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Motto numeru:
„Naród, który ma fałszywe pojęcie Boga,
ma złe państwo, złe rządy, złe prawo”
Georg Wilhelm Hegel – niemiecki filozof
Siemiatycze

Mobilny punkt pobrań

Przy siemiatyckim szpitalu powstał Mobilny Punkt Pobrań (MPP)
do testów kontrolnych na obecność
koronowirusa dla osób przebywających na kwarantannie.
Badaniu może poddać się
osoba będąca w dwunastym
dniu kwarantanny. Testy są bezpłatne – ich wykonanie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Na czas wykonania testu oraz na
czas niezbędny, by dojechać do
punktu pobrań i z powrotem, przepisy
przewidują zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny. Mobilny Punkt Pobrań (MPP) znajduje się przy siemiatyckim szpitalu od strony lądowiska
dla śmigłowców LPR. Punkt jest oznakowany tabliczkami informacyjnymi.
Dojazd do punktu pobrań może nastąpić wyłącznie własnym samochodem, który umożliwia przemieszczanie się osobie chcącej zrobić badanie,
bez kontaktu z innymi osobami niż
osoby wspólnie z nią zamieszkujące
lub gospodarujące. Na wykonanie
testu należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i swój nr PESEL.
Przed przyjazdem do MPP obowiązuje telefoniczna rejestracja pod numerem telefonu SP
ZOZ tel.500 652 680 w godz.
8.00-15.30 (7 dni w tygodniu).
Wymazy w Mobilnym Punkcie Po-

Brańsk

brań pobierane są przez 7 dni w tygodniu w godzinach 11.00 – 13.00.
We wskazanym dniu i godzinie pobrania wymazu osoba przebywająca
na kwarantannie podjeżdża pod MPP
samochodem, zatrzymuje się przed
nim, nie wysiada z niego - uchyla
szybę i czeka. Na podstawie dowodu tożsamości personel MPP weryfikuje tożsamość zgłaszającej się
osoby, a następnie pobiera wymaz.
Po pobraniu wymazu samochód
odjeżdża - informuje Andrzej Szewczuk dyrektor SP ZOZ Siemiatycze.
Wyniki badania będą możliwe
do pobrania w Internetowym Koncie Pacjenta : https://pacjent.gov.
pl/internetowe-konto-pacjenta.
W przypadku dodatniego wyniku, należy skontaktować się
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i postępować zgodnie z otrzymanymi zaleceniami.
W przypadku ujemnego wyniku stacja sanitarno-epidemiologiczna powinna zwolnić daną osobę z kwarantanny.
Jeżeli nie mamy możliwości bezpiecznego dotarcia do punktu pobrań,
należy skontaktować się z sanepidem, który ma możliwość umówienia danej osoby na pobranie wymazu
w miejscu odbywania kwarantanny.
(źródło: SP Siemiatycze)

Zalew nabiera kształtów

Budowa zbiornika retencyjnego w Brańsku trwa mimo panującej
pandemii. W ostatnich dniach kwietnia wykonawca inwestycji, firma
Hydrobud, rozpoczęła prace wykończeniowe na czaszy zbiornika. Poprawieniu ulegnie profil grobli oraz
rozplantowany zostanie czarno-

ziem umożliwiający posianie trawy.
Wzdłuż palisady okalającej zbiornik
położona zostanie trawa z rolki.
Trwają prace przy wykończeniu
kanału odprowadzającego oraz dojazdu do jazu. W najbliższym czasie
poprawiony zostanie też próg spiętrzający przy remizie.
(ba)

(foto ug wyszki)
Pro memoria

CZAS ZARAZY

Przypomnijmy wspólnie jak (których zabrakło ), kombinezony,
się zaczęło. Od niewinnych, trochę testy ( których nie mieliśmy ), goironicznych komentarzy ministra towego systemu epidemiologicznezdrowia w tv – to jakaś odmiana go. Długo nasze województwo było
grypy, po co maseczki które prze- liderem oporu przed epidemią, ale
szkadzają a nie chronią. Nas to okazało się, że to wynik braku tedotyczy w takim stopniu, w jakim stów.
walczymy z coroczną grypą. ZlekPowoli wracamy do normalceważono ( jak zwykle ) informacje
ności ? Przedszkolaki bez zabawek,
naszego wywiadu, że na Dalekim restauracje i bary w wymiarach izoWschodzie wykluwa się coś groź- lacyjnych, kina w plenerze, teatry
nego, coś globalnego że zamykają zamknięte, uczniowie i studenci
miasto z 11. milionami mieszkań- poza szkołami i uczelniami – to
ców. Nas to nie dotyczy.
normalność ? No mamy szanse na
I zaraz w porażający sposób ostrzyżenie się, na zabiegi kosmeukazano epidemię we Włoszech tyczne, na sterowane zakupy w ga– dziesiątki tysięcy zarażonych
leriach, więc trochę tej normalności
i codzienna śmierć setek i tysięcy powraca – ale naukowcy ostrzegają
zmarłych. A zaraz potem Francja, przed zaczajonymi ogniskami koroNiemcy, Hiszpania, USA, dziesiątki
nawirusa (ot np. Śląsk ) i wieszczą,
mniejszych państw, później Rosja. że do czasów sprzed epidemii nie
Dotarła zaraza i do nas – pierwsze wrócimy.
paniczne dni izolacji, odseparowaA co tam Panie w polityce?
nia, zamrożenia gospodarki. I na- „Koń – jaki jest każdy widzi”.To co
gle potrzebne okazały się maseczki obserwujemy w codziennych meCzartajew - Ostrożany

W trosce o rozwój

W ubiegłym roku Zespół Szkół
Technicznych w Czartajewie wzbogacił się o nowoczesny stadion lekkoatletyczny wraz wielofunkcyjnym
boiskiem. Zarząd Powiatu chce tę
infrastrukturę poszerzyć o siłownię
wewnętrzną w budynku internatu
wraz z wyposażeniem oraz siłownię zewnętrzną wraz z boiskiem do

piłki siatkowej. W tym celu Powiat
Siemiatycze złożył wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie
tej inwestycji.
Także o pieniądze z Ministerstwa Sportu starają się władze
powiatu na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkół Rolniczych w Ostro-

dialnych relacjach, może irytować
a nawet porażać. Dla jednych
epidemia okazała się nic nie znaczącym tłem dla zajadłej walki
politycznej, a dla innych okazją do
robienia z rządowymi resortami,
złotych, milionowych interesów lub
zaskakujących karier – z posła na
ministra lub nawet wicepremiera
lub na p.o. I Prezesa Sądu Najwyższego.
Jedno jest pewne. Nasze państwo, tak jak jest aktualnie kierowane okazało się moim zdaniem
zupełnie nie przygotowane do sytuacji kryzysowych. To my sami szyliśmy maseczki, zaopatrywaliśmy
seniorów w żywność, poddaliśmy
się dyscyplinie izolacji i kwarantanny.A co by się stało, gdyby to
nie epidemia a np. militarny atak ?
Czy mamy zapasy strategiczne, czy
mamy współczesne środki ochronne dla ludności, itd. ? Państwo
Cd. str. 7

żanach. W ramach planowanej inwestycji, na którą powiat posiada
już przygotowaną dokumentację
wraz z pozwoleniem na budowę,
powstałyby 2 boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego oraz
boisko do piłki ręcznej wraz z infrastrukturą.
(sok)

ARiMR otwiera swoje placówki

GMINA WYSZKI
Charytatywna akcja szycia maseczek
Wszystko
zaczęło się za sprawą Marka Jarosza – Dyrektora Gminnego Centrum
Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach, który zaprosił do współpracy w ramach akcji „Maseczka
dla każdego potrzebującego”.
Odzew był ogromny, z dnia na
dzień przybywało chętnych
do pracy. I tak rozpoczęło się
wielkie szycie.
Do produkcji masek
włączyły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Niewinie
Borowym, Koła Gospodyń
Wiejskich w Strabli, Koła Gospodyń Wiejskich w Wyszkach
oraz Klub Seniora „Razem”
w Wyszkach. Do akcji przyłączyły się też pracownice
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wyszkach oraz
indywidualni mieszkańcy
Gminy Wyszki.
Odpowiedni materiał na
maseczki oraz gumki (na 500
sztuk) został zakupiony z funduszy Gminnego Centrum
Biblioteczno - Kulturalnego
w Wyszkach. Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy od prywatnych
osób, które przekazały materiał,
gumki, tasiemki. Szyciem masek
Uhowo
Równocześnie z budową dwupasmówki (drogi wojewódzkie nr
681 i 682) łączącej Białystok z Łapami budowano obwodnicę Uhowa.
Z nowej drogi kierowcy mogą korzystać od ubiegłego roku, jednak
obwodnica nie jest dostępna z braku przejazdu nad torami. Do końca
roku ma się to zmienić. 11 maja
Krzysztof Pietras, dyrektor regionalny PKP Polskie Linie Kolejowe
są oraz reprezentanci wykonawcy
firmy Budrex Sp. z o.o. Jerzy Siemieniuk – prezes i Dariusz Wawrzak
– wiceprezes podpisali umowę na
budowę wiaduktu nad trasą Rail

zajęły się profesjonalne krawcowe
oraz pasjonatki krawiectwa. Pracownie krawieckie stworzono w sali
konferencyjnej Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wyszkach
oraz prywatnych domach.

Dzięki osobom, które w tym
trudnym czasie okazały dobre serce, udało się uszyć 2 tys. maseczek.

Bezpłatnie przekazano je m. in. do
Domu Pomocy Społecznej w Brańsku – 184 szt., Domu Pomocy Społecznej w Uhowie – 203 szt., Szpitala Powiatowego w Bielsku Podlaskim – 100 szt., Piekarni „Ogród
Marcina” w Wyszkach – 20
szt. oraz prawie 1 500 sztuk
mieszkańcom Gminy Wyszki
oraz na potrzeby Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkach.
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tę szlachetną inicjatywę, w ten sposób
pomagając innym w trudnej
dla nas wszystkich sytuacji. Doceniam solidarność
mieszkańców, kół gospodyń,
jednostek organizacyjnych,
sołtysów i wszystkich zaangażowanych w szycie i dystrybucję maseczek. Cieszę się,
że w Gminie Wyszki jest tak
wiele osób, które bezinteresownie pomagają innym. Nie
sposób wymienić wszystkich
z imienia i nazwiska.
Gorąco dziękuję za każdy dar z potrzeby serca.
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kom, w związku z obostrzeniami
wywołanymi epidemią, największe
trudności - mówi Tomasz Nowakowski. Od najbliższego poniedziałku
w standardowym trybie działać zaczną także Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Działań Premiowych
w oddziałach regionalnych. Sprawy
będzie można załatwić stosując się
do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Utrzymana zostaje możliwość
złożenia dokumentów za pośrednictwem wrzutni, które znajdują się
przy placówkach ARiMR.
Kolejnym etapem odmrażania
będzie możliwość uzyskania pomocy
technicznej w biurach powiatowych
przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe.
O zmianach ARiMR będzie informowała na bieżąco.
Iwona Chrapowicz
Podlaski Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Co kryje Puszcza Knyszyńska, czyli tropem
krzyży, mogił, pomników i kapliczek

Mariusz Korzeniewski
- Wójt Gminy Wyszki
(foto ug wyszki)

Będzie bezpieczniej
Baltica w Uhowie. Będzie on miał
długość 130 m i szerokość 25 m.
Zakończenie realizacji inwestycji
przewidziano na listopad br. i wtedy
będziemy mogli skorzystać z nowej obwodnicy co znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców
Uhowa.
W miejscu dotychczasowego
przejazdu przez tory przy ul. Kościelnej PKP wybuduje przejście
podziemne dla pieszych prowadzące do przystanku kolejowego, ruch
samochodów będzie się odbywał
wyłącznie nową obwodnicą.
Wartość inwestycji to

10,4 mln zł netto. Jest ona prowadzona wspólnie przez PKP Polskie
Linie Kolejowe są i Województwo
Podlaskie, reprezentowane przez
Podlaski zarząd Dróg Wojewódzkich.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Infrastruktury „Łącząc Europę”.
Wiadukt w Uhowie to pierwszy z 33 obiektów, które zostaną
wybudowane pomiędzy Białymstokiem i Czyżewem na międzynarodowej trasie kolejowej E 75 Rail
Baltica.
(wss)
źródło – Wrota Podlasia

Zdalna szkoła
Epidemia koronowirusa radykalnie zmieniła sposób nauczania.
Na jaw wyszły ukrywane przez lata
niedostatki finansowania oświaty
i wyposażenia szkół w nowoczesna infrastrukturę. Pokazała, że
w oświacie dobra zmiana okazała
się złą zmianą. Zarzucony przez PiS
- opracowany przez poprzednią koalicję - projekt e-szkoły bardzo by
się dziś przydał. Niestety nie mamy
ani elektronicznych podręczników
ani wystarczającej liczby laptopów bowiem dla minister Zalewskiej ważniejsza była tzw. reforma
oświaty. Nowe wymagania jakie
postawiono przed nauczycielami w czasie epidemii nie zawsze
mogły więc być zrealizowane. Na
pomoc pośpieszyły samorządy:
wojewódzki i gminne. Ten pierwszy
przydzielał kasę za która gminy
kupowały sprzęt komputerowy. Nie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja sukcesywnie otwiera swoje placówki dla
rolników. W pierwszej kolejności będą
to biura powiatowe i wybrane biura
w oddziałach regionalnych. Od poniedziałku na miejscu rolnicy będą
mogli załatwić sprawy związane
z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące
działań premiowych.
W związku z wprowadzeniem
w Polsce stanu epidemii, od 16
marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych
i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizowała
swoje zadania na bieżąco.
Już 18 maja zostaną otwarte
biura powiatowe. - Najpierw chcemy umożliwić rolnikom załatwienie
spraw paszportowych i zgłoszeń
zwierzęcych, bo docierały do nas
informacje, że to sprawiało rolni-

sposób wymienić wszystkich, więc laptopy otrzymał Zespół Szkół Speograniczmy się do kilku przykładów: cjalnych w Siemiatyczach.
Gmina Siemiatycze za kwoZakupiony sprzęt pomoże
tę 44 900 zł zakupiła 12 laptopów w realizacji zdalnego nauczania.
do SP w Czartajewie oraz po 5 dla
Dotacje na zakup sprzętu poszkół w Szerszeniach i Tołwinie. chodzą w 100 % z Europejskiego
Dodatkowo z własnych funduszy Funduszu Rozwoju Regionalnego
zakupiono 6 laptopów.
w ramach Programu OperacyjneTakże 22 laptopy za taką go Polska Cyfrowa na lata 2014
samą kwotę zakupiła gmina Dziad- – 2020. Jak się to ma do ciągle
kowice, a gmina Perlejewo zakupi- powtarzanego przez polityków
ła 15 laptopów. Dodatkowo Szko- Zjednoczonej Prawicy, ze Unia nic
ła w Perlejewie otrzymała sprzęt nam nie pomaga oceńcie – drodzy
komputerowy od Centralnego Biu- czytelnicy – sami.
(s)
ra Antykorupcyjnego. 27 kwietnia
funkcjonariusze CBA przekazali 10
laptopów i 12 komputerów stacjonarnych.
„Testów powinniśmy przeTakże powiat siemiatycki poprowadzać 80 – 100 tys. dzienzyskał 70 tys. zł za które zakupił 35
nie, a nie jak teraz 10 – 14 tys.”
laptopów. Trafiły one do LO w SieAndrzej Sośnierz, były
miatyczach (20 laptopów), po 6 do
szef NFZ, poseł PorozumieZSR Ostrożany i ZST Czartajew, a 3
nia Jarosława Gowina

PRZECZYTANE

Towarzystwo Przyjaciół Sokola przygotowuje aktualnie siódmą
pozycję wydawniczą o historii regionu pt: Klisze pamięci. Tym razem
przedmiotem publikacji bedą krzyże,
kapliczki, pomniki i mogiły rozsiane
w tej części Puszczy Knyszyńskiej,
która przylega do okolic Sokola. Niektóre obiekty zostały już odnalezione
i udokumentowane w postaci fotografii, ale wiele jeszcze z nich pozostaje nieodkryte. Dlatego też zwracamy się z prośbą do turystów przemierzających szlaki naszej urokliwej
puszczy, by w swoich tegorocznych
rowerowych bądź pieszych podró-

żach zwracali uwagę na te obiekty
i zechcieli je sfotografować. Użyczenie ich do niniejszego wydawnictwa
nie wiąże się wprawdzie z honorarium, ale wydawca deklaruje w zamian po 1 egz nowej książki. Zależy
nam także na krótkim opisie miejsca
wykonania zdjęcia i ewentualnie historii z nim związanej, jeśli jest znana. A może w waszych zbiorach są
już takie zdjęcia, więc warto je odkurzyć. Wszystkim zainteresowanych
współpracą podajemy kontakt:
e-mail:tpssokole@gmail.com
Barbara Pacholska
fot. Bartłomiej Wróbel

SMS-y zapraszają osoby z kwarantanny
do mobilnych punktów pobrań wymazów
„W 12 dniu kwarantanny zrób
bezpłatny test na koronawirusa,
adresy punktów pobrań uzyskasz
na pacjent.gov.pl   lub dzwoniąc pod
numer 800-190-590” - smsa takiej
treści dostają osoby w 11 dniu kwarantanny. Każdy, kto dostanie takiego
smsa, za darmo i dobrowolnie może
w 12 dobie kwarantanny wykonać
badanie w mobilnym punkcie pobrań
wymazów.   W województwie podlaskim działa 9 takich punktów. W Białymstoku przy Białostockim Centrum
Onkologii, w Suwałkach przy szpitalu
wojewódzkim, w Grajewie, Łapach ,
Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Zambrowie i Wysokiem Mazowieckiem przy szpitalach powiatowych.
Na pobranie wymazu trzeba
dojechać na miejsce własnym autem

i koniecznie zabrać ze sobą dokument
tożsamości ze zdjęciem i numer PESEL. Wymaz zostanie pobrany bez wysiadania z auta. Wynik badania zostanie przekazany przez laboratorium jak
też będzie dostępny na Internetowym
Koncie Pacjenta.
Mobilne punkty pobrań działają
7 dni w tygodniu, co najmniej dwie
godziny dziennie .
Powstały po to, żeby usprawnić
powrót do normalności wszystkim,
którzy kończą kwarantannę. Badania
są w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ zapłaci
szpitalom za każdy pobrany wymaz 21
zł. Dodatkowo sfinansuje każdy dzień
gotowości mobilnego punktu pobrań
kwotą 300 zł.
Rafał Tomaszczuk - Podlaski OW NFZ

Wieści Podlaskie

Nr 27
Bielskie starostwo powiatowe w dobie pandemii
Mimo epidemii koronawirusa
aktywne pozostaje starostwo powiatowe w Bielsku Podlaskim, świadcząc
swoje usługi mieszkańcom powiatu.
Bez względu na sytuację wydawane
są pozwolenia na budowę, dzienniki budowy, prawa jazdy i dowody
rejestracyjne, jak też przyjmowane
są zgłoszenia prac geodezyjnych.
W okresie od 6 kwietnia do 7 maja
zaniechano bezpośredniej obsługi klientów, załatwiając ich sprawy w sposób pośredni, za pomocą
wszystkich dostępnych środków komunikacji: poprzez tradycyjną przesyłkę pocztową, pocztę elektroniczną,
elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP, Geoportal
Powiatu Bielskiego, telefonicznie oraz
poprzez korespondencję wrzucaną
bezpośrednio do skrzynki zamontowanej w przedsionku siedziby Starostwa przy ul. Mickiewicza 46. Od
7 maja przywrócono obsługę bezpośrednią w każdy wtorek i czwartek,
z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Starostwo powiatowe w Bielsku Podlaskim
W tym okresie Wydział Komu- 3900 decyzji związanych z rejestranikacji i Transportu wydał 48 decyzji cją pojazdów, prawami jazdy czy też
administracyjnych dotyczących reje- transportem drogowym.
stracji lub wyrejestrowania pojazdu
Wydział Architektury, Budow(40 decyzji), wycofania z ruchu po- nictwa, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrojazdów (6), dopuszczenie do ruchu
ny Środowiska wydał 92 decyzje adpojazdu nienormatywnego (1) oraz ministracyjne o różnorodnym chazezwolenia na pojazd uprzywilejowa- rakterze. Najwięcej z nich dotyczyło
ny (1). Od początku roku wydano ok. pozwolenia na budowę – 14 decyzji.

