcenia w taki sposób,
aby przygotować ucznia do pracy

zawodowej tuż po ukończeniu szkoły.
Tym samym absolwenci mogą liczyć
na stabilne zatrudnienie w PRONARZE
– lidera branży rolniczej, komunalnej
i recyklingowej.
Poza biznesem, szkoła aktywnie współpracuje z instytucjami.
Jako że w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce powstała klasa
mundurowa o profilu policyjnym, we
wrześniu 2017r. szkoła podpisała
porozumienie o współpracy z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce.
W ramach porozumienia uczniowie
mają możliwość poznania realiów
pracy w służbie mundurowej – w tym
zadania i uprawnienia policji, a także
bieżącą ofertę szkolnictwa policyjnego i pracy w Policji. Porozumienie
stanowi dobrą kontynuację współpracy pomiędzy Komendą a szkołą
– hajnowscy policjanci od wielu lat
goszczą na spotkaniach z młodzieżą
poruszających tematy m.in. promocji zatrudnienia i pracy w policji,
a także zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy i wyjazdami
za granicę. Nowe cele wyznaczone
w ramach porozumienia tylko zacieśnią dobre kontakty.
Aktywność ZSZ w Hajnówce
w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami z regionu
wpisuje się w model nowoczesnego
kształcenia, w którym praktyczna
nauka zawodu jest pierwiastkiem
równorzędnym w stosunku do teoretycznej wiedzy. Bo doświadczenie zawodowe to towar niezwykle
pożądany na rynku pracy – dzięki
współpracy szkoły z przedsiębiorcami młodzi ludzie, będący dopiero na
początku swojej ścieżki zawodowej,
mają łatwiejszy start. Z kolei dla
przedsiębiorcy inwestycja w ucznia
to szansa na pozyskanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę
teoretyczną Hajnówka,
i praktyczną.
dn. 19.03.2018

GK.6825.1.2016

GK.6825.1.2017

Powiat Hajnowski wspiera przedsięwzięcia
organizacji pozarządowych

Katarzyna Miszczuk
Hajnówka, dn. 19.03.2018

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze
zmianami),
oraz Zarządzenia
Nr 106/2017
dnia 19zwrześnia
roku1997
Wojewody
sprawie wyrażenia zgody
sprzedaż
w drodze
Starosta Hajnowski
na podstawie
art. 35z ustawy
dnia 21 2017
sierpnia
roku oPodlaskiego
gospodarcew nieruchomościami
(Dz.U. na
z 2018
r. poz.121
ze
bezprzetargowej
w obrębie
Białowieża,
gmina2017
Białowieża,
podaje do publicznej
wiadomości
wykaz
nieruchomości
przeznaczonych
zmianami), oraznieruchomości
Zarządzeniapołożonej
Nr 135/2017
z dnia
03 grudnia
roku Wojewody
Podlaskiego
w sprawie
wyrażenia
zgody
na sprzedaż

w drodze
do
zbycia: bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Podolany, gmina Białowieża, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

WYKAZ

WYKAZ

L.p

Nr
geodezyjny

Nr KW

Pow. w
ha

Przeznaczenie
w planie

Opis nieruchomości

Cena
nieruchomości

Rodzaj zbycia

1

965/12

BI2P/00039484/7

0,1185

brak

Działka położona jest w obrębie Białowieża,
przy ul. Sportowej 25
(nieruchomość zabudowana)

83.874,00 zł

Sprzedaż
bezprzetargowa

Nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 11 ust.2 w związku z art. 32 ust.1a oraz 37Hajnówka,
ust. 2 pkt 5dn.ustawy
dnia 21
19.03.2018
sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 poz. 121 z późń. zmianami).
Nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 11 ust.2 w związku z art. 32 ust.1a oraz 37 ust. 2 pkt 5 ustawy
GK.6825.1.2017
dnia 21 sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 poz. 121 z późń. zmianami).