12 aktów stanowiło zaświadczenia
o objęciem działki uproszczonym
planem urządzenia lasu, klientom
przekazano też 11 dzienników budowy oraz wydano po 10 decyzji
w sprawach z zakresu zgłoszenia
robót budowlanych i świadectwa legalizacji pozyskania drewna w lasach
niepaństwowych. W związku z prowadzoną wycinką drzew przeprowadzono 7 wizji lokalnych w terenie,
w pięciu przypadkach zezwolono na
ich usunięcie. Mniejsza ilość spraw
dotyczyła np. wydania kart wędkarskich, rejestracji sprzętu pływającego
czy też obwieszczeń o pozwoleniach
wodno-prawnych.
Wydział Geodezji i Katastru
wprowadził 196 zmian w operacie
ewidencji gruntów i budynków na
podstawie wpływających aktów notarialnych, postanowień sądowych
i rozstrzygnięć organów administracji
publicznej. Wydano 118 dokumentów w postaci wypisów, wyrysów
oraz informacji z operatu ewidencji
gruntów i budynków. Przyjęto i opra-

cowano 43 zgłoszenia prac geodezyjnych, sprawdzono i przyjęto do
powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego 168 operatów
technicznych, wydano 36 kopii map,
dokonano koordynacji 6 projektów
sieci uzbrojenia terenu. Wydano 9
postanowień administracyjnych dotyczących uzgodnienia projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
3 postanowienia w sprawach o zwrot
wywłaszczonych nieruchomości, 1
obwieszczenie w sprawie zamiaru
ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym. Dokonano przejęcia
1 nieruchomości do zasobu Skarbu
Państwa, wydano 1 informację dotyczącą stanu prawnego nieruchomości. W tym okresie prowadzone były
także postępowania administracyjne
z zakresu ochrony gruntów rolnych,
gospodarki nieruchomościami Skarbu
Państwa, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz geologii, wszczęte
przed okresem epidemii.
pd, an, bp, ag

229. rocznica Konstytucji 3 Maja
Inny niż dotychczas
przebieg miały tegoroczne
obchody Narodowego Święta 3 Maja. Obchodziliśmy je
w warunkach rygorów sanitarnych wymuszonych przez
epidemię koronawirusa.
Było zatem skromnie, bez
zgromadzeń publicznych,
z zachowaniem odpowiedniego dystansu i użyciem
maseczek. Mimo to w ich
obchody aktywnie zaangażowały się władze Powiatu
Bielskiego.
Już w przededniu
święta, starosta bielski
Sławomir Jerzy Snarski za
pośrednictwem naszej stro-

Starostowie Sławomir Jerzy Snarski i Piotr
Bożko składają kwiaty
pod pomnikiem Niepodległości Polski

Starostowie Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Bożko składają kwiaty
pod pomnikiem Św. Jana Pawła II
Wieści Podlaskie

ny internetowej zwrócił się do mieszkańców powiatu z życzeniami oraz
przypomniał im o idei wielkiego aktu
dziejowego, jakim było uchwalenie
Ustawy Rządowej z 1791 r. i znaczenia dzisiejszej konstytucji. – Obecnie w naszym państwie posiadamy
konstytucję, która funkcjonuje już
23 lata – pisał starosta. – Fakt ten
stanowi silny fundament polityczno-ustrojowy Polski. Każde państwo
musi posiadać dokument określający
ład prawny, społeczny, gospodarczy
czy polityczny. Takim dokumentem
zapewne jest konstytucja. Aby mogły
zaistnieć w codziennym życiu przesłania płynące z konstytucji, trzeba
konsekwentnie i mozolnie wcielać
w życie jej zapisy. Mówiąc krótko
przestrzegać i strzec konstytucji.
Takie jest wyzwanie współczesnej
demokracji.
Narodowe Święto 3 Maja to
przede wszystkim modlitwy za Ojczyznę w bielskich świątyniach. Wierni zebrali się w tej intencji w cerkwi
św. Archanioła Michała i bazylice pw.
Narodzenia NMP i św. Mikołaja. Nie
mogło także zabraknąć innych symbolicznych gestów uczczenia 229.
rocznicy Konstytucji 3 Maja. Starostowie Sławomir Jerzy Snarski i Piotr
Bożko złożyli wiązanki kwiatów pod
pomnikami Pamięci Narodowej i św.
Jana Pawła II. Oddali w ten sposób
hołd zarówno twórcom tego wielkie-

go historycznego dzieła, jak i wielkiemu Papieżowi Polakowi, który jak
nikt inny strzegł dziedzictwa i tradycji
Ustawy Rządowej.
Z powodu towarzyszących im
okoliczności tegoroczne obchody
Narodowego Święta 3 Maja miały
zatem bardzo nietypowy i wyjątkowo skromny charakter. Z uznaniem

należy docenić dojrzałe zachowanie
się mieszkańców powiatu, unikających gromadzenia się w miejscach
publicznych, ale zgodnie z apelem
starosty bielskiego celebrujących narodowe święto poprzez wywieszenie
flag narodowych. Miasto Bielsk Podlaski i cały powiat stal się w tym czasie
biało-czerwony.
pd

Promesa na zadania drogowe powiatu

5 maja br. starosta bielski Sławomir
Jerzy Snarski odebrał z rąk wojewody podlaskiego promesę na dofinansowanie zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Łącznie na teren powiatu
bielskiego przypadła kwota blisko 7 mln
zł, z czego ponad 1,6 mln przeznaczone
zostało na zadania realizowane przez gminy. Ceremonia została przeprowadzona
z zachowaniem obowiązujących środków
bezpieczeństwa.
Środki w wysokości 5,3 mln zł zasilą
budżet powiatu bielskiego. Z tej kwoty 2,3
mln zł zostanie wykorzystane w roku bie-

żącym na przebudowę ul. Kleszczelowskiej
w Orli (1,4 mln zł). remont drogi powiatowej Popławy – Puchały Stare – granica
powiatu (1 mln zł) oraz na wykonanie
drogi Nurzec - Śnieżki (ponad 400 tys. zł).
Pozostała kwota będzie przekazywana
w transzach w kolejnych latach, w miarę
postępów w pracach nad budową drogi Popławy – Puchały Stare – granica powiatu.
Ogółem w bieżącym roku budżetowym powiat bielski planuje zrealizowanie
12 zadań drogowych (w tym także dokumentacji) o łącznej wartości ok. 11 mln zł.
pd, fot. Podlaski Urząd Wojewódzki
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Nowy status Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim
uzyskała uprawnienia do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci
i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera. Tym samym
stała się jedynym w naszej części
województwa wyspecjalizowanym
ośrodkiem diagnostycznym.
Poradnia spełniła rygorystyczne wymagania związane z posiadaniem przez kadrę pedagogiczną wysokich kwalifikacji oraz wyposażenia
w narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych
dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera.
W skład kadry wchodzą wysoko wykwalifikowani fachowcy.

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim
(fot. M. Domańska)
Zatrudniony jest m.in. nauczyciel
surdopedagog pracujący z dziećmi
niesłyszącymi i słabosłyszącymi.
Kolejny nauczyciel kontynuuje studia podyplomowe w tym zakresie.
Trzech pracowników posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
oraz z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zatrudniony
psycholog posiada uprawnienia do
pracy z dziećmi niedowidzącymi
i niewidomymi. Niebawem jeden

z nauczycieli rozpocznie studia podyplomowe z tyflopedagogiki.
Na wyposażeniu poradni
znajdują się nowoczesne pracownie i urządzenia. Można wśród nich
wymienić profesjonalną lupę elektroniczną Portable Digital Video
Magnifier wykorzystywaną w diagnozie dzieci niedowidzących jako
powiększalnik tekstów i obrazków
oraz specjalistyczny test do diagnozy autyzmu – ADOS 2.
Baza, jaką dysponuje placów-

ka, to siedem gabinetów odpowiednio przygotowanych i wyposażonych
w niezbędny sprzęt do diagnozy i terapii dzieci, między innymi w sprzęt
komputerowy wraz z oprogramowaniem, Platformę Badań Zmysłów
z programami „Widzę”, „Słyszę”,
„Mówię”, sprzęt do terapii metodą
Biofeedback, pakiety multimedialne zawierające serię programów do
wczesnej terapii zaburzeń funkcji
poznawczych, percepcyjno-motorycznych, komunikacyjnych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej
oraz wspierania wszechstronnego
rozwoju dziecka, pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, lupy powiększające
dla dzieci słabowidzących. Znajduje
się tu również dobrze wyposażona
sala do terapii metodą integracji
sensorycznej oraz sala do pracy
z grupą uczniów, rodziców lub nauczycieli.
Dotychczasowe wieloletnie
doświadczenie i ustawiczne dosko-

nalenie zawodowe pracowników
poradni stanowią gwarancję dobrej
jakości dokonywanej diagnozy. Stawiane przez naszą Poradnię diagnozy honorowane były przez zespoły
orzekające działające w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
w Białymstoku. Kadra pedagogiczna
jest otwarta na poszerzanie swoich
kompetencji zawodowych w celu
doskonalenia umiejętności przeprowadzania procesu diagnostycznego
i orzeczniczego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Rozszerzenie uprawnień Poradni ułatwi rodzicom dzieci niepełnosprawnych dostęp do specjalistów,
zaś ubieganie się o wydawanie orzeczeń i opinii o potrzebie kształcenia
specjalnego będzie „bliżej domu”.
Pozwoli to na szybsze i efektywniejsze diagnozowanie dzieci z różnymi
dysfunkcjami oraz objęcie ich systemową pomocą.
BSz

Urząd pracy wspiera przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim działając w warunkach pandemii koronawirusa realizuje zadania w ramach tarczy
antykryzysowej. Do chwili obecnej
podjęto następujące działania:
• udzielenie pożyczek mikroprzedsiębiorcom na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia

działalności gospodarczej;
• przyznanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników;
• udzielenie przedsiębiorcom będącym osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników dofinansowania
części kosztów prowadzenia działalności;
• przyznanie dofinansowania części
kosztów wynagrodzenia pracowników organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku
publicznego.

Nabór wniosków mikroprzedsiębiorców o pożyczkę na pokrycie
kosztów działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim prowadzi od dnia 1
kwietnia 2020 roku. Według stanu
na dzień 17 kwietnia 2020 do urzędu wpłynęło 121 wniosków. Są one
rozpatrywane na bieżąco, a wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom wypłacono pożyczki.
W dniu 15 kwietnia 2020 roku
Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku
Podlaskim ogłosił nabór wniosków o:
• dofinansowanie części kosztów

wynagrodzeń pracowników i skła- Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku
dek na ubezpieczenia społeczne
Podlaskim dysponuje obecnie łączną
przysługujące mikro-, małym
kwotą w wysokości niemal 8 mln zł.
i średnim przedsiębiorcom;
W ramach realizacji tych za• dofinansowanie części kosztów dań pracownicy urzędu udzielają na
prowadzenia jednoosobowych
bieżąco przedsiębiorcom informacji
działalności gospodarczych;
telefonicznych pod dedykowanymi
• dofinansowanie części wynagro- numerami telefonów oraz odpowiedzeń i składek na ubezpieczenia
dzi za pomocą poczty elektronicznej.
społeczne pracowników, przysłuSzczegółowe informacje dotygujące organizacjom pozarzą- czące realizowanych form pomocy
dowym lub innym podmiotom
przedsiębiorcom dostępne są pod
pożytku publicznego.
linkiem: https://psz.praca.gov.pl/dlaNa realizację powyższych -pracodawcow-i-przedsiebiorcow/
form wsparcia przedsiębiorców tarcza
pup

Zarząd powiatu w walce z koronawirusem – przegląd działań
Zarząd powiatu i starosta bielski
od początku pojawienia się zagrożenia spowodowanego koronawirusem
SARS-CoV-2 podjęli szereg działań
mających uchronić przed zarażeniem
pracowników starostwa powiatowego
i jednostek organizacyjnych powiatu
oraz mieszkańców powiatu. W przypadku tych ostatnich podejmowane
kroki miały charakter ogólnej ochrony
całej społeczności lokalnej, jak też pieczy nad zdrowiem klientów załatwiających swoje sprawy w starostwie.
Pierwsze kroki w kierunku zwalczania rodzącego się jeszcze zagrożenia podjęto już 12 lutego br. Podczas spotkania powiatowego zespołu
zarządzania kryzysowego dokonano
przeglądu środków i sił pozostających
w dyspozycji samorządów gminnych.
Ponadto wdrożono akcję informacyjną, przekazując mieszkańcom powiatu niezbędne wiadomości dotyczące
sposobów zachowania się w sytuacji
zagrożenia.
5 marca natomiast zarząd
powiatu dokonał oceny własnych
zasobów i możliwości działań w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Przeglądowi poddano opracowane i wdrażane procedury, aktualną
strategię postępowania, służby powiatu poczyniły niezbędne zakupy
środków dezynfekcyjnych i sprzętu, szpital powiatowy postawiono
w stan gotowości do przyjmowania
4

pacjentów z objawami zakażenia.
9 marca miało miejsce spotkanie
przedstawicieli służb odpowiedzialnych
za walkę z koronawirusem SARS-CoV-2
na terenie powiatu, którym kierowali
starostowie Sławomir Jerzy Snarski
i Piotr Bożko. Uzgodniono wówczas
szczegółowe zasady współpracy pomiędzy służbami i instytucjami w przypadku ujawnienia na terenie powiatu
osób zarażonych wirusem. Warto zauważyć, iż wówczas jeszcze na terenie
powiatu bielskiego nie stwierdzono ani
jednego przypadku zakażenia koronawirusem.
13 marca doszło do kolejnej narady przedstawicieli władz powiatu, samorządów gminnych, służb i inspekcji.
Jej celem było omówienie i ostateczne
dopracowanie wymaganych procedur.
Było to ostatnie gremialne posiedzenie,
od tej chwili bowiem ze względu na realne już zagrożenie starosta Sławomir
Jerzy Snarski zapowiedział niezbędne
konsultacje w mniejszych zespołach
lub poprzez elektroniczne środki komunikacji.
Zarząd powiatu złożył wniosek
o zwołanie na dzień 18 marca br. nadzwyczajnej sesji rady powiatu. Jej tematyka w części dotyczyła walki z zagrożeniem epidemicznym. Bezpośrednimi zagadnieniami w porządku obrad
były zmiany w budżecie powiatu i wieloletniej prognozie finansowej, których
istotą było wprowadzenie do budżetu

powiatu środków dotacji pochodzących
z budżetu państwa na finansowanie
zadań związanych ze zwalczaniem
zakażenia. Odbyła się ona w warunkach szczególnej ostrożności, radni
poproszeni zostali o dezynfekcję rąk
i zajęcie miejsc przy oddalonych od
siebie stolikach.
Od początku kwietnia zarządzeniem starosty bielskiego wprowadzono
nowy tryb pracy starostwa powiatowego. Bezpośrednia obsługa klientów
ograniczona została tylko do dwóch

wiecie bielskim stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem. Doszło
wówczas do gwałtownego zaostrzenia
się sytuacji, skutkiem czego było czasowe całkowite zamknięcie urzędu dla
bezpośredniej obsługi klientów. Mimo
tego służby starostwa pracują nieprzerwanie, realizując swoje zadania
i zabezpieczając interesy mieszkańców
powiatu.
Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski w tym czasie włączył się
w działania innych instytucji, które

Starostowie Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Bożko podczas
posiedzenia powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
dni – wtorku i czwartku. W pozostałe
dni klienci mogli kontaktować się z pracownikami starostwa telefonicznie oraz
składać wnioski i dokumenty wysyłając
je pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.
2 kwietnia po raz pierwszy w po-

angażowały się w walkę z koronawirusem. Brał udział w pracach Związku Powiatów Polskich, uczestniczył
w wideokonferencjach z wojewodą
podlaskim, przyłączył się do wspólnego apelu podlaskich samorządowców
skierowanego do mieszkańców regionu.

14 kwietnia wystosował własny apel
do mieszkańców powiatu, w którym
wzywał do odpowiedzialnego zachowania się wobec siebie i innych.
Konieczność zwiększonej izolacji
spowodowana zagrożeniem epidemiologicznym wymusiły na zarządzie i radzie powiatu inny niż zwykle tryb obrad.
Przyjęto zdalny system pracy, z wykorzystaniem komunikatorów elektronicznych. Zarząd powiatu odbył w ten
sposób dwa posiedzenia w dniach 23
i 29 kwietnia br. W podobny sposób
przeprowadzono obrady XVI sesji rady
powiatu w dniu 30 kwietnia.
Cień koronawirusa położył się
także na obchodach Narodowego
Święta 3 Maja. Starostowie Sławomir
Jerzy Snarski i Piotr Bożko bez zwykłych w takim dniu uroczystości złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikami
Pamięci Narodowej i św. Jana Pawła
II. W przeddzień starosta Snarski za
pośrednictwem naszej strony internetowej złożył mieszkańcom powiatu
życzenia z okazji narodowego święta.
Obecnie powoli zostaje rozpoczęty proces przywracania normalnej
pracy administracji. Pierwszym tego
krokiem jest ponowne wprowadzenie
w starostwie bezpośredniej obsługi
klientów we wtorki i czwartki. Miejmy
nadzieję, że zmniejszająca się liczba
osób zarażonych koronawirusem pozwoli na całkowite otwarcie urzędu.
pd

Wieści Podlaskie

Milejczyce

GMINA NAREWKA
„Zdalna szkoła” w Narewce
W ł a d z e
gminy Narewka – tak jak inne
w województwie – złożyły wniosek o przyznanie dofinansowania
na zakup komputerów w ramach
„Konkursu Grantowego Zdalna
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie

kształcenia zdalnego”.
Gmina otrzymała 45 tys. złotych, za którą zakupiono 15 laptopów, które 5 maja br. Wójt Jarosław Gołubowski przekazał dyrektor
Szkoły Podstawowej Lilii Tarasiewicz.
(seb)
(foto ug narewka)

Nowy sprzęt dla OSP
50 tysięcy złotych otrzyma
gmina Narewka na zakup sprzętu
ratowniczo- gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Lewkowie Starym, Narewce,
Olchówce i Siemianówce.
Zakupiony sprzęt pozwoli narewkowskim jednostkom podwyższyć stopień gotowości i mobilności
jednostek w warunkach zagrożenia
życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia a tym samym przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
(seb)
Dziadkowice

Lepsze drogi

Prawie dwa kilometry dróg
w gminie zyska nową nawierzchnie
asfaltową. Gmina pozyskała środki
z Funduszu Dróg Samorządowych
na przebudowę drogi łączącej Korzeniówkę z Dziadkowicami o długości1 km i ulicy w Dołubowie
o długości 0,6 km.(s)
Michałowo

826 tysięcy na świetlice wiejskie

Zarząd Województwa na posiedzeniu 28 kwietnia przyznał
2,5 mln złotych dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na sześć projektów złożonych
w ramach Lokalnych Grup Działania. Dwa z tych sześciu projektów
będą realizowane przez Gminę
Michałowo.
Pierwszy zakłada wsparcie

rodzin poprzez rozszerzenie oferty
czterech świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
(Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka,
Szymki), drugi: trzech świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury
w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola). Grupę docelową
projektu stanowią dzieci i młodzież
z ubogich rodzin z problemami,
a także ich rodzice, mający trud-

ności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Na miejscu
znajdą opiekę specjalistów. Będą
tam również prowadzone różne
zajęcia dodatkowe, np. z języków
obcych, plastyczne, przyrodnicze,
muzyczne, informatyczne, nauka
gry w szachy. Koszt tych projektów
wynosi 888 tys. zł, dofinansowanie
z RPOWP to 826 tys. zł.
(ug Michałowo)

Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową
Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składanie
wniosków przez tych rolników, którzy
chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc
finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.
Ten nowy rodzaj wsparcia
z PROW 2014-2020 przeznaczony
jest dla hodowców krów i świń. Ma
on rekompensować im dodatkowo
poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk
hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.
Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez
Siemiatycze

mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę
mamkę (dostęp do wybiegów poza
sezonem pastwiskowym).
Nabór wniosków odbywa się
drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na
wspólnym formularzu wniosku dla
płatności bezpośrednich i płatności
obszarowych PROW 2014-2020.
Wniosek może być także złożony
po 15 czerwca 2020 r., z tym że za
każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny
termin ubiegania się o płatności
dobrostanowe upływa 10 lipca
2020r.
Iwona Chrapowicz

278 tysięcy na rehabilitacje

Blisko 2,7 mln złotych będzie
kosztowała realizacja 8 projektów
mających na celu profilaktykę wad
postawy u dzieci . Pieniądze będą
pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego.
278 tys. zł otrzymał powiat
siemiatycki, w którym projekt będzie realizowała Fundacja Forum
Inicjatyw Rozwojowych. Całkowita
wartość projektu „Profilaktyka wad
postawy dzieci w Powiecie Siemiatyckim” wynosi 293 tys. zł.
Wieści Podlaskie

zwiększenie powierzchni bytowej
przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej
20 proc. w stosunku do wymaganej
obecnie minimalnej powierzchni lub
przez zorganizowanie zwierzętom
dostępu do pastwiska czy wybiegu.
Do piątku 8 maja 2020 r. do
ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków
o przyznanie płatności dobrostanowej.
Roczne stawki tych płatności
wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach);
24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na
krowę mleczną (wypas w sezonie
pastwiskowym); 595 zł na krowę

W pierwszym etapie projektu
będą prowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki, w których wezmą
udział rodzice i opiekunowie dzieci
w wieku 5 – 6 lat oraz z klas I, IV,
V szkoły podstawowej. Drugi etap –
terapeutyczny – będzie skierowany
do dzieci w wieku 5 – 14 lat z wy-

Skromne obchody

krytą wadą postawy i zaburzeniami
rozwoju ruchu i będzie polegał na
leczeniu i rehabilitacji.
Podobny projekt będzie realizowany w powiecie hajnowskim.
(seb)
Źródło: Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego.

PRZECZYTANE
„Jesteśmy Polakami dzięki kulturze. Tradycja, do której odwołuje
się prawicowy rząd, została stworzona przez artystów poprzednich epok.”
Zygmunt Miłoszewski – pisarz

Miejscem obchodów Dnia Zwycięstwa (od 2015 r. Narodowego
Święta Zwycięstwa i Wolności) jest
w Milejczycach Cmentarz Żołnierzy
Radzieckich. Tegoroczne obchody
ze względu na panującą epidemię
miały skromny charakter. 9 maja na

cmentarz przybyli duchowni z Milejczyc, którzy w obecności chóru i kilku
mieszkańców odprawili symboliczne
nabożeństwo oraz poświęcili mogiły.
(ws)
fot. Parafia Prawosławna
św. Barbary w Milejczycach

Powiat Siemiatycki

7 milionów na drogi
Siedem milionów złotych trafi
do powiatu siemiatyckiego na budowę i remont dróg.
2,4 miliona zł zostanie przeznaczonych na budowę i remonty
dróg powiatowych. Dzięki temu dofinasowaniu zostanie wreszcie wyremontowana droga łącząca Kłopoty Stanisławy z Grodziskiem o długości 4,5 km. Nową nawierzchnie
zyskają też drogi nr Mielnik – Mętna – Adamowo ( 2,1 km) oraz droga
w miejscowości Nurczyk o długości
0,53 km.
4,8 miliona złotych trafi na

remonty i budowę dróg gminnych.
W gminie Mielnik zostanie
przebudowana ul. Sadowa, w gminie Milejczyce droga łącząca Choroszczewo Kolonię z drogą powiatową. Nową nawierzchnię zyskają
ulice: Łozińskiego, Kolarska, Witosa
i Słoneczna w Drohiczynie, a w gminie Perlejewo drogi Granne – Wiktorowo – Kobyla i Kobyla – Głody.
Inwestycje zostaną sfinansowane z dotacji Funduszu Dróg
Samorządowych wzbogaconych
o środki własne powiatu i poszczególnych gmin.
(cec)

Bielsk Podlaski

Wracają egzaminy
12 maja wznowiła pracę bielska filia Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego, na początek
będą to egzaminy na kategorię
B. Od 18 maja w Bielsku będzie
można zdawać egzaminy na kategorię A.
W trakcie egzaminów wprowadzone będą ostre procedury
sanitarne minimalizujące ryzyko
zakażenia. Wszyscy zdający przed
wejściem na teren ośrodka będą
mieli mierzoną temperaturę, muszą

mieć rękawiczki i maseczkę. Ograniczone zostaną limity osób - do
czterech zdających egzamin teoretyczny. Egzaminatorzy będą nosić
przyłbice, a samochód będzie odkażany po każdym zdającym.
Dla osób, które nie zdołają
zdać egzaminu za pierwszym podejściem, istotna też jest możliwość
przystąpienia do kolejnej próby
jeszcze tego samego dnia.
(czar)
źródło: WORD Białystok

Biblioteki otwarte
Wprawdzie Polacy nie lubią
czytać, niemniej wymuszone pobyty w domu wielu dotychczas
z niechęcią sięgających po książkę
zachęciły do czytania. Niestety zamknięte biblioteki nie umożliwiały
realizacji takich zainteresowań.
Dobrze więc, że począwszy
od 6 maja swoje podwoje otwierają stopniowo biblioteki. Wprowadzono szereg ograniczeń. M.in.
konieczność założenia rękawiczek,
dezynfekcji rąk, „kwarantanny”
zwracanych książek itp.
Ale nie czekając na takie decyzję z inicjatywy Książnicy Pod-

laskiej zawiązało się Konsorcjum
Bibliotek Podlaskich. Uczestniczące w nim biblioteki przygotowały
pakiety umożliwiające bezpłatne
korzystanie z zasobów serwisu Legimi zawierającego blisko 60 000
ebooków. Serwis kładzie nacisk
przede wszystkim na bestsellery
i nowości. Aby skorzystać z serwisu,
trzeba skontaktować się ze swoją
biblioteką aby otrzymać kod aktywacyjny umożliwiający 30-dniowy
bezpłatny dostęp do nie limitowanej liczby książek w wersji cyfrowej.
(czyt)
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Ostra batalia o budżet unijny, korzystny dla Polski
Rozmowa z Krzysztofem
Jurgielem – posłem do Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski
rozpędził się na dobre, pracuje intensywnie w Brukseli oraz
w Strasburgu. Ostatnio wywołuje jednak w Polsce kontrowersyjne, a nawet nieprzychylne opinie. Zanim do tego
dojdziemy proszę powiedzieć,
jakie były początki Pana udziału
w obradach, czym zajmowali się
europosłowie?
Pierwsza sesja Parlamentu
Europejskiego po majowych wyborach rozpoczęła się 2 lipca 2019
roku. Jestem wdzięczny moim wyborcom, że mogę służyć Polakom,
dbając o polskie interesy polityczne
i gospodarcze zabezpieczone sprawiedliwym unijnym budżetem, ze
szczególną troską o rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. O zawsze
bliski mi region Polski Północno –
Wschodniej. 3 lipca został wybrany
przewodniczącym PE włoski socjalista David Sassoli oraz jego zastępcy.
Zgodnie z moimi zainteresowaniem
wszedłem w skład Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w zastępstwie
– do Komisji Rozwoju Regionalnego.
Z poparciem polskich europosłów
stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej objęła Ursula von
der Leyen z Niemiec. Nie brakowało
emocji podczas parlamentarnych
wysłuchań kandydatów na komisarzy. Szczęśliwie, pozytywnie dla
polskiego rolnictwa, został zaakceptowany Janusz Wojciechowski.
Czym grupa polityczna
EKR, do której należą posłowie
PiS, różni się od innych frakcji
w Parlamencie Europejskim?
Ogólnie biorąc: lewica, liberałowie, ugrupowania chadeckie
i Zieloni zdominowali Parlament
Europejski. EKR z udziałem posłów
z 15 państw skupia eurorealistów
o profilu konserwatywnym. Nie
chcemy narzucania szkodliwych
ideologicznych wzorów sprzecznych
z tradycyjnymi wartościami w odniesieniu do małżeństwa, rodziny
i społeczeństwa. Odrzucamy ingerencje biurokracji brukselskiej, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu
w kompetencje państw członkowskich, zapisane w traktatach. Nie ma zgody na jawne
i zakamuflowane działania
zmierzające do utworzenia federacyjnego
superpaństwa,
w którym Polska stałaby się podrzędnym krajem związkowym czy
regionem. Wykluczamy podział na
Europę dwóch prędkości.
W tym roku najważniejsza
batalia toczyć się będzie wokół
budżetu UE na lata 2021 2027.
W gąszczu sprzecznych deklaracji i interesów, czy widać już
kształt wieloletnich ram finansowych?
Negocjacje przedłużają się, nie
weszły jeszcze w decydującą fazę.
Wszystko przed nami, z decydującą
rolą rządu polskiego. Potrzeba silnej,
wytrwałej presji, tworzenia koalicji
państw, aby rozdział środków nie
zahamował realizacji kluczowych,
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strategicznych inwestycji, szcze- dwutlenku węgla i zapobiegania
nie Niemcy i Francja naciskają na
gólnie drogowych i transportowych zmianom klimatu. Propozycje Ko- przeprowadzenie dekarbonizacji
w Polsce. Należy zrobić wszystko, by misji krytycznie ocenili posłowie i redukcję emisji. Widocznie mają
nie doszło do zmniejszenia finanso- PiS. W debacie parlamentarnej było swoje interesy, które jednak kowania Wspólnej Polityki Rolnej. Kie- dużo alarmistycznych wypowiedzi, lidują z polskimi. Rząd polski, jak
dy Komisja Europejska przedstawiła roztaczania ponurych wizji o grożą- wiemy, zabiega o zgodę, abyśmy
propozycje budżetowe z uwzględ- cej nam katastrofie, roztaczanych
podążali swoją drogą w realizanieniem skutków brexitu, szybko głównie przez deputowanych z za- cji Europejskiego Zielonego Ładu,
ujawnili się zwolennicy obcinania
chodniej części UE. Pamiętam w la- w dłuższym czasie, by nie zahamofunduszy na tradycyjne polityki, tach siedemdziesiątych, jak to Klub wać wzrostu gospodarczego, który
a konkretnie - politykę spójności Rzymski ogłosił raport ostrzegający służy przecież poprawie dochodów
i politykę rolną.
przed katastrofą klimatyczną z po- Polaków. Mam nadzieję, że rząd
W Parlamencie debatowaliśmy wodu oziębienia globu… Namawiam wspierany przez posłów PiS w Parlao budżecie, bez optymizmu o bliski do zajęcia powściągliwej postawy, mencie Europejskim, wytrzyma prefinał negocjacji. Mogę powiedzieć, że do racjonalnych, bardziej przemy- sję, a nawet szantaż najbogatszych
przeważa stanowisko, aby nie dopu- ślanych działań. Należy, oczywiście, państw unijnych. Ustępstwa byłyby
ścić do radykalnych cięć w obszarze
poważnie traktować zmiany klima- bardzo niebezpieczne.
polityki spójności i wspólnej polity- tyczne, ale obawiam się, że gwałUnia stawia na zieloną
ki rolnej. Parlament zdecydowanie towne, restrykcyjne przedsięwzię- politykę rolną, w jakim kierunpopiera ambitny - pod względem
cia w każdej dziedzinie gospodarki, ku będzie zatem zmieniała się
celów i wielkości - budżet unijny. przemysłu oraz w rolnictwie mogą Wspólna Polityka Rolna po 2020
Wszystko ma się ogniskować wokół doprowadzić do pogorszenia konku- roku ?
realizacji głównego celu - zatrzyma- rencyjności europejskiej gospodarki
Najważniejsze jest w tym,
nia zmian klimatycznych, dążenia, i obniżenia poziomu życia obywateli. że propozycje reformy Wspólnej
aby w 2050 roku osiągnąć neutral- Ubóstwo energetyczne mieszkań- Polityki Rolnej potwierdzają jej
ność emisji dwutlenku węgla do ców Europy, których nie będzie stać kluczowe znaczenie w ogólnej poatmosfery. Stąd niemal wszystkie
na opłacenie dostaw energii cieplnej lityce Unii. Nowe zadania w zakredotacje będą wypłacane pod warunkiem uwzględnienia kryteriów
klimatycznych. Jestem zaniepokojony, czy tak radykalne ustawienie
celów nie zaszkodzi perspektywom
wzrostu gospodarczego Unii, a tym
bardziej Polsce.
Proszę Pana Posła o jakieś
konkrety dotyczące pieniędzy
dla Polski. Czy wiemy coś na
ten temat?
Według projektu przedstawionego przez Komisję Europejską, z ogólnej kwoty wynoszącej
1 135 mld euro, szacuje się, że
Polsce przypadnie około 91,4 mld
euro, co oznaczałoby zmniejszenie
o 14,5 mld w stosunku do obecnej
perspektywy finansowej. Złożony
z przywódców 16 państw tzw. Klub
Przyjaciół Spójności apeluje, usiłuje
wywierać presję, by został utrzymaPoseł Jurgiel z komisarz do spraw spójności i reform Elisą Ferreirą
ny poprzedni poziom finansowania
polityki spójności. Do Polski miałoby - obecnie występujące - znacznie się sie środowiska, realizacja celów
trafić ok. 64 mld euro, czyli 20 proc. pogłębi. Potrzebna nam sprawiedli- klimatycznych, rzeczywiście, będą
mniej. Nasz kraj jest największym wa, wyważona transformacja klima- wymagały odpowiedniego wsparbeneficjentem. Czas wreszcie, aby tyczna, która nikogo nie wyklucza, cia finansowego, by nie obciążać
do polityków z innych państw dotarł z uwzględnieniem różnic w pozio- rolników wysokimi kosztami. Różne
argument, że budowane u nas połą- mie rozwoju gospodarczego krajów. ograniczenia dotyczące nawożenia,
czenia drogowe, kolejowe, inwesty- Weźmy też pod uwagę, że Rosja, środków ochrony roślin, dobrostanu
cje energetyczne i klimatyczne służą USA, Chiny, Indie nie przystąpiły do zwierząt, zmuszają do poważnych
całej Europie. Na dopłaty bezpo- realizacji Porozumienia Paryskiego, wydatków. Sprzeciw mój budzą pośrednie dla rolników przeznacza się a odpowiadają za gigantyczną emi- mysły radykalnej redukcji poziomu
o jeden proc. mniej, a na rozwój ob- sję CO2 do atmosfery.
pogłowia zwierząt hodowlanych. Euszarów wiejskich – prawie 20 proc.
Polska jest w tej sytuacji, ropa powinna nadal podnosić konkuMyślę, że pod koniec tego roku doj- że Europejski Zielony Ład wy- rencyjność gospodarki rolnej i dbać
dzie do ostatecznych rozstrzygnięć. raźnie uderza w podstawy ener- o bezpieczeństwo żywnościowe
Powinny być korzystniejsze dla nas, getyki opartej na węglu. Czy są ludzi. Na posiedzeniu Komisji Rolniż zamierza Komisja Europejska.
uzasadnione powody do obaw? nictwa i Rozwoju Wsi postawiłem
Szumnie i dumnie za- Czy sprostamy zobowiązaniom, kwestię, czy Komisja Europejska
brzmiały deklaracje o tym, że
jakie nałoży Unia Europejska?
nie powinna dokonać oceny celów
Unia będzie światowym liderem
Szybka
dekarbonizacja traktatowych WPR i dokonać zmiany
w ochronie środowiska natural- i stworzenie sektora energetycz- zapisów w związku z wprowadzanego. Ogłoszono alert: bliska
nego bazującego w dużej mierze
niem Zielonego Ładu.
jest katastrofa klimatyczna
na źródłach odnawianych bęDobrym posunięciem będzie
z powodu nadmiernej emisji ga- dzie niemożliwa, ugodzi mocno
przewidywane wsparcie małych
zów cieplarnianych. Jedynie kon- w polską gospodarkę. Inwestycje i średnich gospodarstw, które cecepcja Europejskiego Zielonego
na przekształcenia w kierunku
chuje większa elastyczność, gdzie
Ładu, rzetelnie realizowana, do- neutralności klimatycznej w 2050 łatwiej wprowadzać tradycyjne meprowadzi do neutralności klima- roku, szacuje się, że kosztowałyby tody produkcji, nie szkodzące śrotycznej w 2050 r. Czy również
nasz kraj 400 – 500 mld euro. Za- dowisku. Krytycznie zaś oceniam
Pan Poseł bije na trwogę ?
powiadana pomoc finansowa Unii zamiar obniżenia finansowania
Europejski Zielony Ład ogło- w postaci tzw. Mechanizmu Spra- w drugim filarze WPR i przeniesieszony przez Komisję Europejską to wiedliwej Transformacji jest nieza- nie na budżety krajowe wydatków
strategia walki o obniżenie emisji
dowalająca, zbyt mała. Szczegól- na rozwój obszarów wiejskich. Na

szczeblu rządowym, parlamentarnym, trzeba nadal prowadzić starania o wyrównanie dopłat bezpośrednich naszym rolnikom. Jak się
zakończą? Czas pokaże.
W dużym stopniu zawdzięczamy Panu inicjatywę Programu Rozwoju Polski
Wschodniej, dobrego instrumentu podciągania do wyższego poziomu gospodarczego
i społecznego zapóźnionych regionów. Co się dzieje, czy nowy
Program na kolejną perspektywę finansową Unii zostanie zaakceptowany?
W obecnej perspektywie finansowej środki unijne w wysokości 2
mld euro są przeznaczane na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości,
rozbudowę ekologicznych systemów
transportu miejskiego, drogi, obwodnice oraz koleje. Województwa
podlaskie i warmińsko - mazurskie
skorzystały z wielu projektów inwestycyjnych na rzecz poprawy warunków życia, konkurencyjności firm
czy lepszego wyposażenia uczelni
wyższych. Założenia nowego Programu Polski Wschodniej zmierzają do
dalszego rozwijania infrastruktury
drogowej i kolejowej. Zabiegamy
o środki na projekty ożywienia
małych miast, które najbardziej
ucierpiały po latach liberalnej polityki. Nowe technologie informacyjno – komunikacyjne, także dostęp
do szerokopasmowego internetu,
uzyskają finansowe wsparcie. Ponadto budowa, rozbudowa sieci
gazowej i elektroenergetycznej.
W sprawie uruchomienia nowego
programu Polski Wschodniej rozmawiałem z panią komisarz ds. spójności Elisą Ferreira. Jeśli podejmiemy intensywne, wspólne działania
w instytucjach unijnych, co w dużym stopniu zależy od marszałków
wschodnich województw, to sukces
będzie w zasięgu ręki.
Parlament Europejski zajmował się rzekomym naruszaniem praworządności w Polsce. Z ramienia
Komisji wiceprzewodnicząca Vera
Jourowa krytykowała ustawy sejmowe dotyczące reformy sądownictwa,
dyscyplinowania rozpolitykowanych
sędziów. W rezolucji znalazły się
groźby o możliwości karania finansowego naszego kraju. Czy zgadza
się Pan Poseł z opinią, że unijne
gremia ostentacyjnie wkraczają
w kompetencje suwerennego państwa polskiego?
Polacy naprawdę długo, ponosząc duże ofiary, walczyli o suwerenność Ojczyzny, żeby teraz rezygnować. Zwłaszcza, że traktaty unijne
jasno wskazują na wyłączność kompetencji państw członkowskich odnośnie do ustroju sądów krajowych.
Z ust atakujących Polskę posłów
słyszało się często wierutne kłamstwa, słowa oszczerczej ignorancji
i brak znajomości polskich reform.
Do tych haniebnych ataków włączyli
się aktywnie posłowie totalnej opozycji, niektórzy domagali się nawet
sankcji finansowych. Dla mnie takie
zachowanie jest pochodną postkolonialnej mentalności, kompleksów,
Cd. str. 7
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Ostra batalia o budżet unijny,
korzystny dla Polski

Pro memoria

CZAS ZARAZY
Cd. ze str. 1

nasze potrzebuje i to gwałtownie
odrodzenia !
Czy można sięgnąć do przemyśleń i poszukiwań innych w tym
względzie ? Ot, chociażby do naszej literatury. W 1969 roku, Paweł Jasienica, nasz wybitny pisarz
i eseista historyczny, niezbyt mile
wspominany na naszej ziemi z racji działań pod komendą „Łupaszki”
popełnił niewielkie, ale znaczące
dziełko „Rozważania o wojnie domowej”, wydane dopiero w 1989
roku przez Wydawnictwo Literackie, a więc 14 lat po śmierci autora.
W zakończeniu podzielił się takimi
refleksjami.
„Nie tylko wiedza o społeczeństwie, lecz i cały nasz dorobek nosi
charakter historyczny. Po ziemsku

Cd. ze str. 6
rezygnuje, chce być blisko ludzi,
które każą wzywać zagranicę do jak zawsze w całej wieloletniej
interwencji w obronie swoich inte- działalności posła na sejm, miresów, w zaciekłej walce o odzyska- nistra. Jakie były to spotkania
nie władzy. Cóż zatem wspominać dotąd, a jakie są w planie?
o patriotyzmie, o honorze Polaka?
Nie zmieniam się pod tym
Przykre to i zasmucające.
względem. Bardzo sobie cenię takie
Pamiętam, że wkrótce, spotkania i ludzi, którzy chcą ze mną
kiedy Parlament Europejski
porozmawiać, dzielić się wiedzą albo
rozpoczął obrady na sesjach zwracają się z problemami, jakie ich
plenarnych, zabierał Pan Poseł
dotyczą. Realizuję cykl konferencji
głos, kierował pisemne pytania. w miastach powiatowych, odbyły się
Również w Komisji Rolnictwa
m. in. w Bielsku Podlaskim i Sejnach.
MASZYNY
i Rozwoju
Wsi. Jakich spraw do- Spotkania informacyjne zorganizuję
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Trwałość podniesiona
o 25%
Koła Gospodyń Wiejskich pomagają
w walce z epidemią

pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych,
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku
która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami.
W całym regionie w akcję trafiają następnie do mieszkańców
znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cenOpona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodobszycia maseczek włączyły się Koła gmin i pracowników ochrony zdrozapewniają
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Restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych
Po moc prawna prz y Upa d ło śc i Kon su m e nc kiej
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nierówności majątkowe lub rozmaity stosunek do środków produkcji
są jedynym źródłem niesprawiedliwości. Nic niestety nie zabezpiecza
ogółu przed działaczami politycznymi odrzucającymi zasadę podziału
władz i nieustannej kontroli społecznej nad nimi. Tymczasem zaś
znacznie starsze od Monteskiusza
doświadczenie historii pozwala
stwierdzić, że skoncentrowana i pozbawiona hamulca wszechwładza
skutkuje równie błogo jak wypuszczone na swobodę zarazki.”
Swoją decyzję w tym względzie będziemy mieli okazję zaprezentować przy urnie może w czerwcu, a może na początku lipca ? Do
czego naszych czytelników namawiam i ze zdrowiejącej Ojczyzny
pozdrawiam.
(Wiesław Pietuch)

Rodacy nic się nie stało

|



rzeczy biorąc, to historia – ta pospolita, więc rzeczywista – stworzyła etykę i moralność, pojęcie
ojczyzny i wyobrażenie o ludzkości.
Jest to oczywiście dorobek od doskonałości niezmiernie odległy, co
poznać łatwo nie tyle przez mierzenie go łokciem ideologii, ile po tym
niespornym fakcie, że znakomitej
większości ludzi niezbyt wygodnie,
nawet zupełnie źle żyje się wciąż
na świecie.
W oczywisty sposób niezgodna jest taka sytuacja, w której nieliczna grupa osób w imię najszlachetniejszych chociażby wizji tworzy i skutecznie zagarnia na swój
użytek przywilej rozkazywania sądom – pozostałe miliony ludzi tracą
prawo do obrony. Należy rozstać
się z przyjemnym złudzeniem, że

PODLASKIE AGRO

A, że nie ma w tym żadnego sensu
ni logiki, przecież zwycięzców się
nie sądzi, a suweren rozumie, że
wybory nie odbyły się z powodu
obstrukcji awanturniczej opozycji.
W odróżnieniu od niej,
a zwłaszcza pogubionej i bezradnej
Koalicji Obywatelskiej, rządzący
potrafią skutecznie narzucić swój
przekaz dnia spychając po raz kolejny opozycję do narożnika.
Prawo i Sprawiedliwość nawet kłopoty z utrzymaniem koalicji
potrafi przekuć w sukces a przynajmniej taki przekaz narzucić suwerenowi.
To co obserwujemy po 10
maja można opisać kolejnym polskim przysłowiem „Nową opinię
sobie opozycja kupi, przed szkodą
i po szkodzie głupia” .
Inaczej trudno opisać te
Koszki

gierki, w których nie widać nawet
najmniejszej troski o walczące
z koronowirusem społeczeństwo,
o upadające firmy, o tracących zatrudnienie pracowników. Liczą się
ciepłe posadki, liczy się kasa.
Plan PiS jest jasny – chodzi
o to, żeby wygrał dotychczasowy
prezydent. O co chodzi drugiej stronie? Oni też chcą żeby wygrał ich
kandydat, ale ich to nie znaczy ich,
ich to znaczy konkretnej partii.
Ale jak to jest możliwe jeśli
Zjednoczona Prawica potrafi to tak
rozegrać, że ich kandydatowi pomaga także opozycja.
Jeszcze nie jest za późno,
jeszcze piłka jest w grze. Wystarczy wyjść z własnego ogródka,
przestać się rozgrywać wewnątrz
i przejąć inicjatywę.
Wiesław Sokołowski

Nowa droga

Zakończyła się przebudowa
150 metrowego odcinka ulicy we
wsi Koszki w gminie Orla. Dotychczasową nawierzchnie żwirową
pokrył dwuwarstwowy asfaltowy
dywanik. Wykonano zjazdy na po-

sesje z kostki betonowej i ustawiono oznakowanie pionowe. Koszt
inwestycji w wysokości 150 000 zł
został sfinansowany ze środków
własnych gminy.
(cz)

Przysłowia ludowe na maj

Widzisz bociana w wodzie, nie myśl o pogodzie.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
Grzmot w maju sprzyja urodzaju.
Gdy w maju często grzmot, rośnie wszystko w lot.
Kto ślub bierze na Zielone Świątki, to Duch św. zstępuje na ziemię,
a diabeł w małżeństwo.
Jak w maju plucha, to w czerwcu posucha.
Jeśli deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju.
W maju zbiera pszczółka, zbierajże też i ty ziółka.
Na Zielone Świątki (31 V) żytko zakwitało..
Wybrał i fot. opatrzył Jan Ciełuszecki
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dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok,
ul. Fabryczna 27
tel: 602 351 808

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

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

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

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

rejestracjatel.882710395
www.mariusztomaszuk.pl

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

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

WIEŚCI PODLASKIE - Niezależne Pismo Lokalne

Poszukujemy gruntów
do dzierżawy na 25 lat
pod farmy słoneczne
» powierzchnia minimium 2 ha
» grunty niskiej klasy (IV i niższe)
» dostęp do drogi
» linia średniego napięcia (15kV)
w promieniu 1 km

tel. 737-455-229
www.GreenPV.pl
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bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

Zostaw 1% w regionie!