Hajnówka, dn. 19.03.2018

OBWIESZCZENIE

GK.6825.1.2017

OBWIESZCZENIE

Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze

zmianami), oraz Zarządzenia Nr 135/2017 z dnia 03 grudnia 2017 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wy rażenia zgody na sprzedaż w drodze

Starosta
Hajnowski
na podstawiepołożonej
art. 35 ustawy
z dnia
21 sierpnia
roku o podaje
gospodarce
nieruchomościami
z 2018
r. poz.121przeznaczonych
ze zmianami),
bezprzetargowej
nieruchomości
w obrębie
Podolany,
gmina1997
Białowieża,
do publicznej
wiadomości(Dz.U.
wykaz
nieruchomości
oraz
Zarządzenia Nr 135/2017 z dnia 03 grudnia 2017 roku Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
do zbycia:
nieruchomości położonej w obrębie Podolany, gmina Białowieża, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
WYKAZ
WYKAZ
L.p

Nr
geodezyjny

Nr KW

Pow. w ha

1

354/41

BI2P/00039141/1

0,1740

Przeznaczenie w planie

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

Rodzaj zbycia

Teren przeznaczony pod urządzenia obsługi
turystyki i wypoczynku z dopuszczeniem
innych usług towarzyszących

Działka położona
jest w obrębie
Podolany

81.797,00 zł

Sprzedaż
bezprzetargowa

Nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 11 ust.2 w związku z art. 32 ust.1a oraz 37 ust. 2 pkt 5 ustawy dnia 21
sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 poz. 121 z późń. zmianami).
Nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 11 ust.2 w związku z art. 32 ust.1a oraz 37 ust. 2 pkt 5 ustawy

70 000 tys. zł przeznaczył
w tym roku Zarząd Powiatu
Hajnowskiego na rzecz wsparcia
rozwoju kultury, sportu i turystyki w regionie. Dofinasowanie
trzymały wszystkie organizacje,
które złożyły w terminie formularz zgłoszeniowy.
Powiat Hajnowski wspiera
rozwój kultury, sportu i turystyki
w regionie. W dniu 22 lutego 2018r.
rozstrzygnięty został konkurs w sprawie przyznania dotacji na realizację
zadań publicznych należących do Powiatu Hajnowskiego w sferze kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego,
kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu. – Do dnia
upływu terminu składania ofert
wpłynęło 14 wniosków. Dwanaście
z nich spełniło określone w ogłoszonym konkursie wymogi formalne,
stąd po ich rozpatrzeniu, uwzględniając opinię Komisji Konkursowej,
Zarząd Powiatu Hajnowskiego rozdysponował zabezpieczoną w budżecie na ten cel kwotę. Dofinansowanie

otrzymali wszyscy wnioskodawcy.
Cieszę się, że powiat hajnowski
w pewnym stopniu stanie się częścią
inicjatyw, które promują region oraz
aktywizują i integrują społeczność
lokalną – mówi Starosta Hajnowski
Mirosław Romaniuk. W tym roku
wsparcie uzyskały inicjatywy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego, w tym sztandarowe imprezy i inicjatywy promujące region
takie jak np. ,,XXXVII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki
Cerkiewnej”, koncerty organowe,
„Kultura na schodach Muzeum” czy
Prowadzenie Orkiestry Dętej oraz
Zespołu Mażoretek w Hajnówce.
Fundusze na organizację zadania
pt. ,,Organizacja imprez sportowych
dla dzieci i młodzieży z Powiatu
Hajnowskiego” otrzymał Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce– dzięki współpracy powiatu
hajnowskiego z PSZS w Hajnówce
młodzież z terenu powiatu hajnowskiego może rozwijać sportowe taCd. str. 4