Dzień Flagi Narodowej

W dniu 2 Maja 2020 roku o godzinie
12.00, przed siedzibą Urzędu Miasta Hajnówka, przy dźwiękach hymnu, nastąpiło uroczyste
wciągnięcie Flagi Państwowej. W uroczystości

udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta
Hajnówka, z burmistrzem Jerzym Sirakiem na
czele.
Emilia Rynkowska

75 rocznica zakończenia II wojny światowej
- Narodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja, według postanowienia Sejmu
w 2015 roku, obchodzimy rocznicę zakończenia II wojny światowej. Od zakończenia wojny,
do 2014 r. święto to było obchodzone 9 maja
jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności.
Święto ustanowione zostało – jak głosi ustawa podpisana przez Prezydenta Bronisława
Komorowskiego – „w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami”.
75 lat od zakończenia wojny możemy
szczycić się pięknym miastem, krajem i przede
wszystkim wolnością, o którą w wielu bitwach

walczyło wielu ludzi. Aby oddać im hołd,
w imieniu wszystkich mieszkańców Hajnówki
i powiatu, Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka i Joanna Kojło – Zastępca Starosty Powiatu Hajnowskiego złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci Plut. Bolesława
Bierwiaczonka na skwerze w centrum miasta,
pod pomnikiem na Cmentarzu Żołnierzy Armii
Radzieckiej i przy grobach poległych w walce
żołnierzy Wojska Polskiego - Stanisława Wiszniewskiego i Bolesława Sobola.
Emilia Rynkowska

W tym roku mamy więcej czasu na złożenie deklaracji i zapłacenie podatku PIT. Minister Finansów podpisał w tej sprawie stosowne
rozporządzenie, z którego wynika, że:
• Standardowo termin na złożenie rocznego
zeznania PIT upływa 30 kwietnia.
• W tym roku deklaracje można jednak
składać do 1 czerwca.
• Także do 1 czerwca można bez odsetek
za zwłokę zapłacić podatek, jeśli z naszego rozliczenia wyjdzie dopłata.
W związku z tym przypominamy o akcji
„Zostaw 1% w regionie”, którą Starostwo corocznie organizuje. Jak co roku, zachęcamy do
podarowania podatku organizacjom i inicjatywom z terenu powiatu hajnowskiego.
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 2004 r.
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
w 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 zdecydujemy się odrzucić przygotowany PIT i rozliczymy się sami - wybierając
tradycyjny, papierowy sposób. W przypadku
edycji deklaracji przygotowanej przez skarbówkę na portalu podatkowym (podatki.gov.
pl), usługa Twój e-PIT automatycznie wskaże tę organizację pożytku publicznego (OPP),
która w ubiegłym roku otrzymała od podatCd. str. 3

Powiat Hajnowski pozyskał kolejne fundusze
na inwestycje
2 539 032,17 zł trafi do Powiatu
Hajnowskiego w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. To kwota, o którą skutecznie ubiegały się gminy oraz Powiat Hajnowski
na remonty dróg w regionie. Symboliczne czeki
5 maja 2020 r. wręczył samorządowcom Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.
Powiat Hajnowski pozyskał 859 139,95 zł
na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej
nr 1774B na terenie gminy Czeremcha. Całkowita wartość inwestycji to ok. 1,7 mln zł. Pozostała wartość to wkład własny samorządów
– Powiatu Hajnowskiego i gminy Czeremcha.
W ramach przebudowy dokona się modernizacji nawierzchni drogi oraz profilu poboczy.
Droga powiatowa nr 1774B usprawni
komunikację pomiędzy sąsiednimi powiatami siemiatyckim i hajnowskim, ponadto łączy
nasz region z drogą krajową nr 66. Cieszę się,
że w kolejnej edycji część środków z Funduszu Dróg Samorządowych ponowni zostanie
w naszym regionie – mówi Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko.
Poza Powiatem Hajnowskim, dofinasowanie otrzymały także:
235 406, 59 zł - Gmina Białowieża na
przebudowę ul. Paczoskiego w Białowieży,
etap II
120 000,00 zł - gmina Kleszczele na remont drogi lokalnej Saki – Zaleszany
237 048,01 zł – gmina Narew na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Istok

1 087437,62 – gmina Narew na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tyniewicze Duże.
Środki na inwestycję w gminie Czeremcha nie są jednymi, które pozyskał samorząd
Powiatu Hajnowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego instrumentu finansowego również w ub. udało się zrealizować
kilka kluczowych inwestycji: remont odcinka
drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości
Kutowa, przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1602B - kontynuacja przebudowy ulicy
w miejscowości Czyże. W 2020 r. kontynuowana jest rozbudowa ulicy Pałacowej w Białowieży (droga powiatowa nr 1649B) - to największa ze wszystkich trzech przedsięwzięć, na
jakie udało się pozyskać fundusze w 2019 r.
Całkowita wartość zadania zamknie się w kwocie 6 365 838, 29 zł, z czego 3 119 006,37 zł
to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałą część po 1 623 415, 96 zł
pokryją Powiat Hajnowski i gmina Białowieża.
Zakres tej inwestycji obejmuje kompleksową
rozbudowę drogi na długości 1040,0 m., w tym
budowę nowej konstrukcji jezdni i kanalizacji
deszczowej, budowę nowych i przebudowę istniejących chodników oraz zjazdów do nieruchomości, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę zatoki autobusowej, budowę oświetlenia
chodnika oraz przejść dla pieszych, a także
niezbędne przebudowy kolizji energetycznych
i telekomunikacyjnych. Katarzyna Miszczuk

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
odbyły się w wąskim gronie.
Hajnowskie uroczystości
z okazji święta Konstytucji 3 maja
rozpoczęły się tradycyjnie nabożeństwem dziękczynnym w intencji

Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy
i uroczystą mszą św. w Kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Z powodu pandemii w nabożeństwach uczestniczyła ograniczona
liczba osób.
W tym roku nie było przemarszu ulicami miasta z orkiestrą dętą

i mażoretkami. Pod Obeliskiem im.
Konstytucji 3 Maja w Parku Miejskim przedstawiciele władz samorządowych: Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka, Joanna
Kojło – Zastępca Starosty Powiatu
Hajnowskiego i Lucyna Smoktunowicz - Wójt Gminy Hajnówka zło-

HAJNOWSCY SENIORZY
BĘDĄ MIELI NOWĄ PLACÓWKĘ
Gmina Miejska Hajnówka realizuje inwestycję pn.: „Utworzenie Domu Dziennej
Pomocy w Hajnówce”, poprzez rozbudowę
i adaptację budynku znajdującego się przy ul.
11 Listopada 22.
Dobudowana część już jest. Ruszyły prace wewnątrz istniejącej części budynku. Wyburzane są ściany oraz posadzki. Za chwilę
ruszą roboty związane z montażem instalacji
sanitarnych, elektrycznych oraz zamontowana
zostanie stolarka okienna.
W ramach przedsięwzięcia zakupione
zostanie wyposażenie, niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, jak również dwa laptopy w celu
zapobiegania wykluczenia
cyfrowego.
Już w przyszłym roku
nasi hajnowscy seniorzy,
pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), z zapewnieniem dwóch posiłków
dziennie, w ramach ośmiogodzinnej opieki będą mogli skorzystać z usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
które oferował będzie swoim
podopiecznym Dzienny Dom
Pomocy.
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Inwestycja realizowana jest w ramach
projektu Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0278/18
pn.: „Utworzenie Domu Dziennej Pomocy
w Hajnówce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności
publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0278/18-00.
Dzięki programowi Gmina Miejska pozyskała na ten cel 711.888,72 tys. złotych.
Anna Bortniczuk-Juchimuk

żyli kwiaty. Proboszcz Zbigniew Niemyjski odmówił modlitwę za Polskę
i wszystkich Polaków.
Z powodu obecnej sytuacji nie
odbył się również koncert w Hajnowskim Domu Kultury. Jednak
Studio Piosenki Estradowej HDK
z instruktorem Martą Gredel-Iwa-

niuk stanęło na wysokości zadania.
Dziewczęta przygotowały montaż
słowno-muzyczny, z kilkoma pięknymi i patriotycznymi piosenkami
oraz domieszką najważniejszych informacji na temat majowego święta. Montaż dostępny jest na www.
hajnowka.pl
Emilia Rynkowska

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 3
PRZY UL. RZECZNEJ W TOKU
Trwają prace budowlane związane z realizacją
projektu Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0277/18
pn.: „Zwiększenie dostępności do edukacji
przedszkolnej poprzez
rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce”
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej VIII.
Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr
UDA-RPPD.08.06.00-20-0277/18-00.
Gotowa jest już nowa dobudowywana
część przedszkola, dzięki której zyskamy przestrzenne sale i dodatkowe pomieszczenia do
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Trwają prace związane z połączeniem
część istniejącej z dobudowaną. W nowej

klatce schodowej zainstalowany będzie dźwig
windowy.
W kolejnym etapie zostanie zamontowany nowoczesny plac zabaw oraz wybudowane
ciągi pieszo-jezdne.
To bardzo ważna inwestycja w naszym
mieście. Dzięki rozbudowie w placówce znajdą
miejsce zarówno dzieci z miasta jak również
z gminy wiejskiej Hajnówka.
Anna Bortniczuk-Juchimuk
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Centrum Integracji Społecznej – zawodowa i społeczna szansa
Możliwość zmiany na lepsze, praca nad sobą, zdobycie
nowych umiejętności zawodowych przy jednoczesnym wsparciu finansowym - to wszystko
oferuje Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce. CIS właśnie
rozpoczął drugi nabór do projektu.
Centrum Integracji Społecznej powstało w ramach projektu,
którego liderem jest Miasto Łomża, partnerami powiaty: hajnowski,
łomżyński, siemiatycki, zambrowski,
wysokomazowiecki, koleński i gmina
Boćki. Całkowita wartość projektu to
25 263 917 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO wynosi 19
999 079,80 zł. Środki zostaną rozdysponowane na potrzeby tworzenia
i funkcjonowania CIS w regionach
partnerskich: w ramach realizacji
projektu do Powiatu Hajnowskiego
trafi ponad 2,5 mln zł.
Centrum Integracji Społecznej
to jednostka zajmująca się reintegracją zawodową i społeczną. Intencją działalności CIS jest pomoc
osobom zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – projekt
skierowany jest do osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych,
w tym bezrobotnych długotrwale bez względu na wiek, płeć czy
niepełnosprawność – idea projektu

opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, równości szans
i niedyskryminacji.
W chwili obecnej w zajęciach
CIS uczestniczy 20 osób. Praca
z osobami zakwalifikowanymi do
projektu jest prowadzona na podstawie indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego. Właśnie
ruszył drugi nabór do projektu. Na
co może liczyć uczestnik CIS? Osoba
spełniająca kryteria, która zgłosi się
do CIS zostanie objęta kompleksową
pomocą z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Podniesienie swoich kompetencji w obszarze społecznym
i zawodowym – kluczowe cele
CIS
W ramach aktywizacji społecznej uczestnicy biorą udział w indywidualnych i grupowych warsztatach umiejętności społecznych oraz
treningach rozwoju osobistego pod
opieką psychoterapeutów, socjoterapeutów i doradców zawodowych.
Uczestnicy uczą się umiejętności
negocjacyjnych, skutecznej komunikacji, radzenia sobie ze stresem,
rozwiązywania konfliktów – w sytuacjach osobistych i zawodowych.
Dla osób borykających się z uzależnieniem lub/i z problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej,
przewidziano wsparcie psycholo-

giczne i pomoc – wystarczy odważyć się i postawić ten pierwszy krok
– zgłosić się do CIS. Sekret skuteczności CIS kryje się w indywidualnym
podejściu do uczestnika – bowiem
dla każdego z nich opracowany jest
indywidualny program wsparcia
w oparciu o diagnozę sytuacji życiowej danej osoby, jej potencjału
i potrzeb.
Warsztaty maja na celu zdobycie umiejętności psychospołecznych
oraz wzmocnieniu aktywności społecznej, a także pomóc w określeniu
aktualnych potrzeb edukacyjnych
uczestników projektu, niezbędnych
do ich powrotu na rynek pracy.
Bo obok rehabilitacji społecznej,
uczestnicy realizują zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – dzięki
wsparciu pracowników CIS i doradcy
zawodowego, mogą pokonać swoje
bariery – np. takie wynikające z braku wiedzy nt. rynku pracy, aplikowania o pracę czy też osobistych,
jak niska samoocena lub brak wiary
w swoje możliwości. W stawianiu
pierwszych kroków w realiach runku
pracy już nie są sami, bo otrzymają
nie tylko wsparcie, ale także realną
pomoc. Oferta szkoleniowa CIS obejmuje kurs przedsiębiorczości oraz
kursy zawodowe - ogólnobudowlany
i gastronomiczny, a także praktyki
zawodowe.

Zostaw 1% w regionie!
Cd. ze str. 1

nika 1% podatku, cel szczegółowy
i automatycznie zaznaczy zgodę na
przekazanie wybranej OPP informacji o 1%. Oczywiście, możemy edytować te dane.
Jaka jest wartość 1% ? Wystarczy kwotę rocznego podatku
należnego pomnożyć przez 0.01
albo podzielić przez 100. 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 –

tyle że sami decydujemy do kogo te
pieniądze trafią. Jeśli nie skorzystamy z opcji podzielenia się procentem podatku, 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 pomoże 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

Starostwo Powiatowe beneficjentem programu „Zdalna szkoła”
W ramach rządowego programu „Zdalna szkoła” Powiat Hajnowski pozyskał 70 tys. zł na zakup
sprzętu. Zakupione komputery trafią do najbardziej potrzebujących
uczniów szkół prowadzonych przez
powiat hajnowski.
Program „Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego”, współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, umożliwił
jednostkom samorządu terytorialnego ubieganie się o dofinansowanie
na zakup laptopów, komputerów,
tabletów oraz oprogramowania
i Internetu do realizacji zdalnego
kształcenia. Ministerstwo Cyfryza-
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cji na ten cel przeznaczyło w całym
kraju 186 mln zł. Staraniem starostwa, 70 tys. zł trafi do powiatu
hajnowskiego. Z końcem kwietnia br.
pomiędzy Starostwem Powiatowym
w Hajnówce a Centrum Projektów
Polska Cyfrowa została podpisana
umowa o realizacji projektu.
Zamknięcie placówek oświatowych spowodowało konieczność
wypracowania nowego modelu
nauczania. Epidemia koronawirusa
głęboko infiltruje życie społeczne
i gospodarcze kraju, w tym także
system szkolnictwa, wymuszając
nowe standardy nauczania. Zdecydowaliśmy się aplikować o środki
w celu wsparcia najbardziej potrzebujących uczniów szkół ponadpodstawowych, tak, by nauka w obecnych warunkach – w ramach pracy

zdalnej, przebiegała jak najskuteczniej. Sprzęt - nowoczesne laptopy
wraz z niezbędnym oprogramowaniem zostaną udostępnione uczniom
szkół prowadzonych przez powiat
hajnowski, a po ponownym otwarciu
szkół, wypożyczone laptopy wrócą
do placówek oświatowych, gdzie
będą wykorzystywane jako pomoc
dydaktyczna – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.
Realizacja projektu jest na
etapie prowadzenia postępowania
zamówienia publicznego. Po wybraniu najkorzystniej oferty i odebraniu
sprzętu, komputery niezwłocznie zostaną przekazane szkołom. Inicjatywa z pewnością przyczyni się do
podniesienia jakości kształcenia
w procesie zdalnego nauczania.
Katarzyna Miszczuk

Zajęcia w Centrum Integracji
Społecznej mają za zadanie wzmocnić kompetencje społeczne i zawodowe Uczestników, ale także poprawić komunikację z ludźmi, podnieść
wiarę we własne możliwości, nauczyć samodzielnego planowania
zajęć, nabyć umiejętności nawiązywania więzi społecznych. Pracownicy CIS wspomagają Uczestników
w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, podejmowania trwałej
zmiany w życiu osobistym i zawodowym, umiejętności racjonalnego
gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi, służą pomocą na
każdym etapie reintegracji społeczno-zawodowej.
Osoby uczestniczące w CIS dostają więc realną szansę na zmianę
w życiu – nabywają nowe umiejętności poznają siebie, swoje najbliższe otoczenie. Duży nacisk kładzie
się także na naukę pracy w grupie,
umiejętności interpersonalnych oraz
integrację społeczną – obecnie pomagają społeczności lokalnej szyjąc
maseczki.
Praca w CIS się opłaca
Zajęcia w CIS odbywają
się codziennie 5 dni w tygodniu,
uczestnikom zapewnione jest
wyżywienie, materiały szkoleniowe, a za udział w zajęciach
organizowanych w ramach CIS

(tj. w szkoleniach i warsztatach
służących osobistemu rozwojowi) przysługuje m.in. zasiłek
integracyjny odpowiadający wysokości świadczenia dla osób bezrobotnych. Pomocą objęci zostaną
członkowie rodziny uczestnika – dla
dzieci i osób dorosłych przewidziano
zajęcia z animatorami i streetworkerami, w tym warsztaty artystyczne
czy organizacja wyjść np. od kina
- nic nie stoi więc na przeszkodzie,
żeby z pomocy skorzystały także
mamy oraz opiekunowie członków
rodziny.
Dzięki realizacji projektu
wsparcie i szansę na to, by zmienić coś w swoim życiu otrzymają ci,
którzy tego najbardziej potrzebują.
Szerokie spectrum działań podejmowanych w ramach projektu pozwoli
uczestnikom odnaleźć się na rynku
pracy oraz uwierzyć we własne możliwości.
Rekrutacja do CIS już ruszyła. Projekt będzie realizowany do
31.03.2022 r. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną kraju,
zainteresowanych zapraszamy wyłącznie do kontaktu zdalnego:
729 888 3582
cishajnowka@fir.org.pl
FB: Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce
Katarzyna Miszczuk

Radni Powiatu Hajnowskiego wspierają
medyków w walce z pandemią
Koronawirus to nierówny
przeciwnik – choć niewidzialny,
zdążył sparaliżować świat. Rządy
krajów, które dotknęła pandemia
COVID-19, społeczeństwa oraz pracownicy służb medycznych stanęli
do nierównej walki. Dziś jak nigdy
potrzebna są współpraca, zaangażowanie i empatia. Okazuje się, że
tego w regionie Puszczy Białowieskiej pod dostatkiem. Na stronie
www pisaliśmy o niezwykłej akcji hajnowianek, które poświęciły
swój czas, by charytatywnie szyć
maseczki przekazywane m.in. pracownikom sektora służby zdrowia
i handlu (nawiasem mówiąc Akcja
zatacza coraz szersze kręgi – w
pięć dni ilość uszytych maseczek
wzrosła do 2 250 szt!). Wówczas
pisaliśmy, że Hajnówka ma moc,
dziś dokonujemy korekty - moc
ma cały region! Jak powiat długi
i szeroki, kolejne samorządy zakupują i kolportują maseczki (4000
z 6000 tys. maseczek zakupionych
przez Starostwo Powiatowe zostało przekazanych odpłatnie czterem
samorządom gminnym. Maseczki
trafią do mieszkańców będących
w największej grupie ryzyka. Z kolei pozostałe zakupione maseczki
Starostwo przekazało jednostkom
podległym – Zarządowi Dróg Powiatowych DPS w Białowieży i Urzędowi
Pracy).
Tymczasem wszyscy Radni
Powiatu Hajnowskiego solidarnie
wsparli pracowników medycznych,
którzy w swojej codziennej pracy
ryzykują zdrowie, by służyć innym.
Radni udzielili pomocy rzeczowej

i finansowej – w postaci darowizny,
lista na stronie http://spzoz.hajnowka.pl/dziekujemy-za-wsparcie/. Z kolei 17.04.2020 r. zakupione przez
Radnych Powiatu Hajnowskiego
maseczki zostały przekazane instytucjom służby zdrowia i opieki
społecznej: 1000 szt. podarowano
pracownikom hajnowskiego SP ZOZ
(w imieniu Radnych środki ochronne
przekazali Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko oraz Członek Zarządu
Roman Ostapczuk), zaś 260 szt. to
dar dla DPS w Białowieży – przekazany przez radnych powiatowych:
Mateusza Gutowskiego oraz Krzysztofa Petruka. A na tym nie koniec
– z myślą o pracownikach służby
zdrowia Starosta Hajnowski Andrzej
Skiepko podjął decyzje o odkupieniu od Urzędu Miasta Hajnówka
certyfikowanego materiału na kolejne 1000 szt. maseczek. Maseczki
szyją uczestnicy Centrum Integracji
Społecznej – CIS bez wahania włączyło się do pomocy. Razem możemy więcej. Obserwując kolejne
inicjatywy służące poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także
móc w nich osobiście uczestniczyć,
przepełnia mnie duma i wzruszenie.
Choć pomagamy na różne sposoby,
łączy nas jeden cel- troska o naszą
lokalną wspólnotę. Chciałbym podziękować pracownikom służby
zdrowia za ofiarną służbę, zaangażowanie i tytaniczną pracę,
dzięki której my – mieszkańcy
Powiatu Hajnowskiego, czujemy
się bezpiecznie – mówi Starosta
Andrzej Skiepko.
Katarzyna Miszczuk
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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
(tekst 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 2020 roku poz. 256 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Narew
postanawiam
uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Koźliki, gmina Narew, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków
jako działki oznaczone numerem ewidencyjnym 530 o powierzchni 1,0322 ha i numerem ewidencyjnym 532 o powierzchni 0,1810 ha.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 26 marca 2020 roku Wójt Gminy Narew zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o stwierdzenie w trybie art.8 ust.1
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 roku poz. 703), że nieruchomości oznaczone
w ewidencji gruntów i budynków obrębu Koźliki, gmina Narew jako działki ewidencyjne numer 530 i 532 stanowią mienie gromadzkie.
Do wniosku Wójt Gminy Narew załączył oświadczenia dwóch świadków, którzy zeznali, że działki oznaczone w ewidencji gruntów
numerami 532 i 530 ( ulica we wsi Koźliki ) położone we wsi Koźliki, gmina Narew przed dniem 29 czerwca 1963 roku były drogami
i użytkowane były przez mieszkańców wsi Koźliki.
Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego stwierdził, że w rejestrze gruntów wsi Koźliki, gmina Narew, założonym
w 1960 roku działki nr 530 i 532 zapisane były jako drogi własność Skarbu Państwa – władający Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji Drogowej w Hajnówce. Przedmiotowe działki były uwidocznione jako drogi na pierworysie przedwojennym
z 1939 roku.
Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie
ustawy, to jest na dzień 5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny
jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących
w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw
i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.
Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad
określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.
Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów
w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną.
Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana
przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie
którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.
Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 530 i 532 położone w obrębie Koźliki, gmina
Narew spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były
wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek
nie była wyłącznie określona grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.
Biorąc pod uwagę powyższe, wniosek Wójta Gminy w Narwi poparty oświadczeniami dwóch świadków należy uznać za zasadny
i stwierdzić, że powyższa nieruchomość stanowi mienie gminne.
Pismem z dnia 22 kwietnia 2020 roku zawiadomiono Wójta Gminy Narew oraz sołtysa wsi Koźliki o możliwości wypowiedzenia
się co do zebranych dowodów.
Mimo prawidłowego powiadomienia, strony nie skorzystały z tej możliwości we wskazanym terminie.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronom 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 Koźliki oraz poprzez
wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza
się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narew i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Narew
2. Sołtys wsi Koźliki Pani Helena Wawrzeniuk
3. Urząd Gminy Narew 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 Narew

7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko

Zasady korzystania z kompleksu boisk ,,Orlik”
przy I LO w Hajnówce
Od 8 maja 2020 r. zostaje otwarty Orlik
przy I Liceum Ogólnokształcącym w Hajnówce,
którego właścicielem jest Powiat Hajnowski.
2 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady
udostępnienia stadionów i boisk sportowych
w czasie pandemii wirusa COVID – 19.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem i rekomendacjami Ministerstwa Sportu, podczas
korzystania z tego obiektu będą obowiązywały
następujące zasady bezpieczeństwa:
• limit uczestników na każdym boisku to 6
osób plus osoba prowadząca zajęcia (limit dotyczy jedynie osób korzystających
z obiektu, nie dotyczy on osób niezbędnych
do jego obsługi),
• weryfikacja liczby uczestników poprzez
wcześniejszą rezerwację terminu pod wskazanym numerem telefonu,
• osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są
zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc
i opuszczając obiekt,
• rekomendowane jest zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas aktywności,
• 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi,

• przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób
uprawiających sport i osoby prowadzącej
zajęcia), należy mieć jednak na względzie
obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt,
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła
sanitarnego, za wyjątkiem WC,
• z Orlika korzystać mogą wyłącznie osoby
zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
WAŻNE
• Na teren obiektu mogą wejść wyłącznie
osoby uzgodnione ze szkołą.
• Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że
zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13 lat może dotrzeć
na obiekt tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
Rezerwacji terminów należy dokonywać
pod numerem telefonu: 85 682 27 80.
Godziny pracy ORLIKA:
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA od godz. 10.00 do
20.00
NIEDZIELA od godz. 12.00 do godz. 20.00

Powiat realizuje projekt MARA
Mając na względzie rozwój mobilności
oraz innowacyjności, Powiat Hajnowski jest
partnerem w międzynarodowym projekcie badawczym MARA – Mobility and Accessibility
in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas. Projekt MARA – Mobility and Accesibility in Rural
Areas (Mobilność i dostępność na obszarach
wiejskich) finansowany jest z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020. W przedsięwzięciu
uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a liderem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji
i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern).Tematem wiodącym projektu jest
zrównoważony transport i ruch turystyczny na
obszarach peryferyjnych państw basenu Morza
Bałtyckiego. Docelowo projekt ma przyczynić
się do podniesienia mobilności mieszkańców
i turystów w naszym regionie.
W 2019 r. wspólnie z parterem – Politechniką Białostocką przeprowadziliśmy badania
społeczne, włączające do projektu mieszkańców, turystów, branżę turystyczną i transportową. Na przełomie września i października
2019 r. przeprowadzono badania ankietowe
oraz dwa warsztaty fokusowe – w październiku
i listopadzie 2019 r., podczas których wspólnie z uczestnikami szukaliśmy odpowiedzi na
pytanie jak zwiększyć mobilność w regionie.
Uczestnicy ocenili dostępność komunikacyjną
w regionie, wskazali źródła problemów oraz

ich potencjalne rozwiązania. Podczas dyskusji
padło wiele ważnych postulatów mających na
uwadze poprawę istniejących modeli mobilności
oraz propozycji nowych rozwiązań.
2020 r. to czas kolejnych wyzwań. W terminie 05-07.02.2020 uczestniczyliśmy w spotkaniu roboczym wszystkich parterów w Pietrozawodsku (Federacja Rosyjska), podczas którego dokonano podsumowania efektów dotychczasowych prac oraz wytyczono plan działań
na najbliższą przyszłość. Spotkanie stanowiło
także platformę wymiany doświadczeń w temacie rozwoju innowacyjnych modeli mobilności.
Okazuje się, że w krajach skandynawskich idea
e-bike (elektrycznych rowerów) jest na tyle rozwinięta, że ten rodzaj transportu jest alternatywnym środkiem komunikacji. Jako ze Powiat
Hajnowski może pochwalić się siecią szlaków
rowerowych, spinających siedziby gmin, a jednocześnie prowadzących do najważniejszych
atrakcji turystycznych w regionie, w ramach
projektu chcemy podjąć się zadania opracowania innowacyjnych koncepcji mających na celu
promocję i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
mobilności. Aktualnie zespoły robocze – MARA
– Powiat Hajnowski i MARA – Politechnika Białostocka pracują nad podsumowaniem działań
przeprowadzonych w ubiegłym roku. Synteza
badań zostanie ujęta w Strategii Partycypacji,
włączona do dokumentów strategicznych Powiatu Hajnowskiego.
Katarzyna Miszczuk

Uwaga przedsiębiorcy! Można ubiegać się
o pomoc w ramach Tarczy
Informacje o pomocy jaką urzędy pracy
oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.
1. Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy:
• Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
2. Usługi realizowane przez Powiatowe
Urzędy Pracy
• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
Nabór wniosków na pożyczkę prowadzony w systemie ciągłym, wniosek do pobrania
stanowi załącznik do wzoru umowy u dołu
strony: https://hajnowka.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
Nabór wniosków - od 07.05. do
21.05.2020, poszczególne wnioski do pobrania na stronie: https://hajnowka.praca.gov.pl/,
są dołączone w formie załącznika do wzoru
umowy.
1. Wnioski na każdą z form pomocy można składać poprzez platformę Praca.gov.pl, po
opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,

• UWAGA - ze względu na stan epidemii
istnieje możliwość założenia tymczasowego
profilu zaufanego prze internet, bez konieczności potwierdzania go w placówce KAS:
Uruchomiona została usługa tymczasowego profilu zaufanego, który może zostać potwierdzony poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem. Usługa dedykowana jest przede wszystkim osobom, które chciałyby potwierdzić profil
zaufany przez Internet, jednak nie korzystają
z bankowości elektronicznej lub bank, z którego
usług korzystają, nie jest dostawcą tożsamości
profilu zaufanego.
Tymczasowy profil zaufany będzie ważny
przez 3 miesiące.
A) Wniosek o tymczasowy profil zaufany
dostępny jest pod adresem:
https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
B) Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestrującego.
C) Od momentu złożeniu wniosku w ciągu kilku dni urzędnik zadzwoni i zaprosi wnioskującego do rozmowy wideo (w wyjątkowych
sytuacjach możesz czekać dłużej).
Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne
są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon
– na przykład telefon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje tj.: Skype lub Microsoft
Teams.
3. Pobrane i uzupełnione wnioski można
złożyć fizycznie do skrzynki w budynku PUP
4. Dane kontaktowe
PUP Hajnówka:
85 682 96 14, biha@praca.gov.pl
Chcesz wiedzieć więcej o rodzajach pomocy w ramach Tarczy – komu i na co przysługują? Sprawdź rządowy portal:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Gazeta Hajnowska – bezpłatny dodatek do „Wieści Podlaskich” ISSN-1509-0329.
Wydawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Besawa” spółka z o.o., w Białymstoku, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34. gazeta@hajnowka.pl, redakcja@powiat.hajnowka.pl
Redaktor Naczelny: redaktor wydania: Wiesław Sokołowski tel. 601 724 296
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

www.wiescipodlaskie.eu
GRÓDEK

C
WIE
NO LNY
CH IE
JU OŚC
K

ZABŁUDÓW

MICHAŁOWO

NAREW

SURAŻ

NAREWKA
WYSZKI
CZYŻE
BIELSK PODLASKI
HAJNÓWKA
RUDKA

BRAŃSK

BIAŁOWIEŻA

ORLA
DUBICZE
CERKIEWNE

BOĆKI

GRODZISK

KLESZCZELE

ukazuje się od 1999 roku
Rok XXII, Nr 9-10 (404-405) 1-30.06.2020 r.

CZ
ER
DROHICZYN

SIEMIATYCZE

PODLASKIE

dwutygodnik bezpłatny

A

MILEJCZYCE

CH

DZIADKOWICE

EM

PERLEJEWO

NURZEC-STACJA

Motto numeru:
„Ewangelista Mateusz, premier Morawiecki, pochyla
się nad egzystencją naszego narodu, by żyło się lepiej.
Z kolei ewangelista Łukasz, profesor Szumowski, jest
przedłużeniem czynów Jezusa, troszcząc się o nasze
życie i zdrowie. Dziękujemy Boża Matko za ich posługę.”
Antoni Długosz, biskup pomocniczy senior,
archidiecezji częstochowskiej podczas Apelu
Jasnogórskiego z kaplicy z obrazem Matki Bożej.

Lena Iwaniuk ze Studia Piosenki HDK
wygrała Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – niedziela 28 czerwca
Miały się odbyć 10 maja br.
Korespondencyjne. Organizowane
przez rząd ( wicepremier Sasin) na
dodatek przed podjęciem uchwały
sejmowej. Została złamana zasada,
że to Państwowa Komisja Wyborcza w całości zajmuje się wyborami w Polsce. Tymczasem rząd
i większość sejmowa doprowadziły
do bezprecedensowego kryzysu
państwa. Powstał chaos prawny
i polityczny oraz dezorganizacja
procedury wyboru prezydenta. PiS
tradycyjnie obwiniło opozycję, ale
to przecież w Zjednoczonej Prawicy,
konkretnie w Porozumieniu i z inicjatywy byłego już wicepremiera
Gowina
podjęto decyzję o przełożeniu
wyborów. Chociaż ta decyzja nadal
nie jest pozbawiona wad prawnych
i naruszających Konstytucję, to być

może pozwoli zażegnać obecny
kryzys.
Czy ustawodawca zapewnił
równe szanse wszystkim kandydatom ? Wystarczy oglądać telewizję.
Najpierw w czasie nasilonej epidemii ukazywany był tylko Prezydent,
rzekomo jako najwyższy przedstawiciel państwa, a nie kandydat do
reelekcji. Potem jednemu, zmienionemu kandydatowi opozycji dano
5 dni na rejestrację i zebranie niezbędnych podpisów wyborców. Ale
zebrał te podpisy ( ponad 2 mln ),
podczas gdy starający się o reelekcję ma zapewnioną kampanię przez
telewizję publiczną korzystającą
z 2-miliardowych środków pieniężnych z budżetu.
Wybory 28 czerwca 2020
roku są szansą na przywrócenie
ładu konstytucyjnego w naszym

kraju. Jak największy udział Obywatelek i Obywateli w wyborach
powinien zneutralizować powstały
brak zaufania do podstawowej instytucji demokracji jaką są wybory
powszechne. Nasz ogląd i udział
w wyborach to przywrócenie standardów demokratycznych, chociaż
nadal istnieje obawa czy nasi rodacy za granicą będą w pełni mogli
wziąć w nich udział.
Każdy uprawniony ma szanse wskazać swojego, konkretnego
kandydata, a rezygnacja z jego
wskazania, to rezygnacja z decydowania o przyszłości Polski, przyszłości najbliższych, demokracji i praworządności. Spotkajmy się zatem
przy urnie w lokalu wyborczym lub
głosujmy korespondencyjnie.
niedziela, 14 czerwca 2020 r.
(Wiesław Pietuch)

Samorządowcy odznaczeni

„Domowe wierszowanie” to Konkurs Recytatorski online zorganizowany przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. Reprezentantka Studia
Piosenki HDK - 6 letnia Lena Iwaniuk zdobyła I nagrodę recytując wierszyk
LEŃ Jana Brzechwy. Gratulujemy !

Rady dla wyjeżdzających do sanatorium
Od 15 czerwca sanatoria wznawiają
działalność. Praktyczne rady dla pacjentów
w rozmowie z Agatą Dyszkiewicz - zastępcą

dyrektora ds. świadczeniobiorców i służb
mundurowych podlaskiego oddziału NFZ

Foto: Podlaski Urząd Wojewódzki

na www.wiescipodlaskie.eu

27 maja 1990 roku odbyły się
się pierwsze wybory samorządowe.
Od tej pory w tym dniu obchodzony jest Dzień Samorządowca. Z tej
okazji Prezydent RP na wniosek
Związku Gmin Wiejskich przyznał
wyróżniającym się samorządowcom
odznaczenia państwowe. 8 czerwca
br. z wyróżnionymi samorządowcami z województwa podlaskiego
spotkał się Wojewoda Podlaski Boh-

dan Paszkowski i wręczył im Krzyże
Zasługi przyznane za działalność
na rzecz społeczności lokalnej.
Wśród 19 odznaczonych znaleźli
się samorządowcy z naszego terenu.
Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali
odznaczeni:
• Walenty Korycki sekretarz Gminy
Boćki,
• Raisa Rajecka Wójt Gminy Bielsk
Podlaski,

• Leszek Tołwiński radny Gminy
Siemiatycze
Brązowym Krzyżem Zasługi zostali
odznaczeni:
• Dorota Kędra-Ptaszyńska Wójt
Gminy Boćki,
• Marek Nazarko Burmistrz Michałowa,
• Tadeusz Wielanowski Z-ca Wójta
Gminy Wyszki.
Wyróżnionym gratulujemy. (sok)

Mały kroczek do budowy S19
Kochanym Rodzicom i Dziadkom, Jubilatom

Irenie i Michałowi Sac

z okazji pięknej rocznicy Złotych Godów
najserdeczniejsze życzenia - wszelkiej pomyślności,
spełnienia wspólnych marzeń, zdrowia i sił
do pokonywania trudów życia na kolejne wspólne lata,
składają Ela, Asia, Mirek
oraz wnukowie Patryk i Rafał

Dwie zwalczające się partie
ciągle obarczają się winą za niewybudowanie dotychczas, ekspresowej
S19. Każda z tych partii przed wyborami obiecuje rozpoczęcie i szybkie zakończenie tej tak potrzebnej
inwestycji, a później w oczekiwaniu
na kolejne wybory trwa marazm.
Czy teraz będzie inaczej? Czy podana przez wiceministra infrastruktury
Rafała Webera informacja o rozpo-

częciu przez GDDKiA postępowania
przetargowego na projekt i budowę
dwóch fragmentów Via Carpati to
kolejny hambuk, czy realna decyzja,
przekonamy się zapewne w najbliższym czasie.
Fragmenty ekspresówki,na
które wg. ministra mają być podpisane w IV kwartale br. umowy, to
- 10- kilometrowy odcinek Krynice – Dobrzyniewo – węzeł Biały-

stok Zachód łączący S19 z S8,
- 13- kilometrowy odcinek Białystok Południe – Ploski wraz z węzłem Zabłudów i 150 metrowym
mostem nad Narwią.
Oba fragmenty mają posiadać po dwie jezdnie w każdą stronę
i być przystosowane do ciężkiego
ruchu. Minister obiecuje, że nową
trasą pojedziemy w 2024 roku.
A więc czekamy.
(pod)

GMINA HAJNÓWKA
Raport o stanie Gminy Hajnówka za 2019 r.
Mieszkańcy „Przebudowy i rozbudowy drogi
Gminy Hajnówka,.Zapraszam do lek- gminnej Borysówka – Olchowa
tury „Raportu o stanie Gminy Haj- Kładka”. Gmina Hajnówka przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia
nówka za 2019 r.”, który w całości
jest dostępny w sieci Internet pod w październiku 2019 r. Inwestycję
podzielono na 3 odcinki. Odcinek
adresem:
http://bip.ug.hajnowka.wrota- pierwszy (o dł. 544 m) został objęty
podlasia.pl/Hajnowka/raport_o_sta- wykonaniem nawierzchni bitumicznie_gminy/.
nej o szerokości 5 m. Na odcinku
Raport w wyczerpujący spo- drugim (o dł. 77,73 m) wykonano
sób opisuje efekty wdrażania poli- nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8
tyki rozwoju Naszej Gminy, w której
cm. Na trzecim natomiast (o dł. 450
kształtowaniu bierzemy udział My m) wykonano drogę z betonu asfalWszyscy – w pośredni lub bezpo- towego. Całkowita wartość inwestyśredni sposób. Poniżej przedstawia- cji zamknęła się w 1 280 017,84 zł
my fragmenty raportu poświęcone w tym: - z Funduszu Leśnego Gmina
wybranym dziedzinom funkcjono- otrzymała dofinansowanie w wysowania Gminy Hajnówka w 2019 r. kości – 560 000 zł, z Funduszu Dróg
Żywię przekonanie, iż zamieszczony Samorządowych – 626 377, 42 zł.
na łamach Wieści Podlaskich za- Inwestycję zakończono w listopachęci Państwa do lektury pełnego
dzie 2019 r. a w wyniku jej realizacji
dokumentu.
długość utwardzonych dróg publicz-

koniec 2019 r. wyniosła 185,3481
ha. W granicach administracyjnych
grunty stanowiące własność Gminy
występują w 25 obrębach geodezyjnych. Ponadto Gmina posiada 3
działki na terenie Gminy Narewka
(w obr. Gruszki) oraz 3 działki na
terenie miasta Hajnówka. Ogółem
Gmina posiada 622 działki o łącznej
pow. 185,3481 ha. W 2019 r. Gmina Hajnówka nabyła nieodpłatnie
z mocy prawa nieruchomości o łącznej powierzchni 5,1276 ha.
Z punktu widzenia konstrukcji
budżetu gminy najwięcej środków
finansowych przeznaczono na funkcjonowanie oświaty. W przeliczeniu
na 1 ucznia Szkoły Podstawowej
w Dubinach wydatkowano w skali roku 14 000,08 zł podczas gdy
w Szkole Podstawowej w Nowokorninie przedmiotowa kwota wynio-

przedszkolne, przekazane z budżetu państwa.
Duże nakłady pracy własnej –
zarówno pracowników jak i wolontariuszy zaangażowano w organizację
wydarzeń o charakterze kulturalnym. Przewodnią myślą przyświecającą piknikom, festynom i festiwalom w 2019 r. była promocja
dziedzictwa kulturowego z obszaru
Naszej Gminy. Środki przeznaczone
na ich realizację (35 613 zł) w całości pochodziły z darowizn i spon-

darzenie realizowane jest raz na
10 lat w wyjątkowych historycznie
miejscach na Podlasiu. Celem realizowanego wydarzenia było oddanie
hołdu poległym i zmarłym żołnierzom Pułku 3 Strzelców Konnych.
Spośród wszystkich osób publicznych, kół gospodyń wiejskich
i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Hajnówka
najwyższe wyrazy uznania należą
się Naszych Ochotniczym Strażom Pożarnym. W końcu strażak

Nowy nabytek OSP Nowokornino

Kawaleryjskie Obozowisko
Działania Gminy od początku roku skupiały się na poszukiwaniu źródeł finansowania
i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Jednym z efektów
tychże prac był II etap inwestycji

nych wzrosła o 1,3 km.
Również w zakresie areału
nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka odnotowano wzrost. Ogólna powierzchnia
zarządzanych nieruchomości na

sła 34 640,82 zł. Wydatki gminy
na oświatę wyniosły 4 756 646,58
zł, z czego 2 852 214,00 zł (60%)
pokryte zostało z subwencji oświatowej oraz 72 956,00 zł (1,53 %)
z dotacji celowej na wychowanie

soringu. Dzięki hojności darczyńców – ochotnik podejmując wezwanie
możliwy był zakup 100 składanych
do akcji poświęca nie tylko swój
krzesełek, które pozwolą na podnie- czas, ale i naraża własne życie
sienie jakości usług świadczonych
i zdrowie. W trosce o poprawę waprzez Gminne Centrum Kultury runków do prowadzenia akcji raw zakresie organizacji otwartych tunkowych przez nasze OSP Gmina
wydarzeń społeczno – kulturalnych. Hajnówka, wzorem lat minionych,
O wydarzeniach, których również i w 2019 r. nie ustawała
gospodarzem była Nasza Gmina
w staraniach zmierzających do dow 2019 r. szeroko rozpisujemy posażenia załóg. Wydatki samorząsię w raporcie. O jednym - unikal- du na utrzymanie Jednostek OSP
nym wypada wspomnieć na ła- w 2019 r. wyniosły 903 273,50 zł,
mach artykułu. Tym wydarzeniem z czego środki własne jest wyniosły
było Kawaleryjskie Obozowisko 356 063,50 zł, a 547 210 zł stanow Borysówce – 3 sierpnia 2019 r. wiły dotacje. W 2019 r. zakupiono
Z inicjatywy Wójt Gminy Hajnówka, nowoczesny średni samochód raStowarzyszenie Kawaleria zorga- towniczo – gaśniczy IVECO EUROnizowało Kawaleryjskie Obozowi- GARGO 4 x 4 na kwotę 755 220,00
sko w Borysówce, tj. pokazy konne zł oraz umundurowanie i obuwie
i edukacyjne pogadanki w ramach
dla strażaków na kwotę 7 300,00
projektu „Wrześniowy Szlak 1939- zł. Pojazd bojowy i sprzęt zostały
2019: konna wyprawa śladami
przekazane na rzecz OSP NowoPułku 3 Strzelców Konnych” - wy- kornino.

Przebudowa ulicy Torowej w Dubinach - w 100 % gminna inwestycja
Czy gminy w naszym regionie stać jeszcze na duże – liniowe
inwestycje i czy są w stanie realizować je samodzielnie? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do Wójt
Gminy Hajnówka.
- Dla mnie odpowiedź zawsze
była i jest oczywista – mówi nam
Pani Wójt – Lucyna Smoktunowicz
– samorząd powinien tak dysponować aktywami finansowymi, aby
móc zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców. Trudno o lepszy
przykład inwestycji niż zbliżająca
się przebudowa ul. Torowej.
Podnosimy Państwa uwadze,
iż prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się jeszcze w 2016
r. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń,
projekt przebudowy ulicy był gotowy w 2018 r. W tym też roku przeprowadzono dwa postępowania
2

przetargowe na wykonanie robót
drogowych. Najkorzystniejsza oferta w pierwszym postępowaniu złożona została na 960 tys. zł, w drugim natomiast już na 690 tys. zł.
- To zdecydowanie zbyt dużo
niż w tamtej chwili budżet mógł
udźwignąć – kontynuuje nasza
rozmówczyni – decyzja o unieważnieniu obu postępowań była jedną
z trudniejszych jakie dotychczas
musiałam podjąć w bieżącej kadencji. Z jednej strony gonił nas termin
ważności dokumentacji projektowej,
z drugiej – duże koszty inwestycji.
Inwestycja trafiła „na półkę”
na dwa lata. Na rynku wykonawców robót drogowych zmieniła się
koniunktura, na korzyść inwestora.
W dniu 26 maja 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na przebudowę odcinka drogi gminnej 108571

Obecny stan ul. Torowej w Dubinach.
B, stanowiącej ulicę Torową w Dubinach. W ramach I etapu inwestycji
planowane jest wykonanie prze-

budowy odcinka drogi o długości
770,05 mb wraz z budową sieci kanalizacyjnej o długości ok. 163 mb.