Hajnówka dnia 27 lutego 2018 roku
GK.6621.13.27.2017			
					
DECYZJA
Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( teksy jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703 ) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - (
tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy
Czyże z dnia 30 listopada 2017 roku
postanawiam
1. uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Osówka, gmina Czyże,
oznaczone w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi: 20 o powierzchni 0,55 ha, 21
o powierzchni 0,06 ha, 41 o powierzchni 0,45 ha, 47 o powierzchni 0,06 ha, 152 o powierzchni 0,15 ha, 165 o powierzchni 0,39 ha, 238 o powierzchni 0,13 ha, 267 o powierzchni
0,68 ha, 316 o powierzchni 0,03 ha.
2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Osówka, gmina
Czyże, oznaczone w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 121/3 o powierzchni 0,32
ha i numerem ewidencyjnym 219 o powierzchni 0,48 ha.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 30 listopada 2017 roku Wójt Gminy Czyże zwrócił się do Starosty
Hajnowskiego o wydanie decyzji stwierdzającej, że nieruchomości oznaczone w ewidencji
gruntów i budynków obręb Osówka, gmina Czyże jako działki ewidencyjne numer 20, 21,
41, 47, 121/3, 152, 165, 219, 238, 267, 316 stanowią mienie gromadzkie.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości
istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 roku, dlatego ma ona
charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art.8 ust. 1
poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że drogi oznaczone
aktualnymi numerami 20, 21, 41, 47, 152, 165, 238, 267, 316 powstały podczas scalenia
gruntów wsi Osówka, zatwierdzonego orzeczeniem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Hajnówce z dnia 14 września 1959 roku.
Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki spełniają
wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki 20, 21, 41, 47, 152, 165, 238, 267, 316 faktycznie były drogami i były
wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa
do użytkowania przedmiotowej drogi był ogół mieszkańców wsi.
Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 121/3 i 219 nie można uznać za mienie
gromadzkie na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Działka nr 121/3 została wydzielona podczas wymiany gruntów w 1981 roku, zatwierdzonej
Decyzją Wojewody Białostockiego Nr 178/81 z dnia 22 września 1981 roku.
Działka nr 219 została wydzielona podczas wymiany gruntów w 1964 roku z działki
Państwowego Funduszu Ziemi, oznaczonej numerem 265.Wymiana została zatwierdzona
decyzją PPRN-Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Hajnówce z dnia 08.10.1964 roku.
Pismem z dnia 8 lutego 2018 roku poinformowano Wójta Gminy Czyże oraz sołtysa wsi
Osówka o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Mimo prawidłowego
powiadomienia, strona nie skorzystała z tej możliwości we wskazanym terminie.
Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego
za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w sołectwie Osówka oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Czyże oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czyże i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże
2. Sołtys wsi Osówka Pani Jolanta Jakoniuk
3. Urząd Gminy Czyże celem wywieszenia na okres 14 dni
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże
7. Prasa lokalna
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

A.S.

dnia 21 sierpnia 1977 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 poz. 121 z późń. zmianami).
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Nowy spektakl Teatru z Muzeum Białoruskiego

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pomoc
Cd. ze str. 1

Zachęcamy wszystkie osoby z orzeczoną
niepełnosprawnością do kontaktu z PCPR, gdzie
bezpośrednio uzyskają informację o formach
wsparcia. Pracownicy instytucji służą pomocą
merytoryczną, pomagają także w wypełnieniu
odpowiednich formularzy. Warto przyjść i zapytać. Jednocześnie przypominamy, że zadania

z zakresu rehabilitacji zawodowej są realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce.
Kontakt:
Powiatowe Centrum przy ul. Piłsudskiego
10a w Hajnówce , telefonicznie nr 85 682 36
42 lub na e-maila :pcpr@powiat.hajnowka.pl
hgryc@powiat.hajnowka.pl
Katarzyna Miszczuk

Powiat Hajnowski wspiera przedsięwzięcia
organizacji pozarządowych
Cd. ze str. 3

Cd. ze str. 2

ka, przeplatane nielicznymi dialogami mają
ogromną siłę oddziaływania. Integralną częścią
przedstawienia są fotografie i dokumenty
wykorzystane z książki Doroteusza Fionika,
które współtworzą scenografię, wzbogacając
przy tym przekaz.
Zadaniem młodych aktorów było nie tylko
nauczenie się roli ale i pogłębienie wiedzy o represjach jakim poddawana była mniejszość białoruska i prawosławna zamieszkująca Podlasie.
Dało im to możliwość porozmawiania w domu
z najbliższymi o tych wydarzeniach które, bardzo często stanowiły część ich własnej historii.
Przedstawienie porusza, skłania widza do

refleksji nad siłą wiary. Jest swoistym hołdem
dla postaci ojca Konstantego, który swoim
życiem daje świadectwo nieustającej walki
z przeciwnościami, walki o prawo do wolności
wyznania, walki o drugiego człowieka. Spektakl
„Ajciec Kanstancin Bajko” jest kolejnym projektem, realizowanym dzięki dotacji Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Urzędu Miasta Hajnówka. W 2017 roku miała
miejsce premiera „Romeo i Julia”, rok wcześniej
reżyserka wzięła na warsztat dzieło noblistki
Świetłany Aleksiejewicz „Ostatni świadkowie”,
zaś w roku 2015 „Bieżeńcy”.
Wioleta Androsiuk