- Wartość robót z jaką liczyliśmy się do poniesienia w dniu
ogłoszenia przetargu wynosiła
716 802,09 zł – kontynuuje Pani
Wójt - tym razem oferenci dopisali,
gdyż złożono aż 6 ofert, z których
najkorzystniejsza opiewa na ok.
470 tys. zł.
Czy opłacało się poczekać?
- Szanowni Państwo, prawie
250 tys. zł które zostanie w kasie
gminy, dzięki wstrzymaniu się z inwestycją na dwa lata, przemawia
samo za siebie. Po prostu rozsądnie
było poczekać (L.S.).
Przetarg nieograniczony wygrała firma TFK ROADS z Siemiatycz. Planowany termin zakończenia robót to koniec września 2020 r.
Całość inwestycji zostanie pokryta ze środków gminnych.
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30-lecie samorządu terytorialnego

Na budynku starostwa powiatowego zawisły flagi: państwowa
i powiatu bielskiego
Jubileusz 30-lecia obchodził
samorząd terytorialny. 27 maja
1990 r. po raz pierwszy w Polsce
przeprowadzono w pełni wolne i demokratyczne wybory do rad gmin.
I chociaż powiaty powstały 8 lat
później, to pierwsza reforma samorządowa położyła podwaliny pod
przyszły kształt ustroju w znacznym
stopniu zdecentralizowanej i oddanej pod zarząd obywateli administracji publicznej.
Bez samorządu terytorialnego
trudno dziś sobie wyobrazić demokratyczne państwo, jakim jest Polska. Przede wszystkim jest to arena
działalności społeczeństwa obywatelskiego. Wyzwala energię mieszkańców, spożytkowując ją na cele
ważne dla lokalnych społeczności.
Uczy demokratycznych zasad działania, kształtuje postawy patrioty-

zmu, szacunku dla wspólnych dóbr
i ludzi. Angażuje ich w zarządzanie
lokalnymi dobrami publicznymi,
takimi jak drogi, infrastruktura
wodociągowa i sanitarna, edukacja, transport publiczny, ochrona
zdrowia. Pozwala wykorzystywać
w najbardziej efektywny sposób
fundusze publiczne, w tym przede
wszystkim środki z budżetu Unii
Europejskiej. Nade wszystko jednak
kieruje tą energię na rozwój małych ojczyzn, z których składa się
przecież całe państwo, wzmacniając
przez to jego potencjał i siły.
Powiat bielski obchodził ten
znaczący jubileusz wspólnie z samorządami gminnymi i samorządem wojewódzkim. Dla podkreślenia
jego rangi i znaczenia na budynku
starostwa powiatowego wywieszone zostały flagi państwowe.
pd

Raport o stanie powiatu bielskiego

Zarząd powiatu zatwierdził
raport o stanie powiatu bielskiego za rok 2019. Jest to dokument
niezbędny do uzyskania votum
zaufania, udzielanego przez radę
powiatu. Debata nad raportem odbędzie się podczas najbliższej sesji
rady, tj. w czerwcu.
Przyjęty przez zarząd dokument stanowi podsumowanie dziaWieści Podlaskie

łalności powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii oraz
uchwał rady powiatu. Jego treść
podzielona jest na działy, zgodne
z wymienionymi w ustawie o samorządzie powiatowym zadaniami
samorządu, na które składają się
m.in.: edukacja publiczna, promocja
i ochrona zdrowia, szeroko pojęta
pomoc społeczna, transport zbiorowy i drogi publiczne, kultura (w tym
kultura fizyczna), opieka nad zabytkami, geodezja, kartografia i kataster, gospodarka nieruchomościami,
czy też przeciwdziałanie bezrobociu
oraz aktywizacja lokalnego rynku
pracy.
Z raportem o stanie powiatu
bielskiego za rok 2019 można zapoznać się w Biuletynie Informacji
Publicznej.
pd

Dzieci pod opieką powiatu
1 czerwca obchodziliśmy
Dzień Dziecka. Z tej okazji warto
wspomnieć, iż pod opieką powiatu
bielskiego pozostaje kilkoro dzieci znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej. Opiekę
nad nimi sprawuje placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim. Na
ostatnim posiedzeniu zarząd powiatu przyjął sprawdzanie z działalności jednostki, poddając analizie
stan opieki nad jej podopiecznymi.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza, dawniej funkcjonująca
pod nazwą „rodzinny dom dziecka”,
z inicjatywy zarządu powiatu działalność rozpoczęła w 2004 roku. Jej
zadaniem jest całodobowa opieka
nad dziećmi trwale lub przejściowo
pozbawionymi opieki rodzicielskiej.
Najczęściej powodem tego jest
przemoc lub problemy alkoholowe
w rodzinach, które przez to nie są
zdolne do zapewnienia właściwych
warunków życia i rozwoju dzieci.
W ubiegłym roku placówka
opiekowała się dziesięciorgiem
dzieci i młodzieżą w wieku od 4
do 23 lat. Starano się zapewnić im
opiekę możliwie najbardziej zbliżoną do warunków rodzinnych. Dbano
o ich naukę, odpowiedni poziom życia, zdrowia i wypoczynku, zapew-

niając im także poczucie bezpieczeństwa oraz potrzebny kontakt
z rodzicami. Troje wychowanków
w trakcie roku opuściło placówkę,
podejmując samodzielne życie, co
ułatwiono im poprzez zapewnienie
mieszkania z zasobów komunalnych miasta Bielsk Podlaski.
Podopieczni placówki otoczeni
są troskliwą opieką zarówno przez

im takie wydarzenia, jak uroczyście obchodzone urodziny każdego
z nich, wspólne rozmowy, wyjazdy
wakacyjne i wycieczki. Razem świętowane są także Boże Narodzenie
i Wielkanoc. Warto wspomnieć, iż
gwiazdkowe prezenty corocznie
przekazują dzieciom starostowie
Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Bożko.

Zdjęcie ilustracyjne (pixabay)
opiekunów, nauczycieli, jak i licznych specjalistów. W razie potrzeby
udzielana jest im pomoc pedagogiczna, psychologiczna i lekarska.
Mają możliwość swobodnych praktyk religijnych, a klimat najbardziej
zbliżony do rodzinnego zapewniają

Zaangażowanie osobiste opiekunów i pomoc ze strony licznych
osób i instytucji (w tym władz powiatu) zapewniają podopiecznym
placówki godne i spokojne życie,
umożliwiając im właściwy start
w dorosłość.
pd

Matury 2020
236 absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzonych
przez powiat bielski zdaje najważniejszy w ich dotychczasowym
życiu sprawdzian - egzaminy maturalne. Od uzyskanych wyników
zależeć będzie m.in. możliwość
dalszego kształcenia na studiach
wyższych. Im lepsze oceny na świadectwie maturalnym, tym większe
szanse na dostanie się na wymarzoną uczelnię.
Tegoroczne matury przebiegają w warunkach zaostrzonego
reżimu sanitarnego, co związane
jest z ciągle groźną, chociaż wygasającą epidemią koronawirusa.
Przystąpić do egzaminu mogły
zatem wyłącznie osoby zdrowe,
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Czekając
na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej, zdający zachowywali odpowiedni odstęp, co najmniej 1,5
m. Obowiązuje noszenie maseczek
lub przyłbic, a przy każdym wejściu
niezbędna jest dezynfekcja rąk. Zachowano także odpowiedni dystans
pomiędzy osobami na sali egza-

minacyjnej, wynoszący co najmniej
1,5 m w każdym kierunku.
Po zajęciu swoich miejsc zdający mogli zdjąć maski, natomiast
na egzaminie każdy z nich korzystał z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla i kalkulatora.
Nie mogli oni pożyczać przyborów
od innych zdających. Ponadto

w każdej szkole było przygotowane pomieszczenie wyposażone m.in.
w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący, stanowiące tzw.
punkt kwarantanny.
Matury potrwają do 29 czerwca 2020 r.
pd, ach
fot. I LO

Aula I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim
na chwilę przed maturą
3

Porady konsumenckie
w czasie epidemii koronawirusa

Zdjęcie ilustracyjne
W okresie narodowej kwarantanny spowodowanej epidemią
koronawirusa Covid-19 nie zanikły
problemy mieszkańców powiatu
związane z naruszaniem ich praw
należnych im jako klientom placówek handlowych i usługowych.
Swoją pomoc nieprzerwanie świadczy im powiatowy rzecznik konsumentów.
Od 3 kwietnia z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu starostwa
powiatowego, usługi rzecznika
świadczone były zdalnie. W tym
czasie skorzystało z nich ok. 40
zainteresowanych klientów. Większości z nich wystarczyło udzielenie porad telefonicznie i poprzez
wiadomości e-mail (30 osób), ale

znalazły się też sprawy wymagające interwencji rzecznika. W pięciu
przypadkach niezbędne okazało się
bowiem wystąpienie do przedsiębiorców z żądaniem załatwienia
sprawy. W dwóch sprawach konieczne zostały przygotowane pozwy sądowe.
W ub. roku mieszkańcom powiatu zwracającym się o pomoc do
powiatowego rzecznika konsumentów udzielono 965 porad, w tym
165 na piśmie. W 10 sprawach
rzecznik sporządził pozwy sądowe
dla konsumentów i uczestniczył
w rozprawach, z czego 9 spraw
zakończyło się korzystnie dla konsumentów, a w jednym przypadku
zapadł wyrok negatywny.
pd

Wniosek o udzielenie absolutorium
zarządowi powiatu

Powiat bielski wraca do normalności
Po półtoramiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa powoli przywracany jest
normalny tryb działania powiatu.
Choć wciąż jeszcze z ograniczeniami, bardziej dostępne dla jego
mieszkańców są już urzędy starostwa powiatowego i jednostek
organizacyjnych powiatu. Także
członkowie zarządu powiatu po
raz pierwszy od kilku tygodni mogli spotkać się bezpośrednio na
posiedzeniu.
Zarząd powiatu nie uniknął tematów związanych z przygasającą
już epidemią. Na kolejnych posiedzeniach zapoznano się bowiem
z informacją dyrektora bielskiego
szpitala odnośnie przyczyn rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
w powiecie oraz zabezpieczono
środki na zakup dalszej licencji modułu wideokonferencji w systemie
eSesja, służącego do prowadzenia
zdalnych posiedzeń zarządu i rady
powiatu.
Odrębnym zagadnieniem stało zajęcie stanowiska w sprawie
obniżenia czynszu dzierżawcom
lokali stanowiących własność powiatu. Zarząd rozpatrzył wnioski 12

wiązuje także zachowanie odpowiedniego odstępu oraz używanie
maseczek ochronnych i dezynfekcja
rąk.
Wobec spadającej liczby zachorowań na Covid-19 w powiecie
bielskim (4 przypadki - dane na
dzień 12 czerwca), wszyscy ocze-

podmiotów prywatnych, wyrażając
zgodę na obniżenie czynszu.
Od 20 maja w starostwie
powiatowym przywrócona została bezpośrednia obsługa klientów.
Istotne są przy tym ograniczenia, jakie mimo wszystko dotyczą
osób załatwiających swoje sprawy

Pierwsze kolegialne posiedzenie powiatu 21 maja br.
kujemy na dalsze znoszenie ograniczeń i możliwość pełnego, bezpiecznego kontaktu z naszymi klientami.
Miejmy nadzieję, że nastąpi to już
niebawem.

w urzędzie. Nie może bowiem ich
być więcej niż trzech w całym budynku (w części użytkowanej przez
starostwo), przy czym w poszczególnych pomieszczeniach może
przebywać tylko jedna osoba. Obo-

pd

Wykonanie budżetu i bilans powiatu za 2019 rok
Zarząd powiatu podał do
publicznej wiadomości informację
o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za 2019 rok. Zatwierdzono
także łączny bilans, zawierający
m.in. podsumowanie pasywów
i aktywów.
Budżet ubiegłego roku zamknął się kwotą ponad 73 mln zł po
stronie dochodów i ponad 70 mln zł
po stronie wydatków. Tym samym
zanotowano nadwyżkę budżetową
przekraczającą 2,5 mln zł.
Po stronie dochodów warto
zauważyć znaczący wpływ środków
pozyskanych przez powiat z tytułu

dotacji. Ich łączna kwota przekroczyła wartość 26 mln zł, z czego
ponad 15 mln stanowiło dotacje pochodzące z budżetu państwa, blisko
5 mln zł z budżetu Unii Europejskiej,
ponad 5 mln zł z funduszy celowych
i ok. 1,2 mln zł z budżetów gmin.
Bilans powiatu za ubiegły rok
zamknął się kwotą ponad 125 mln
zł. Największą wartość po stronie
pasywów miał fundusz jednostki
(czyli suma zrealizowanych wydatków budżetowych) wynoszący
123 mln zł. Po stronie aktywów
natomiast najbardziej znaczące
są środki trwałe powiatu - budynki,

obiekty inżynierii lądowej i wodnej
oraz grunty. W bilansie wyceniono
je na 113 mln zł.
Z przyjętych przez zarząd powiatu dokumentów wynika bardzo
dobra kondycja powiatu bielskiego
w ubiegłym roku. Była ona oczywiście wynikiem przemyślnej, ostrożnej, ale zarazem proinwestycyjnej
polityki prowadzonej przez jego
władze. Dzięki temu wzrosła możliwość sfinansowania nieprzewidzianych zadań, które mogą pojawić się
w bieżącym roku, oczywiście w razie utrzymania się ogólnej koniunktury na przyzwoitym poziomie. pd

Zarząd obniża czynsze

Zarząd powiatu czeka procedura udzielenia absolutorium
Komisja rewizyjna zwróciła
się do rady powiatu w Bielsku Podlaskim z wnioskiem o udzielenie
absolutorium zarządowi powiatu.
Decyzję w tej sprawie komisja podjęła po rozpatrzeniu sprawozdania
finansowego powiatu bielskiego za
2019 rok, sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za
2019 rok z opinią regionalnej izby
obrachunkowej oraz informacji
o stanie mienia powiatu bielskiego.
Absolutorium to akt uznający
za prawidłową działalność finansową organu, któremu jest ono udzielane, na podstawie przedłożonego
sprawozdania. Udzielenie absolutorium oznacza więc aprobatę organu stanowiącego (rady powiatu)
dla działań organu wykonawczego
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Zarząd powiatu podjął decyzję o obniżeniu stawek czynszu
dzierżawnego dla dzierżawców lokali stanowiących własność powiatu
bielskiego.
Z wnioskami o obniżenie czynszu zwróciło się 12 podmiotów prywatnych, które dzierżawią lokale od
powiatu. Wśród nich znaleźli się m.in.
protetycy, stomatolodzy, ortodonci

(zarządu powiatu) oraz uznanie, że
plan w postaci budżetu uchwalonego przez organ stanowiący danej
jednostki samorządu terytorialnego
został należycie wykonany. W procesie udzielania absolutorium koCentrum Projektów Polska Cynieczne jest uzyskanie odpowiedzi, frowa pozytywnie oceniło wniosek
jak wygląda stan planowanych złożony przez Powiat Bielski na zadochodów i wydatków budżeto- kup laptopów do szkół z przeznaczewych w stosunku do jego realizacji. niem na zdalne nauczanie w ramach
W tym przypadku opinie regionalnej Programu Operacyjnego Polska Cyizby obrachunkowej i komisji rewi- frowa na lata 2014-2020 osi priozyjnej wskazują na brak uwag do rytetowej nr I „Powszechny dostęp
prawidłowości realizacji budżetu
do szybkiego Internetu” działania
przez zarząd.
1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych
Projekt uchwały rady powiatu
różnic w możliwości dostępu do szew sprawie udzielenia absolutorium
rokopasmowego Internetu o wysozarządowi zostanie poddany pod
kich przepustowościach” w ramach
głosowanie na sesji w miesiącu realizacji projektu grantowego pn.
czerwcu br.
pd „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopol-

i aptekarze. Wnioskodawcy argumentowali swoje prośby problemami finansowymi spowodowanymi
zastojem w działalności gospodarczej w czasie epidemii koronawirusa.
Rozumiejąc trudną sytuację
przedsiębiorców, tracących swoje
dochody podczas epidemii, zarząd
powiatu zdecydował o obniżeniu
miesięcznego czynszu dzierżawne-

go o połowę za okres od marca do
czerwca br.
Po działaniach związanych
z wdrażaniem tarczy antykryzysowej, realizowanych dotychczas przez
powiat za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy, jest to kolejny
element starań o utrzymanie lokalnego rynku pracy w możliwie jak
najlepszej kondycji.
pd

Zarząd Powiatu wspiera zdalną szkołę laptopami
skiej sieci edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”.
Na zakup laptopów przyznano
powiatowi dofinansowanie w kwocie
70 000 zł. Za powyższą kwotę zakupiono 28 laptopów. Zostały one
przekazane do podległych szkół celem użyczenia uczniom i nauczycielom do nauki zdalnej.
Decyzję o przekazanie sprzętu komputerowego podjął zarząd
powiatu. Podstawą do jej podjęcia
jest wydane przez Ministra Edukacji
Narodowej rozporządzenie, zgodnie z którym powiat może użyczać

sprzęt niezbędny do realizacji zajęć
z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Realizując to zadanie, zarząd
powiatu podjął uchwały upoważniające dyrektorów szkół do dokonywania czynności związanych z użyczaniem laptopów oraz uchwały przekazujące nieodpłatnie zakupiony
sprzęt na rzecz szkół. Do I i II liceum
ogólnokształcącego trafiło po osiem
laptopów, po pięć sztuk przekazano
zespołom szkół nr 1 i 2, natomiast
Zespół Szkół Specjalnych otrzymał
dwa komputery.
Wieści Podlaskie

GMINA WYSZKI

GMINA BIELSK PODLASKI

Radni udzielili Wójtowi wotum
zaufania i absolutorium

Gmina pozyskała grant na zakup sprzętu
dla uczniów szkół podstawowych

10 czerwca 2020 r. odbyła się XII sesja
Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie pracy
w okresie międzysesyjnym, Raport o stanie
Gminy Wyszki za 2019 rok oraz omówił wykonanie budżetu za 2019 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sylwester Miluski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu gminy za 2019 rok oraz wniosek
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Mariuszowi Korzeniewskiemu wotum zaufania oraz
absolutorium. Radni podjęli jeszcze następujące uchwały:
- w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G, dotyczącej podjęcia uchwały
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców

gminy przed elektroskażeniem.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.
- w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących
w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru
i granicy Aglomeracji Łapy.
- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Wyszki na rok
szkolny 2020/2021.
- wprowadzenie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata
2020-2037.
- wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.
(mk)

Gmina zakupiła laptopy
z programu „Zdalna Szkoła”
Gmina Wyszki w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020 Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny
dostęp do szybkiego internetu” działania
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
dotycząca realizacji projektu grantowego pn.
zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

Wieści Podlaskie

zakupiła 40 laptopów, które zostały przekazane do dwóch szkół prowadzonych przez Gminę Wyszki, tj.: Szkole Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie – 20 laptopów, Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Wyszkach – 20 laptopów.
Pozyskany sprzęt umożliwi uczniom zdalną
naukę na czas zawieszenia zajęć w szkołach,
które następnie trafią do szkolnych sal informatycznych.
(mk)

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Gmina
Bielsk Podlaski zawarła umowę z Centrum
Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie
grantu w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach”, dotyczącą realizacji
projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu
w wysokości 60.000 zł, w ramach projektu
zakupiono 23 laptopy, z czego Szkole Pod-

stawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym przekazano 8 laptopów, a  Szkole
Podstawowej w Augustowie – 15 laptopów.
Sprzęt zostanie przekazany nauczycielom
i uczniom w celu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
Projekt jest odpowiedzią na obecną
sytuację w szkolnictwie, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami
koronawirusem. Realizacja projektu przyczyni
się do zwiększenia dostępności do sprzętu
umożliwiającego m.in. realizację zdalnych
lekcji w warunkach domowych.
(rr)

Podlaski przepis
1 czerwca ruszył konkurs organizowany
na pokolenie, udokumentować jego historię,
przez białostocki oddział terenowy Krajowe- wykonać potrawę lub deser, zrobić zdjęcie
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.pn. „Podlaski
końcowe potrawy lub deseru, wysłać zgłoszeprzepis”.
nie na adres: konkurs-bialystok@kowr.gov.pl
Celem konkursu – skierowanego do
do 30 czerwca br.
podlaskich Kół Gospodyń Wiejskich - jest zaSzczegółowe informacje zamieszczone
chowanie w pamięci tradycyjnych przepisów są w regulaminie konkursu pod adresem:
kulinarnych przekazywanych w rodzinach
http://www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-zz pokolenia na pokolenie oraz promowanie -regionow/konkurs-podlaski-przepis-dla-kolregionalnych potraw, a także bogactwa i róż- gospodyn-wiejskich
norodności lokalnych tradycji kulinarnych.
Można je również uzyskać pod nr tel.:
Aby wziąć udział w konkursie należy 85 664 31 53, 85 664 31 65.
odnaleźć przepis przekazywany z pokolenia
(sok)

5

GMINA NAREWKA

GMINA CZEREMCHA

Z samochodem do lasu

II Memoriał Ś.P. Edwarda Mazurka w Czeremsze

Na obszarze
gminy Narewka (powiat hajnowski) są piękne lasy, rzeki i łąki.
Lasy państwowe i prywatne zajmują dużą powierzchnię. Wkrótce
mieszkańcy wsi wyruszą na jagody
(czarna borówka, czernica). W tym
roku, jak się zapowiada, będzie
ich dużo. W lesie natrafią m.

in. na wysypiska śmieci i... wraki
samochodów.
Na zdjęciu częściowo rozebrane duże czarne auto, pozostawione przy drodze w lesie Planta
w ubiegłym roku. Kolonijni mieszkańcy Lewkowa Nowego wiedzą,
w którym miejscu znajduje się ten
wrak. Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Kresowe wirtualnie
W niedzielę – 7 czerwca
– Gmina Narewka stała się areną
zmagań dla zawodników-rowerzystów z całego świata! Wirtualne
Wyścigi Rowerowe odbyły się na
trasie liczącej 35 km. Start nastąpił w Starym Masiewie, tuż przy
granicy z Białorusią. Trasa wiodła
przez Nowe Masiewo i Olchówkę.
W Gruszkach za mostem na rzece
Narewka zagłębiła się w Puszczę
Białowieską. Droga Narewkowska
- z nową nawierzchnią – prowadziła do serca gminy, czyli samej
Narewki. Stąd przez Mikłaszewo,
Leśną i Olchówkę do miejscowości
Siemianówka, położonej nad dużym
zbiornikiem wodnym o tej samej

nazwie a dalej przez Siemieniakowszczyznę wprost do wsi Babia
Góra, gdzie wyścig się zakończył.
Aby wziąć udział w wirtualnym wyścigu wystarczyło zalogować się zalogować na stronę https://my.rouvy.com/virtual-routes/
detail/50932 i wybrać zakładkę
VIDEO, gdzie znajdował się kompletny filmik z wgraną trasą, która
dzięki rzeczywistym ujęciom posłużyć może również za zachętę
dla turystów do odwiedzania oraz
podziwiania piękna ziemi narewkowskiej.
Wyścig wygrał Paweł Duźniak,
drugi był Tomasz Żak.

Dwudziestego
czwartego maja minęły trzy lata,
od śmierci naszego wspaniałego
kolegi, sportowca i wychowawcy
wielu zawodników i zawodniczek.
Zaszczepiał już u przed szkolaków tenis stołowy, które następnie pięły się po szczeblach kariery
sięgając niejednokrotnie po tytuły
mistrzowskie reprezentując barwy
KOLEJARZA Czeremcha. To właśnie
w hołdzie Edwardowi powstał turniej Jego imienia. W tym roku rozegraliśmy wyjątkowe zawody ze
względu na panującą pandemię
COVID-19. Sprawnie przeprowadzoną organizacją turnieju zajął
się Janusz Lipiński zgłaszając się
do Stacji Epidemiologicznej w Hajnówce o pozwolenie na przeprowadzenie memoriału. Otrzymał zgodę,
ale tylko na występ 12 zawodników
bez kibiców. Również Wójt Gminy
Czeremcha nie stawiał przeszkód,
więc można było przystąpić do działania. Postanowienie było krótkie.

Została zrobiona lista i zaproszono
zawodników do wspólnej zabawy
tenisowej, w tym również zostały
ujęte wychowanki Edwarda. Przed
rozpoczęciem turnieju każdy zawodnik miał zmierzoną temperaturę ciała, do dyspozycji uczestników
był również płyn dezynfekcyjny do
rąk. Sponsorem pucharów i medali
był organizator turnieju, natomiast
dla najlepszej zawodniczki puchar
ufundował brat Edwarda, Krzysztof
Mazurek, wręczając go najlepszej
tenisistce i wychowance Renacie So-

cha. Nad całością czuwał wspaniały
kolega Janusz Ludwiczak z Hajnówki, który sprawnie przeprowadził
całą imprezę. W turnieju zwyciężył
Daniel Sawicki z Siemiatycz. Drugie miejsce zajął Wojciech Jadczuk
z Ciechanowca. Trzecie miejsce
przypadło wychowankowi Edwarda
Mazurka, Andrzejowi Makulskiemu
z Czeremchy. Na czwartym miejscu
zakończył turniej  Ludwiczak Janusz
z Hajnówki. Wszyscy wspaniale się
bawili.
(lip)
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Źródłó: UG Narewka

Smaki Regionu

Gródek, Łubin Kościelny

Pomóżmy strażakom

Do redakcji wpłynął apel
z Ochotniczej Straży Pożarnej
z Gródka. Gródeccy ochotnicy kilka dni przed tegorocznym Świętem
Strażaka otrzymali pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu do dofinansowania zakupu ciężkiego pojazdu
ratowniczo-gaśniczego. Posiadany
przez nich samochód ma już 32 lata
i wymaga częstych napraw. Aby
jednak z tego dofinansowania skorzystać potrzebny jest wkład własny,
dlatego strażacy zwracają się z apelem o pomoc. Sami zrezygnowali
ze swojego ekwiwalentu za udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych
i przeznaczyli te pieniądze na zapewnienie wkładu własnego. Organizują też zbiórkę złomu, licytację na
fanpage OSP (https://www.facebook.
com/strazgrodek/) oraz zbiórkę na
portalu Zrzutka.pl: zrzutka.pl/ttbkur,
Datki można wpłacać na kon6

to: 98 8060 0004 0394 6284 2000
0010.
Więcej informacji na temat
zbiórki można uzyskać w OSP Gródek;
- Michał: 660 529 145
- Monika: 506 426 741
Już po napisaniu tego apelu
dotarła do nas informacją, że podobną zbiórkę organizują strażacy
z Łubina Kościelnego. OSP posiada
samochód Star 244 z 1981 r., którego stan techniczny przestaje spełniać wymogi techniczne. Z tej okazji
strażacy z Łubina ogłosili zbiórkę
pod linkiem: https://pomagam.pl/
kank3tg7 Ewentualnie pomoc można kierować na nasze konto z dopiskiem „na nowy wóz strażacki”: BGŻ
BNP Paribas S.A. Oddział w Bielsku
Podlaskim ul. A. Mickiewicza 32.
Numer konta: 56 1600 1462 1834
5731 6000 0001.
(wss)

Na konferencji prasowej 10
bardzo dobrym miejscem do życia,
czerwca wicemarszałek Stanisław ale także jest to wspaniałe miejDerehajło podsumował wyniki sce do rozwijania przedsiębiorczokonkursu Krajowej Sieci Obszarów ści – mówi Magdalena Kowalska
Wiejskich (KSOW) na promocję śro- z Urzędu Gminy w Czeremsze. Będowiska wiejskiego. Dofinansowa- dziemy mówić m.in. o łańcuchu donie w kwocie 723 tys. zł otrzymało staw, rolniczym handlu detalicznym
17 projektów. Wśród nich projekt oraz o systemie jakości żywności.
pod tytułem „Smaki regionu”.
GOK w Czeremsze zorganizuje rówProjekt (dofinansowanie 15 nież konkurs kulinarny „na słodko
159,40 zł) przeprowadzi Gmin- i na słono” dla Kół Gospodyń Wiejny Ośrodek Kultury w Czeremsze. skich i osób indywidualnych.
Przedsięwzięcie zostało podzieloWśród beneficjentów są także:
ne na trzy etapy. Pierwszym bę- Polskie Towarzystwo Ochrony
dzie cykl szkoleń, podczas które- Ptaków w Białowieży – 28 856,79
go uczestnicy poznają tradycyjne zł na projekt „Konik polski – promometody przygotowywania potraw cja rasy i hodowli zachowawczej”,
– m.in. masła, chleba, sera i mięsa
- Gmina Boćki która otrzymała
w słoikach.
26 726,76 na projekt pn. „Kulinarne
Po szkoleniu odbędzie się szranki Kół Gospodyn Wiejskich”,
seminarium, podczas którego bę- Lokalna Grupa Działania
dziemy przekonywać, że wieś jest „Puszcza Białowieska” - 96 371,40
Rudka

zł na projekt „Aktywizacja przestrzeni turystycznej szansą na
inkluzje społeczne i rozwój ekonomiczny obszaru LGD”PB”,
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Lot nad Bugiem” - 26
088,40 zł na projekt „Produkt lokalny szansą na rozwój Podlasia
Nadbużańskiego”,
- Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, która otrzyma ponad 70 tys. zł na realizację
trzech przedsięwzięć, w tym zinwentaryzowanie gospodarstw agroturystycznych co pozwoli ujednolicić ewidencje kwater agroturystycznych w regionie i skuteczniejszą ich
promocję.
Marszałek Derehajło zapowiedział zwiększenie przyszłorocznego
budżetu konkursu do 1 mln zł.
(sok)źródło UMWP

Konkurs fotograficzny

Wójt gminy Rudka wspólnie
z Gminną Biblioteką Publiczną organizuje i zaprasza mieszkańców gminy
do udziału w konkursie „Gmina Rudka
oczami mieszkańców”.
Celem konkursu jest ukazanie

piękna i klimatu gminy co może posłużyć jej promocji. W konkursie, który
trwa w okresie od 15 czerwca do 15
października br nie mogą brać osoby
zawodowo zajmujące się fotografią.
Laureaci konkursu (I, II, III

miejsce) otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe, a 12 najlepszych
fotografii znajdzie się w kalendarzu
gminy Rudka na 2021 rok.
Więcej informacji na stronie
Gminy Rudka.
(seb)
Wieści Podlaskie

PRZECZYTANE
Dobry prospołeczny program
ale nieznany
„Wygląda też, że do Trzaskowskiego nie wrócili wszyscy
wyborcy, którzy woleli Hołownię
od Kidawy-Błońskiej. Jak się wydaje wsparli go za to wyborcy
lewicy nieco zdegustowani kompanią Biedronia. Cóż, wyborcy lewicy często bywają jednocześnie
pragmatyczni i krótkowzroczni.
Aczkolwiek trzeba przyznać, że
ani kandydat, ani kampania nie
ułatwia wyboru. A szkoda, bo pojawiają się sensowne postulaty
choć mało wyraziste. Emerytura minimalna 1,6 tys. zł na rękę,
dofinansowanie systemu opieki zdrowotnej do 7,2 proc. PKB,
ustawowa gwarancja, że żaden
lek na receptę nie będzie kosztował więcej niż 5 zł., powszechny
program budowy tanich mieszkań – to wszystko słuszne, ale
mało porywające. Pomijając fakt,
że prezydent co najwyżej może
zgłosić projekt ustawy, a reszta
już zależy od większości sejmowej.
Może warto było się pokusić o bardziej rewolucyjną
i kompletna wizję sprawiedliwej
Polski? Przełamać milczenie na
temat podatków? Zaproponować
modernizację kraju, rozwój nauki,
energetyki jądrowej, biotechnologii … I wypowiedzieć konkordat.
Tyle, że Robert Biedroń musiałby
się całkiem rozstać z wiosennymi
mrzonkami”
Adam Jaśkow

Tytuł pochodzi od redakcji

***

„Premier nie ma prawa
mówić, że poradziliśmy sobie
z epidemią”
Prof. Krzysztof Simon, ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym we Wrocławiu,
w programie WP „Newsroom”
komentował słowa szefa rządu
Mateusza Morawieckiego, który
mówił, że poradziliśmy sobie
z epidemią i świat nas za to podziwia. - Premier nie ma prawa
tak mówić. Epidemia trwa, choć
jej obraz jest dziś inny - podkreślił prof. Simon. Jak tłumaczył,
we wszystkich krajach obserwujemy spadek liczby zakażeń i co
jakiś czas pojawiają się nowe
ogniska. - Nie poradziliśmy sobie z koronawirusem, póki nie
ma szczepionek i dopóki musimy zachowywać dystans, nosić
maseczki czy ciągle dezynfekować ręce. Na jakiej podstawie
ktokolwiek mówi, że jest inaczej? To premier, ja, jako profesor
medycyny, trzymam się swoich
poglądów - podkreślił prof. Simon. Mówił też o tym, że duża
liczba zakażeń wynika z tego, że
młodzi ludzie, którzy nie mają
objawów, w większości nie chorują, ale zarażają. - Ich jedyna
negatywna cecha polega na tym,
że mogą przenosić wirusa - wyjaśniał profesor.
Wieści Podlaskie

Koła Gospodyń Wiejskich

Czartajew - Ostrożany

W trosce o rozwój

Można składać wnioski o pomoc
W Krajowym Rejestrze Kół
Gospodyń Wiejskich figuruje obecnie ponad 9 tysięcy organizacji.
Podczas, gdy w województwie podlaskim działają obecnie 333 Koła
Gospodyń
Wiejskich, to np. w województwie wielkopolskim – 1380
kół, w lubelskim – 1182, w mazowieckim – 1173. Jest to również
jakby odbicie historycznych tradycji
ruchu ludowego we wspomnianych
województwach.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela KGW
wsparcia finansowego z budżetu
państwa, ale kołom zarejestrowanym we wspomnianym Krajowym
Rejestrze KGW. Pula środków finansowych na rok bieżący wynosi 40
mln złotych. Wysokość pomocy dla
koła uzależniona jest od liczby jego
członków i wynosi 3 tys. zł dla koła
liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł jeśli koło liczy od 31
do 75 członków i 5 tys. zł dla koła
posiadającego ponad 75 pań.
Każdego roku wzrasta liczba kół korzystających z programu
wsparcia. W roku ubiegłym blisko
8,6 tys. kół uzyskało pomoc w kwocie blisko 30 mln zł. W naszym wo-

jewództwie, w roku ubiegłym kwota
pomocy wyniosła 1 mln 58 tys. zł.
Np. w powiecie hajnowskim 3 lub
4 tys. zł otrzymały koła Teremiski
z Bud, Kuraszanki z Kuraszewa, Babeczki z Orzeszkowa czy Jezioranki
z Siemianówki.
Tomasz Nowakowski, prezes
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówi : Cieszę się,
że ARiMR może współpracować
z kołami gospodyń wiejskich, które
odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu
wspólnoty jak i kultywowaniu lokalnych tradycji.
Rok 2020 jest trzecim z kolei,
w którym Koła Gospodyń Wiejskich
mogą ubiegać się o dotację na
swoja działalność. Nabór wniosków,
o które można ubiegać się w biurach powiatowych ARiMR rozpoczął
się 5 czerwca i potrwa do 30 września br. Szczegółowe informacje
w biurach ARiMR, pod bezpłatnym
numerem infolinii 800 380 084 lub
na stronie internetowej www.arimr.
gov.pl Należy pośpieszać, aby „załapać” się nim zostanie wyczerpana
tegoroczna pula środków !
( wip )

Wsparcie dla LGD

Kolejne dofinansowanie - jakie hojnie rozdzielał Zarząd Województwa 27 maja - zostały skierowane do Lokalnych Grup Działania.
Dofinansowania otrzymało 7 projektów zgłoszonych na konkursy organizowane w ramach LGD. Wśród
beneficjentów znalazły się gminy
z naszego terenu. I tak:
- Gmina Miejska Hajnówka
wraz z Hajnowskim Stowarzyszeniem „Sami Sobie” i Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Hajnówce, w ramach LGD „Puszcza Białowieska”, rozwiną system
usług opiekuńczych. Obejmą one
20 niesamodzielnych mieszkańców
miasta, które ze względu na wiek,
chorobę lub niepełnosprawność
wymagają częściowej opieki i po-

mocy w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych. Zostanie im zapewnione wyżywienie, terapia oraz
pomoc prawna i psychologiczna.
Wartość projektu wynosi prawie
449 tys. zł, dofinansowanie 426
tys. zł.
- Gmina Michałowo, w ramach LGD „Puszcza Knyszyńska”,
rozbuduje i wyposaży świetlicę
w Juszkowym Grodzie. Utworzy
tam Centrum Integracji Społecznej.
Będą w niej prowadzone zajęcia dla
dzieci, młodzieży, osób starszych
oraz spotkania mieszkańców. Koszt
tej inwestycji sięga 1,2 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego wynosi 340 tys. zł.
(w) Źródło -UMWP

W ubiegłym roku Zespól Szkół
Technicznych w Czartajewie wzbogacił się o nowoczesny stadion
lekkoatletyczny wraz wielofunkcyjnym boiskiem. Zarząd Powiatu
chce tę infrastrukturę poszerzyć
o siłownię wewnętrzną w budynku internatu wraz z wyposażeniem oraz siłownię zewnętrzną
wraz z boiskiem do piłki siatkowej.
W tym celu Powiat Siemiatycze złożył wniosek do Ministerstwa Sportu
o dofinansowanie tej inwestycji.

Także o pieniądze z Ministerstwa Sportu starają się władze
powiatu na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach. W ramach planowanej inwestycji, na którą powiat posiada
już przygotowaną dokumentację
wraz z pozwoleniem na budowę,
powstały by 2 boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego
oraz boisko do piłki ręcznej wraz
z infrastrukturą.
(sok)

Kłopoty Stanisławy

Trwa remont SUW
Trwa remont kapitalny Stacji tował 2,7 mln zł. Inwestycja jest
Uzdatniania Wody w Kłopotach realizowana w ramach programu
Stanisławach. Obejmuje on m.in. „Budowa z przebudową stacji uzdatwymianę sterowania SUW na peł- niania wody Kłopoty Stanisławy
noautomatyczną , montaż aparatu- wraz z rozbudową sieci kanalizary kontrolno-pomiarowej, wymianę cji sanitarnej oraz wodociągowej
instalacji elektrycznej i instalacji w miejscowości Czartajew” Na reoświetleniowej wewnątrz oraz bu- alizację tej inwestycji Gmina Siedowę takiej instalacji na zewnątrz. miatycze pozyskała dofinansowanie
Budynek zostanie także ocieplony.
w kwocie 2 mln zł
Remont Stacji będzie kosz(cec)

PRZECZYTANE
To jest sytuacja symboliczna. gowym w Warszawie o ochronę
Platforma przez pięć lat w opo- dóbr osobistych w postaci biernezycji, z dużym budżetem, nie wy- go prawa wyborczego i wniosek
pracowała ani programu, ani wizji o zabezpieczenie procesowe, żeby
Polski, którą można przeciwstawić sąd nakazał wprowadzenie stanu
klęski żywiołowej. Tak się nie statemu, co robi PiS.
Chwileczkę. Opozycja wal- ło, ale sąd w uzasadnieniu jasno
czyła o to, żeby wybory się nie stwierdził, że wybory nie powinny
odbyły, co nie jest gierką, tylko się w takich warunkach odbywać.
fundamentalną sprawą dla de- To my złożyliśmy skargę na akt
mokracji i na czym skorzystał PKW, który nakazywał samorząSzymon Hołownia, który cały dom wydawanie danych Poczcie
czas zapowiadał, że wystartuje. Polskiej i Sąd Najwyższy przyznał
nam rację.
Jak nabijał się w „Polityce” Jan
Rozmowy z Jarosławem
Mizerski – Hołownia „wiedząc,
że wybory organizują szulerzy, Gowinem to też były gierki?
A co z tych rozmów wynikło?
ostrzegał, że gdy tylko zwycięWchodzenie w rozmowy z Gowiży, zakwestionuje ich wynik”.
Nie, sorry, ale to jest nie- nem o zmianie konstytucji w czauczciwe. Okej, opozycja robiła to, sie, gdy konstytucja jest łamana!
*Stanisław Zakroczymski
co mówicie, ale Hołownia jako
jedyny podjął kroki prawne. Zło- - odpowiedzialny w sztabie Szymożyliśmy pozew w Sądzie Okrę- na Hołowni za sprawy programowe.

Przysłowia ludowe na czerwiec

Poszukujemy gruntów
do dzierżawy na 25 lat
pod farmy słoneczne
» powierzchnia minimium 2 ha
» grunty niskiej klasy (IV i niższe)
» dostęp do drogi
» linia średniego napięcia (15kV)
w promieniu 1 km

tel. 737-455-229
www.GreenPV.pl

W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze.
Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato.
Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące.
Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić.
Gdy słońce w Raka z grzmotem wschodzi, to posuchę zwykle przynosi.
Przed świętym Janem najdłuższy dzień panem.
Już Jan ochrzcił wszystkie wody, myjcie się dla ochłody.
Wybrał i fot. opatrzył Jan Ciełuszecki
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dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog
ZOZ MSWiA Białystok,
ul. Fabryczna 27
tel: 602 351 808

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

ORTOPEDIA DZIECI
i DOROSŁYCH

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

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

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

rejestracjatel.882710395
www.mariusztomaszuk.pl

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

ponad 10 lat doświadczenia pracy
w Sztokholmie

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

leczenie kanałowe
pod mikroskopem
l implanty zębowe
l periodontologia
l

l

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

REKLAMA

protetyka

l

skaner 3D

lek.stom. Andrzej Tomaszuk
specjalista endodoncji
lek.dent Jagoda Tomaszuk
periodontolog
Rejestracja:
kom. 539 326 163
Centrum
Medyczno-Stomatologiczne
www.tomdental.pl
008806993

prof. dr hab. Janusz Popko
l

badanie USG BIODEREK
u dzieci

l

diagnostyka i leczenie
chorób narzadu ruchu
,

dzieci i dorosłych

NOWOŚĆ

Biopsja cienkoigłowa

Centrum MedycznoStomatologiczne
ul. Zielona 5
17-200 Hajnówka

rejestracja:
882 710 395
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Wieści Podlaskie

Czerwiec
2020
numer 6 (78)

bezpłatny dodatek
do „Wieści Podlaskich”

18 maja przypada - 100 rocznica urodzin
papieża Św. Jana Pawła

Z tej okazji w niedzielę 17 maja odbyły
się w naszej parafii uroczystości dziękczynne
za papieża Św. Jana Pawła II. O godz. 10.00
została odprawiona Msza św. dziękczynna
w 100 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II,
którą sprawował ks. proboszcz Zbigniew Niemyjski. Podczas Mszy św. został odczytany
List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.
Na zakończenie, przy pomniku Św. Jana
Pawła II, który znajduje się przy naszym kościele, została odmówiona Litania do tegoż
świętego i zapalony Znicz Wdzięczności za
Wielkiego Papieża Polaka.
Między Mszami św. trwała dziękczynna
Adoracja Najświętszego Sakramentu aż do
godz. 18.00 za tak Wielkiego naszego Polaka

i Papieża. W Adoracji Najświętszego Sakramentu uczestniczyli:
• Kółka Różańcowe, Os. Millenium, Dubiny,
Zespół Caritas, Placówka, Dolna, Judzianka;
• Akcja Katolicka, ul. Lipowa i przyległe ulice;
• Kościół Domowy, Os. Centrum (ul. 3 Maja),
Międzytory, Siwa Kolonia;
• Chór Parafialny, Służba liturgiczna, Podlasie,
ul. 11 listopada i przyległe ulice;
• Margerytki, Oaza, Paszki, Górne, ul. Armii
Krajowej i przyległe ulice;
• Odnowa w Duchu Świętym, ul. Warszawska
i przyległe ulice, Nowa i Stara Leśna.
Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę!
tekst: ks. Mariusz Woltański

Parking Zwierzyniec zagospodarowany
Powiat Hajnowski zakończył realizację
projektu inwestycyjnego pn. „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej”. Głównym
założeniem przedsięwzięcia było zagospodarowanie parkingu Zwierzyniec przy drodze
Hajnówka – Białowieża. Efekt jest imponujący
– podczas gdy jeszcze dwa temu nieruchomość porastały krzaki i wysokie trawy, dziś
jadących w kierunku Białowieży wita nowy
budynek. Od czerwca br. będzie się tu mieścić
Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”.
Nowoczesny obiekt został w pełni dostoswany
do potrzeb turystów: w środku znajdować się
będzie informacja turystyczna, sala edukacyjna jako miejsce wystaw, prelekcji i pokazów
filmowych, zaś miejsce wokół budynku zostało uzupełnione o obiekty małej infrastruktury
turystycznej – wiaty, ławki, stojaki na rowery
i plac zabaw. Sam budynek został zaprojektowany z wykorzystaniem ekologicznych nowinek – energia elektryczna pozyskiwana jest za
pośrednictwem instalacji fotowoltaicznej, zaś
deszczówka – w celach sanitarnych.
Nowe Centrum Turystyki i Promocji jest
integralną częścią szlaku bioróżnorodności –
w ramach projektu, na bazie istniejącego Białowieskiego Szlaku Transgranicznego, na terenie
dwóch gmin: Hajnówka i Białowieża powstała
ścieżka edukacyjna opatrzona 12 tablicami
informacyjnymi o tematyce bioróżnorodności
Puszczy Białowieskiej. W celu połączenia Zwierzyńca ze szlakiem, Białowieski Szlak Transgraniczny zyskał ok. 3,3 km – rowerzyści bez trudu
dojadą tutaj z Bud.