SZANOWNI PRZYJACIELE!
Zapraszam do Rejonu Kamienieckiego –
krainy o bogatej historii i unikalnej przyrody,
do starego i somoistnego zakątka Białorusi.
Będę wielce zaszczycony, jeśli wybiorą
Państwo nasz rejon jako miejsce wypoczynku.
Naszym mieszkańcom udało się urzeczywistnić odwieczne przechowywane marzenie
stworzenia naprawdę przyjaznego miejsca,
do którego można uciec od codziennych trosk
i kłopotów, gdzie znajdzie się ukojenie dla ciała
i duszy. Natura hojnie obdarowała naszą ziemię
wiecznie zielonymi lasami, pięknymi jeziorami
i malowniczymi krajobrazami.
W rejonie znajduje się Państwowa Instytucja Ochrony Przyrody - Park Narodowy
„Bieławieżskaja Puszcza”, najstarszy rezerwat
w Europie, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości oraz posiadający status
rezerwatu biosfery UNESCO. Można tu zwiedzić posiadłość białoruskiego Dziadka Mroza,
Muzeum Przyrody, wybiegi dla dzikich zwierząt
lub po prostu pospacerować po lesie.
Nasi pracowici mieszkańcy przekształcili
region w oazę relaksu, ciszy i spokoju. Nowoczesny kompleks sportowy, baseny, sanatorium,
hotele i agroturystyka. Szczególnie chcę wspomnieć o obiektach związanych z dziedzictwem
historyczno-kulturowym Republiki Białorusi,
dzięki którym każdy z nas ma możliwość
dotknąć przeszłości. Jest to zarówno Kamieniecka Wieża, zespół pałacowo-parkowy
Sapiehów i Potockich w Wysokim oraz pałac
Puzynów w chutorze Gremiacza, jak też Kościół
Św. Trójcy w Wołczynie.
Dla fanów różnorodnych form wypoczynku polecam jazdę na rowerze i nartach
biegowych, zabawy sportowe, wędkowanie,
wycieczki i wyprawy - tutaj każdy może znaleźć
to czego szuka.
Rejon Kamieniecki jest częścią strefy tu-

rystycznej „Brześć”. Od 1 stycznia 2018 r. strefę
turystyczną „Brześć” można zwiedzać bez wizy.
W tym celu należy posiadać:
• dokument tożsamości (paszport);
• specjalny dokument wydawany przez biura
podróży podczas zakupu wycieczki;
• polisę ubezpieczeniową.
Strefa turystyczna „Brześć” oprócz naszego rejonu obejmuje również:
• Brześć i Rejon Brzeski;
• Rejon Prużański;
• Rejon Żabinkowski;
• Rejon Swisłocki.
Wycieczkę można wykupić w certyfikowanych biurach podróży uprawnionych do
wydania takich dokumentów (lista biur podróży
jest dostępna na oficjalnej stronie Parku Narodowego „Bieławieżskaja Puszcza” https://
npbp.by/ oraz na stronie http://tour.brest.by).
Przekroczyć granicę państwową Republiki
Białorusi można przez następujące przejścia
graniczne:
• kolejowe przejście graniczne (Terespol - punkt
kontrolny na dworcu kolejowym „Brześć
Centralny”);
• drogowe przejścia graniczne – Brześć (Terespol), Domaczewo (Sławatycze), Pieszczatka
(Połowce);
• pieszo-rowerowe przejście graniczne Pierierow
(Białowieża);
• przejście graniczne na lotnisku w Brześciu.
Zachęcam do podróżowania i odkrywania
unikalnego zakątka Białorusi jakim jest Rejon
Kamieniecki.
CZEKAMY NA WAS! KAMIENIEC ZAWSZE
CIESZY SIĘ Z WIZYT GOŚCI!
Walentin ZAICHUK,
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego
Rejonu Kamienieckiego

lenty. Z kolei Lokalna Organizacja Turystyczna
,,Region Puszczy Białowieskiej” otrzymała
środki na organizację zadania ,,Prowadzenie
Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej”. Wykaz organizacji pozarządowych, które
otrzymają dofinansowanie na realizację zadań
znajdują w Biuletynie Informacji Publicznej
starostwa powiatowego (zakładka „Uchwały
Zarządu”).
Ogłaszanie otwartego konkursu ofert
na organizację zadań publicznych należących
do Powiatu Hajnowskiego stanowi realizację
uchwalonego przez Radę Powiatu „Programu
współpracy Powiatu Hajnowskiego z organiza-

cjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”.– Priorytetem Powiatu Hajnowskiego jest jak najlepsze
zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności
lokalnej. Stąd też aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk
lokalnych jest kluczowa dla powiatu. Działalność organizacji pozarządowych – ze względu
na ich własną aktywność i umiejętną aktywizację społeczności lokalnej– jest niezbędna
dla skutecznego rozwoju regionu – wyjaśnia
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk.
Katarzyna Miszczuk

Zostaw 1 % w Powiecie Hajnowskim
1% – to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą na mocy
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie możemy
przekazać wybranej przez siebie organizacji
pożytku publicznego (OPP). To druga, obok
darowizny, forma wsparcia tych organizacji.
Funkcjonuje w polskim systemie podatkowym
od 2004r.
Organizacją Pożytku Publicznego może
zostać organizacja pozarządowa (za wyjątkiem partii politycznych i tworzonych przez
nie fundacji, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych
i organizacji pracodawców). Każdy podmiot,
który zamierza starać się o nadanie statusu
OPP musi spełnić określone wymogi, oraz
uzyskać potwierdzenie tego faktu w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS). Potwierdzeniem
nabycia statusu OPP jest odpowiedni wpis do
KRS (na wyciągu z KRS, w polu „status opp”
jest wpisane słowo „TAK”).
Jeśli chcemy przekazać 1% wybranej
organizacji, należy wypełnić w swojej deklaracji podatkowej odpowiednie pola. Wystarczy
rocznym zeznaniu podatkowym wskazać
organizację, którą chcemy wesprzeć, podając
cel szczegółowy oraz numer KRS oraz wyliczyć
kwotę, którą chcemy przekazać (nie może być
to więcej niż 1% rocznego podatku wynikającego z PIT). To chyba najtrudniejsza część
– o ile uzupełniamy deklarację samodzielnie
i nie korzystamy z programu rozliczenia PIT
(w przypadku e-deklaracji program sam
nalicza wartość 1% podatku). Chociaż niekoniecznie – wystarczy kwotę rocznego podatku
należnego pomnożyć przez 0.01 albo podzielić
przez 100- i już znamy wartość 1%. Procent
naszego podatku trafia na konto organizacji za

pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3
miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przez podatnika. Do otrzymywania procenta podatku uprawione są tylko organizacje
pożytku publicznego. Warto skorzystać z opcji
przekazania 1% tym bardziej, że jest to kwota,
którą i tak już oddaliśmy fiskusowi. Ale sami
możemy zdecydować, do kogo te pieniądze
trafią. Jeśli nie skorzystamy z opcji przekazania 1%, pieniądze te powędrują do wspólnego
budżetowego worka i to rząd zdecyduje jak je
wydać, bez udziału podatnika.
Spis organizacji jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Wśród ponad 8000 tys.
podmiotów znajdują się także stowarzyszenia
i fundacje działające na terenie powiatu hajnowskiego. Starostwo Powiatowe w Hajnówce
uruchomiło zakładkę „Przekaż 1% podatku”,
gdzie można znaleźć dane organizacji z naszego regionu. Zachęcamy do podarowania
procenta podatku– ten gest nic nie kosztuje,
za to pomaga w realizacji projektów służącym całej społeczności lokalnej oraz osobom
potrzebującym.
Zakładka „Przekaż 1% podatku” na stronie internetowej powiatu pozostaje otwarta.
Zainteresowane organizacje pożytku publicznego, których działalność statutowa obejmuje
teren powiatu hajnowskiego, zachęcamy do
przesyłania informacji celem umieszczenia
w zakładce. Notatka powinna zawierać wszelkie niezbędne dane organizacji, potrzebne do
prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej. Informacje należy przesłać mailowo
na adres: redakcja@powiat.hajnowka.pl lub
bszwarc@powiat.hajnowka.pl Zapraszamy.
Katarzyna Miszczuk

Hajnowianie na Mistrzostwach LA
Cd. ze str. 2

Podlasie Białystok, która w biegu na dystansie
3000 m zdobyła brązowy medal, ustanawiając
swój nowy rekord życiowy na tym dystansie
10:01,44. Szóste miejsce w skoku w dal zajął
Dawid Simoniuk, obecnie zawodnik Klubu

Sportowego Podlasie Białystok, podopieczny
trenera Roberta Nazarkiewicza, wychowanek
Klubu Sportowego Puszcza Parkiet Hajnówka
i trenera Romana Sacharczuka.
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