Inwestycja przyczyni się do polepszenia
standardów świadczenia usług turystycznych
w regionie: opustoszały dotąd parking zostanie przekształcony w nowoczesne centrum informacyjno-edukacyjno-promocyjne i miejsce
odpoczynku, a także punkt gdzie zbiegają się
szlaki turystyczne. Z kolei opatrzony dwunastoma tablicami Szlak Bioróżnorodności uatrakcyjnia Białowieski Szlak Transgraniczny.
Projekt był realizowany w okresie
VII.2018 – XII.2019, jego całkowita wartość to
2 921 006, 27 zł z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego to 2 018 330, 70 zł.
Na tym nie koniec planów samorządu
odnośnie nowego Centrum Turystyki: Powiat
Hajnowski nie osiada na laurach i przygotowuje się do realizacji transgranicznego projektu
pn. Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej, mającego na celu m.in. promocję
nowopowstałego obiektu na parkingu Zwierzyniec. Projekt zakłada utworzenie Centrum
Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej oraz jego
doposażenie techniczne, umożliwiające organizację spotkań, szkoleń oraz innych działań
realizowanych w ramach projektu, służących
turystom i tym samym – promocji regionu.
A kalendarz wydarzeń przedstawia się imponująco: w planach są rajdy rowerowe, spacery
tematyczne, seminaria, konferencje i wystawy.
Więcej o projekcie wkrótce. Niedługo poinformujemy także o zasadach pracy nowopowstałego Centrum – pilnie śledźcie stronę :)
Katarzyna Miszczuk

zdjęcia: Bartosz Zdrojkowski, Bogdan Kowalczyk

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach
(Dz.U. z 2020 roku poz. 6 ze zm.), informuje
się o przystąpieniu do opracowania projektów
uproszczonych planów urządzania lasów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot grun-

towych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obrębów ewidencyjnych: Zabrody,
Biernacki Most, Zabłotczyzna, Suszczy Borek,
Stoczek, Gruszki, Masiewo Nowe, Guszczewina,
Skupowo, Pręty, Porosłe, Podlewkowie, Stare
Masiewo, Pasieki, Olchówka, Narewka - gmina
Narewka; Lipiny, Łozice, Orzeszkowo, Wierzchowskie, Nowosady, Olchowa Kładka – gmina Hajnówka, powiat hajnowski, województwo
podlaskie.
STAROSTA HAJNOWSKI
Andrzej Skiepko

Coś się kończy, coś się zaczyna...III

Trwają końcowe prace przy
modernizacji naszego stadionu. Jadąc ulicą Sportową z przyjemnością
można zobaczyć błękit siedzeń na
trybunach i od niedawna, czystą błękitną toń nowej nawierzchni tartano-

wej położonej na bieżni. Pojawiają
się pytania – dlaczego niebieski?
A czyż nie jest przyjemny dla oczu
a tak naprawdę to przecież chodzi
o jakość samej bieżni, a nie jej kolor. A po bieżni chodzi się wspaniale
(jeszcze nie biegaliśmy) i mam nadzieję, że podobne odczucia będą
mieli zawodnicy i wszyscy z niej
korzystający – bo przecież oni są tu
najważniejsi. Końcową kosmetykę
przeszło boisko ze sztuczną trawą.
Zawieszone zostały piłkochwyty
oraz dokonano pielęgnacji tej części
obiektu. Zmieniło się również otoczenie wokół elementów infrastruktury sportowej. Nowa trawa z rolki
w sposób zasadniczy zmieniła wygląd całego terenu. Są już zapytania

o dostępność kortów i boisk do siatkówki. Jeszcze odrobinę cierpliwości. Największy powierzchniowo element stadionu to oczywiście boisko
piłkarskie. Wykonawca ma jeszcze
wykonać ostatnie zabiegi w postaci
aeracji i piaskowania.
Zgodnie z dokumentacją obiekt
został wyposażony w monitoring –
21 kamer, nagłośnienie w sześciu
strefach oraz system nawadniania
boiska głównego – 18 zraszaczy. Te
elementy są na etapie uruchamia-

Regulaminu Stadionu, który w prosty i czytelny sposób określi zasady
użytkowania nowej infrastruktury
sportowej. Chcemy zaprosić do korzystania z obiektu jak największą
liczbę naszych mieszkańców, ale
musimy zaproponować to w sposób zorganizowany. Wcześniejsze
rezerwacje telefoniczne umożliwiające ustalenie grafików, wejście na
obiekt wyłącznie w strojach sportowych oraz korzystanie z obiektu
przez osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką trenera/opiekuna
to nieodzowne zasady maksymalnego wykorzystania infrastruktury przy jednoczesnym zacho-

waniu zasad bezpieczeństwa.
Nowy obiekt da nam również
możliwości organizacji przedsięwzięć
rekreacyjno – sportowych, zarówno
tych imprez, które były w naszym
kalendarzu, jak i nowych. Jesteśmy
otwarci na propozycje i sposoby
tworzenia ofert zarówno w zakresie

sportu jak i biznesu. Zdajemy sobie
sprawę, że wspólnie możemy wyjść
na przeciw oczekiwaniom szerszej
grupy odbiorców, naszych mieszkańców jak i gości z kraju i zagranicy.
Zapraszamy osoby fizyczne,
podmioty gospodarcze, organizacje
pozarządowe do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie

nia. Centrum dowodzenia mieści się
w pomieszczeniu magazynu, nowego budynku przy kortach. Aktualnie,
jako pracownicy Ośrodka Sportu,
jesteśmy na etapie przygotowania

Ośrodka z wykorzystaniem nowo
wybudowanej infrastruktury sportowej. Działalność może dotyczyć prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych, gastronomii, rehabilitacji
i gimnastyki wodnej z wykorzystaniem nowego basenu, wypożyczalni rowerów, wykorzystania terenów
zielonych itp.
Zachęcamy do zaplanowania
aktywności – działalności gospodarczej i ulokowanie jej w rewitalizowanej przestrzeni OSiR. Szczegółowe
informacje bezpośrednio u Dyrektora
w Ośrodku Sportu i Rekreacji (ul. Ks.
A. Dziewiatowskiego 2) lub pod numerem 604 153 073.
Przy ocenie Państwa potrzeb
i oczekiwań odnośnie funkcjonowania nowego obiektu pomocna może

nam być ankieta, do wypełnienia
której Was zachęcamy (dostępna na
osir.hajnowka.pl)		
Mamy nadzieję, że już wkrótce
będziemy mieli przyjemność zaprosić
Was do obejrzenia naszego nowego
„domu” od środka.
Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka

Ruszył audyt dostępności w ramach projektu „Hajnówka dostępna”
To pierwsze i najważniejsze
działanie w ramach projektu, będące
bazą dalszych aktywności. Ma ono
na celu zdiagnozowanie obecnego
stanu pod względem dostępności
architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej w instytucjach
partnerskich tj. Urzędzie Miasta Hajnówka, Hajnowskim Domu Kultury,
Miejskiej Bibliotece Publicznej, Hajnówce Centralnej (byłym budynku
hajnowskiego dworca, należącego
obecnie do Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka”). Wykonawcami
audytu są dwie warszawskie fundacje, które działają na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, zabiegając o to, by przestrzenie miejskie,
kultura, turystyka były przyjazne
wszystkim grupom społecznym bez
wyjątku - Fundacja Kulawa Warszawa i Fundacja Kultury Bez Barier.
W dniach 25-26 maja 5-osobowa ekipa zawitała do Hajnówki,
przeprowadzając badania audytowe na miejscu (25.05 na terenie
dworca, 26.05. w Urzędzie Miasta)
w składzie:
- Izabela Sopalska-Rybak (Prezeska Fundacji Kulawa Warszawa,
osoba poruszająca się na wózku
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inwalidzkim),
- Rafał Rybak (członek Zarządu Fundacji Kulawa Warszawa),
- Katarzyna Cimoch (architekt
w Fundacji Kulawa Warszawa),
- Anna Żórawska (Prezeska Fundacji
Kultury Bez Barier)
- Robert Więckowski (Wiceprezes
Fundacji Kultury Bez Barier; osoba
z dysfunkcją wzroku).
W trakcie wizytacji w obu budynkach zwracano uwagę na wszelkie elementy architektoniczne, które
stanowią barierę lub wymagają modyfikacji m.in. obecność windy, pochylni, linii naprowadzających; oznaczenia schodów, klatek schodowych;
kolor ścian, drzwi, kontrast świateł
we wnętrzu; czytelność tablic informacyjnych, tabliczek na drzwiach;
dostępność łazienek itp. Wykonano pomiary, analizy. Na podstawie
zebranych danych pozyskiwanych
podczas wizyt w terenie, ankiet oraz
bezpośrednich rozmów z przedstawicielami partnerów, każda z instytucji z osobna otrzyma kompleksowy
raport, zawierający wnioski z badań
wraz z rekomendacjami, które nadadzą kierunek przyszłym działaniom
dostepnościowym. Jednak zanim

to nastąpi czeka nas jeszcze audyt
w Hajnowskim Domu Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej, planowany 22-23.06.
W ramach audytu Partnerzy
projektu oraz członkowie Grupy Inicjatywnej odbyli szkolenia online,
wprowadzające do zagadnień dostępności w następujących blokach:
I. ustawa o zapewnianiu dostępności, wstęp do tematu niepełnosprawności
II. zagłębienie w temat niepełnosprawność wzroku
III. zagłębienie w temat niepełnosprawności ruchu
IV. zagłębienie w temat spektrum
autyzmu
V. zagłębienie w temat niepełnosprawność słuchu
VI. dostępne social media i dostępność cyfrowa.
W między czasie został wyłoniony podmiot, który przeprowadzi
kurs języka migowego (50 godz.
szkoleniowych). Został nim Polski
Związek Głuchych Zarząd Główny
z siedzibą w Warszawie. W kursie
weźmie udział 15-osobowa grupa
składająca się z uczestników projektu „Hajnówka dostępna” (przed-

stawiciele urzędu miasta, biblioteki
miejskiej, Hajnowskiego Domu Kultury, organizacji pozarządowych).
Zajęcia rozpoczną się we wrześniu.

Emilia Korolczuk
Specjalista ds. wdrożenia
w projekcie
Urząd Miasta Hajnówka

Sukcesy OLIWII KOZAK
ze Studia Piosenki HDK
10 maja odbył się Festiwal Piosenki „Piosenka przekracza bariery”, którego tegoroczna edycja odbyła się online. Na
podstawie nadesłanych nagrań
do udziału w Festiwalu została
zakwalifikowana 7 letnia Oliwia
Kozak, która wyśpiewała wyróżnienie.
Kilka tygodni później zdobyła II nagrodę w I Ogólnopolskim Internetowym Konkursie
Piosenki WOKALARIUM, organizowanym przez MDK Kielce.
Oliwka zaśpiewała utwór „Piosenka o moim króliku” .
Gratulujemy serdecznie!
Marta Gredel-Iwaniuk
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Nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze”

15 maja 2020r. weszła w życie
nowa wersja Programu Czyste Powietrze.
Dla kogo i od kiedy
dofinansowanie?
Część pierwsza programu dotyczy Beneficjentów uprawnionych
do podstawowego poziomu dofinansowania:
Formy dofinansowania:
• dotacja
• dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
Wariant 1
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na
paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy
ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego
elementu z zakresu):
• demontaż oraz zakup i montaż nowej
instalacji centralnego ogrzewania lub
cwu (w tym kolektorów słonecznych),
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród
budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
• dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod
warunkiem wykonania ocieplenia
przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:
• 25.000 zł – gdy przedsięwzięcie nie
obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• 30.000 zł – dla przedsięwzięcia
z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
Wariant 2
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła
na paliwo stałe oraz:
• zakup i montaż innego źródła ciepła
niż wymienione w opcji 1 (powyżej)
do celów ogrzewania lub ogrzewania
i cwu albo
• zakup i montaż kotłowni gazowej
w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego
elementu z zakresu):
• demontaż oraz zakup i montaż nowej
instalacji centralnego ogrzewania lub
cwu (w tym kolektorów słonecznych,
pompy ciepła wyłącznie do cwu),
• zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród
budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
• dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod
warunkiem wykonania ocieplenia
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przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
Kwota maksymalnej dotacji:
• 20.000 zł – gdy przedsięwzięcie nie
obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
• 25.000 zł – dla przedsięwzięcia
z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
Wariant 3
Przedsięwzięcie nie obejmujące
wymiany źródła ciepła na paliwo stałe
na nowe źródło ciepła, a obejmujące
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego
elementu z zakresu):
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zakup i montaż ocieplenia przegród
budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
• wykonanie dokumentacji dotyczącej
powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania
ocieplenia przegród budowlanych),
dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Kwota maksymalnej dotacji:
• 10.000 zł
Beneficjenci
Beneficjentem jest osoba fizyczna
będąca właścicielem/współwłaścicielem
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie
rocznym nieprzekraczającym kwoty
100.000 zł:
1. stanowiącym podstawę obliczenia
podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym
od osób fizycznych;
2. ustalonym:
• zgodnie z wartościami określonymi
w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny
w sprawie wysokości dochodu za
dany rok z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia
wniosku oraz
• na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego
dochodu, zawierających informacje
o wysokości przychodu i stawce
podatku lub wysokości opłaconego
podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu
ministra;
3. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu
ogłaszanego corocznie, w drodze
obwieszczenia Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie
ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie;
4. niepodlegającym opodatkowaniu
na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych
i mieszczącym się pod względem
rodzaju w katalogu zawartym w art.
3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
złożenia wniosku o dofinansowanie,
wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych
powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje
się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł.
Część druga programu dotyczy Beneficjentów uprawnionych do
podwyższonego poziomu dofinansowania (nabór dla tej części zostanie
ogłoszony w późniejszym terminie)
Okres realizacji przedsięwzięcia
nie uległ zmianie i wynosi maksymalnie
30 miesięcy od złożenia wniosku, lecz
nie później niż do 30.06.2029r.
Złożenie wniosku
o dofinansowanie:
1. Wnioski należy składać do wfośigw
obejmującego swoim działaniem
teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
2. Aktualnie obowiązujący formularz
wniosku wraz z załącznikami oraz
instrukcją jego wypełniania dostępne są:
• w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronie
internetowej wfośigw w Białymstoku
lub w serwisie „gov.pl”
3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
• poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie
internetowej właściwego wfośigw lub
poprzez serwis „gov.pl”
4. Przed złożeniem wniosku poprzez
Portal Beneficjenta Wnioskodawca
rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie
elektronicznej postaci formularza
wniosku. Pobrany wniosek w postaci
elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do
właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
5. Wnioskodawca przesyłający wniosek
poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania
wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz
z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do wfośigw w Białymstoku
lub Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miasta Hajnówka.
6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia
wniosek na stronie wskazanej w tym
serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem zaufanym oraz przesyła
go za pośrednictwem wskazanego
serwisu do właściwego wfośigw na
wyznaczoną skrzynkę podawczą
ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do
wniosku w formie elektronicznej
(skany z wymaganymi podpisami).
7. W przypadku gdy Wnioskodawca
nie ma możliwości złożenia wniosku
drogą elektroniczną, dopuszczalne
jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej.
Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie
w formie papierowej) korzystając
z aktywnego formularza, ze względu
na „samoliczące się” pola.
Najważniejsze zmiany:
• Uproszczony wniosek o dotację,
bazujący tam gdzie to możliwe na

oświadczeniach Wnioskodawcy,
• Możliwość składania wniosków online
bez konieczności przesyłania wersji
papierowej w serwisie gov.pl
• Rezygnacja z dotychczasowych VII
progów dochodowych, w zamian
wprowadzono pojęcia: podstawowego oraz podwyższonego poziomu
dotacji, w zależności od osiąganych
dochodów,
• Beneficjentem nie może być osoba,
której roczne dochody przekraczają
100 tys. zł.,
• Brak przewidzianego wsparcia dla
właścicieli budynków nowobudowanych,
• Rezygnacja z dostarczania dokumentów dotyczących dochodów, jak miało
to miejsce w starej wersji programu.
Nowa wersja programu przewiduje
składanie oświadczeń,
• Finansowanie zadań zarówno rozpoczętych jak i zakończonych (rozpoczęcie może nastąpić nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed datą złożenia
wniosku o dofinansowanie oraz nie
wcześniej niż 15.05.2020 r.),
• Tylko jeden wniosek na budynek/lokal mieszkalny. Jeżeli Wnioskodawca
otrzymał dotację w ramach „starego” Czystego Powietrza na ten sam
budynek/lokal mieszkalny, może złożyć wniosek o dofinansowanie tylko
w zakresie na docieplenie, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej oraz
rekuperację (na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją),
• Możliwa tylko jedna korekta wniosku,
• Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu może być dofinansowane z innych środków publicznych
(z wyłączeniem programu „Mój Prąd”)
z tym, że łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100%
kosztów kwalifikowanych. Gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do
30 kwietnia 2020r. z innych programów finansowanych ze środków publicznych, może otrzymać wsparcie
z Czystego Powietrza, tylko na zakres
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•

•

•

•
•

•

•

przedsięwzięcia, na który nie otrzymał wcześniej dofinansowania,
Brak możliwości dofinansowania
do zakupu kotła na paliwo stałe
(węgiel lub biomasę), jeżeli istnieje
możliwość podłączenia się do sieci
gazowej,
Jeżeli zgłoszenie/pozwolenie na
budowę dla budynku zostało wydane po 31.12.2013r. nie udziela się
dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarke okienną
i drzwiową,
Istotne zmiany w wymaganiach
technicznych dla źródeł ciepła i wentylacji mechanicznej (m.in. oprócz
certyfikatu ekodesign, wymagane
będą odpowiednie klasy efektywności
energetycznej dla kotłów na paliwa
stałe), szczegóły w załączniku 2/2a
do Programu,
Rezygnacja z wymagań technicznych
(współczynnik przenikania ciepła nie
musi być zgodny z WT2021) dla ocieplenia przegród budowlanych,
Wymiana tylko jednego źródła ciepła
na potrzeby co lub co/cwu,
Kwota dotacji nie może być niższa
niż 3 tyś. zł (za wyjątkiem wniosków
składanych tylko na wymianę źródła
ciepła),
Integracja z programem „Mój Prąd”
poprzez możliwość uzyskania dotacji
na montaż instalacji fotowoltaicznej,
bez konieczności składania dwóch
osobnych wniosków,
Okres trwałości przedsięwzięcia wydłużony z 3 do 5 lat, liczony od daty
zakończenia przedsięwzięcia.

Mieszkańcy miasta Hajnówka mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”
w punkcie konsultacyjnym w pokoju
nr 205 Urzędu Miasta w Hajnówce
Porady są udzielane w godzinach pracy urzędu, tel. kontaktowy:
85 682 29 05
Michał Rusak
Urząd Miasta Hajnówka

Myślisz o zmianie sposobu ogrzewania domu
na bardziej nowoczesny i ekonomiczny?

O produkcji prądu na własne
potrzeby? Ociepleniu domu?
Potrzebujesz informacji
o możliwościach dofinansowania
twojej wymarzonej inwestycji?
Nie wiesz, jak przygotować
i gdzie złożyć wniosek
o dofinansowanie?
Jak go potem rozliczyć?
Jeżeli chociaż jedno z pytań dotyczy Ciebie, to zapraszamy do działającego w powiecie hajnowskim Centrum
Energii Odnawialnej! Każdy mieszkaniec
i instytucja funkcjonująca w naszym

powiecie może uzyskać tutaj BEZPŁATNE doradztwo eksperckie w obszarze
odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. To korzyść dla nas
wszystkich – dla portfela osoby bezpośrednio zainteresowanej, ale również dla
otaczającego nas środowiska i zdrowia
naszych mieszkańców. Idźmy z duchem
czasu i postępem, a staniemy się wzorem dla innych powiatów. Z naszych
usług skorzystało już ponad 230 klientów indywidualnych. Udzieliliśmy usług
doradczych samorządom gminnym i podlegającym im jednostkom oraz stowarzyszeniom. Teraz czekamy na CIEBIE!
Biuro Centrum Energii Odnawialnej znajduje się na terenie Zespołu Szkół
Zawodowych w Hajnówce (budynek po
warsztatach w głębi podwórza), ul. 3-go
Maja 25 A, I piętro.
Zapraszamy w dni robocze, w godz. 7.30
– 15.30.
Kontakt telefoniczny: 85 682 21 69
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Wniosek o określenie warunków przyłączenia
do sieci gazowej w Hajnówce
Aby otrzymać warunki przyłączenia do sieci
gazowej w Hajnówce należy złożyć wniosek
elektronicznie: https://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej lub
papierowo w siedzibie:
Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
tel. 85-675-68-55, fax 85-664-59-40
adres korespondencyjny: Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
Obsługa klientów z terenu m. Hajnówka - Piotr
Rydzewski, tel. 604-499-961

Zakup laptopów dla szkół w ramach programu
„Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus
Miasto Hajnówka pozyskało kwotę blisko
165.000,00 zł na zakup 76 sztuk laptopów
wraz z niezbędnym oprogramowaniem, przeznaczonych dla czterech szkół podstawowych
(70.000,00 zł na zakup 32 laptopów w ramach
programu „Zdalna szkoła” oraz 94.999,96 zł
na zakup 44 laptopów w ramach programu
„Zdalna szkoła plus”).
Laptopy zostaną użyczone potrzebującym uczniom na czas kształcenia na odległość,
a po powrocie szkół do nauki stacjonarnej,

wrócą do placówek oświatowych, gdzie będą
wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.
Program „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna
szkoła plus” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020. Rząd na w/w programy, realizowane przez Centrum Projektów
Polska Cyfrowa, przeznaczył kwotę 367 mln zł.
Dorota Bondaruk

Studio Piosenki laureatem Ogólnopolskiego
Konkursu Wokalnego online NAGRAJ i WYGRAJ
Fundacja Estradowej Twórczości Dzieci
i Młodzieży EDA ART jest organizatorem Konkursu Wokalnego online, w którym uczestniczyły
reprezentantki Studia Piosenki HDK. Jury doceniło wykonania dziewcząt i przyznało następujące
nagrody:
I miejsce - Maria Sawicka (Ojczyzna” z rep.

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego
z dnia 15.05.2020 r.
Hajnówka, dnia 15.05.2020 r.
  

OBWIESZCZENIE
Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późń. zmianami), Zarządzenia Wojewody
Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości
Skarbu Państwa położonej na terenie miasta Hajnówka podaje się do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:
WYKAZ
L.p

1.

2.

Nr
Nr KW
geodezyjny

Pow.
w ha

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie

61/3

BI2P/
00030456/9

0,0415
ha

pod zabudowę
m. Hajnówka
mieszkaniową
ul. Miłkowskiego 30 jednorodzinną
niezabudowana

61/4

BI2P/
00030456/9

0,0680
ha

m. Hajnówka
ul. Zajęcza

pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną
niezabudowana

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

Pomóż Kubusiowi

Marka Grechuty, aranż. Ernest Sienkiewicz)
III miejsce - zespół Małe HDK / Izabela
Karczewska, Maria Sawicka, Dorota Sztyler i Kasia Drużba / („Pójdę boso” z rep. Zakopower,
aranż. Przemysław Zalewski )
Gratulujemy serdecznie
Marta Gredel-Iwaniuk

Nieodpłatna pomoc prawna
- możliwość zapisów online
Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, że od czerwca 2020 r. celem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje
możliwość zapisu on-line w systemie uruchomionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
link:
https://np.ms.gov.pl/podlaskie/hajnowski
Przed uzyskaniem porady prawnej osoba potrzebująca pomocy jest zobowiązana
przesłać na adres e-mail: sprawy.spoleczne@
powiat.hajnowka.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy

prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej). Wniosek
do pobrania pod w/w linkiem.
Zachęcamy do skorzystania z internetowych zapisów. Jednocześnie przypominamy,
że nadal istnieje możliwość uzyskania porady
drogą telefoniczną lub elektroniczną. W związku z sytuacją epidemiologiczną poradnictwo
stacjonarne (w punktach) pozostaje zawieszone do odwołania.
Więcej o nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Hajnowskim pod linkiem:
http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/
bezplatna_pomoc_prawna/
Katarzyna Miszczuk

Drodzy Czytelnicy,
to będzie info trochę inne niż zwykle publikujemy w Gazecie Hajnowskiej. Drodzy, Kubuś to
malutki chłopczyk, a wycierpiał tak wiele, że tymi strasznymi doświadczeniami spokojnie można
byłoby obdzielić kilkaset innych życiorysów. Czytając historię Kubusia pod licytacją:

https://www.siepomaga.pl/kubus
ledwo dotrwaliśmy do końca. Myślę, że większość z Was będzie miała tak samo – ale
współczuciem, słowami otuchy i wsparcia – choć są ważne! – nie pomożemy temu chłopcu.
Wielką siłą ma miłość rodzica, który przetrwa i zrobi wiele, by ratować swoje dziecko. Głęboko
wierzymy, że równie wielkie są serca nas, ludzi. Dlatego też zachęcamy Was, Czytelnicy, do
zajrzenia pod wskazane linki ze zbiórką.
Każde wsparcie ma wielką moc! Krucho z kasą? Udostępnij linki na swojej tablicy na portalach społecznościowych, powiedz znajomym o zbiórce, zrób remanent w domu – być może to, co
Tobie nie jest potrzebne, znajdzie odbiorcę na licytacji. Każda forma pomocy ma sens! Drodzy
Czytelnicy, czytajcie, udostępniajcie, zastanówcie się nad możliwością i formą pomocy. Kubuś
i jego rodzina codziennie toczą heroiczną walkę – nie pozwólmy, by zostali sami!
Redakcja Gazety Hajnowskiej
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