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„ Nadeszły czasy,
gdy każdy boi się
mówić prawdę”

George Orwell

ZAPRASZAMY

wszystkich uczniów 
i ich rodziców

do księgarni 
w Bielsku Podlaskim 

przy ul. Mickiewicza 124 
tel. 85 833 22 33

OFERUJEMY 
w NAJLEPSZYCH 

CENACH

- książki 
- podręczniki  

- artykuły 
szkolne

Sezon grzybowy jeszcze się 
nie zakończył. W końcu październi-
ka br. niektórzy mieszkańcy gminy 
Narewka w powiecie hajnowskim 
wybrali się do lasu. Jan Roszczenko 

Na  grzyby
w lesie mieszanym koło wsi Planta 
zbierał prawdziwki, podgrzybki, zie-
lonki, podzielonki i rydze. Natrafił 
na dużego dorodnego prawdziwka.

 Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Realizacja transgranicznego 
projektu „Wspólne inicjatywy na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
obszaru transgranicznego w przy-
padku katastrof ekologicznych 
i chemicznych” zakończyła się sym-
bolicznym przekazaniem samocho-
du bojowego dla strażaków z OSP 
w Słochach Annopolskich.

Samochód kosztował po-
nad 800 tys. złotych, a środki na 
jego zakupu zostały przyzna-
ne – w większości - przez Zarząd  

Słochy Annopolskie

Nowy samochód dla OSP

Województwa Podlaskiego.
W skromnej uroczystości 

przekazania samochodu uczestni-
czyli: Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego Stanisław Derehajło, 
samorządowcy, mieszkańcy Słoch 
i duchowni obu wyznań.

To drugi samochód, który 
w ramach wspomnianego projektu 
trafił do strażaków z gminy Siemia-
tycze, a jedenasty w powiecie.

 (cec)
Foto UG Siemiatycze

Polski listopad to Zaduszki. 
Wspominamy najbliższych – rodzi-
ny i znajomych. W tym roku z po-
wodu koronawirusa tym bardziej 
pozostają nam wspomnienia, bo 
zamknięte cmentarze nie pozwoli-
ły  na zostawienie kwiatów i zniczy.

Kultura współczesna oraz me-
dia uczyniły dla wielu z nas najbliż-
szymi również jej twórców i boha-
terów. Z żalem stwierdzamy, ze nie 
powstaną już nowe książki, frapują-
ce felietony prasowe, filmy, słynne 
role filmowe i teatralne,muzyka.

W mijającym roku, roku za-
razy, na który patrzymy z prze-
rażeniem, opuścili nas Ci, będący 
bliskimi bo tworzyli naszą, polską 
tożsamość, nasze wirtualne, ale 
bliskie sąsiedztwo. Niech powra-
cają w naszych dobrych myślach, 
pozostając wirtualnymi sąsiadami.

29 marca opuścił nas i świa-
tową muzykę Krzysztof Pende-
recki, jeden z najwybitniejszych 

ODESZLI
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Kolejne warsztaty w Mu-
zeum. „Etnodizajn”, czyli opowieść 
o tym jak wplatać ludowe akcenty 
we współczesne formy i jak za-
szczepić w najmłodszych zaintere-
sowanie wzornictwem tradycyjnym... 

Wracanie do korzeni i tradycji 

oraz przetwarzanie ich w nowocze-
snych formach czyli etnodesign to 
w ostatnich latach bardzo popularny 
kierunek. Muzeum również postano-
wiło wzory białoruskie, którymi nasi 
przodkowie ozdabiali koszule, ręcz-
niki ludowe, kapy wykorzystać w no-
woczesnej, współczesnej realizacji. 
W przygotowaniu projektów szablo-
nów pomógł Mirosław Zdrajkowski- 

artysta plastyk, absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Mińsku na Biało-
rusi, którego wszelkie poczynania 
artystyczne zdradzają przywiązanie 
do tradycji białoruskich, do języka, 
do kultury ludowej.

I właśnie w październiku 

2020 r. dzieci własnoręcznie za 
pomocą specjalnie przygotowa-
nych szablonów wykonały koszulkę 
z wzorami białoruskimi. Przedszko-
laki poradziły sobie świetnie z tym 
zadaniem!!  A efekty- koszulki z tra-
dycyjnymi wzorami będzie można 
wkrótce podziwiać na żywo-będą 
dumnie noszone przez autorów.

Etno warsztaty  
w Muzeum Białoruskim w Hajnówce

Cd. str. 8

Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs plastyczny pod hasłem „Jak 
Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę”. I chwała mu za to, bo  do-
tychczas – ze strony rządzących -  najczęściej słyszeliśmy, że przynależność 
do Unii Europejskiej nic nam nie daje, że więcej do wspólnego budżetu 
wpłacamy niż z niego otrzymujemy, że Unia jest be, że chce pozbawić 
nas suwerenności i tym podobne opowieści fałszywej treści. A tu proszę. 
Marszałek Województwa z PiS  twierdzi, że fundusze unijne jednak poma-
gają zmieniać nasz kraj. Brawo Panie Marszałku!                                 (zp)

Unia to nie bankomat

Dary jesieni
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GMINA HAJNÓWKA

G m i n a 
Hajnówka realizuje projekt pt. „Po-
prawa warunków edukacji przed-
szkolnej w gminie Hajnówka”, 
współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-

laskiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej III KOMPETENCJE 
I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1. 
Kształcenie i edukacja, Poddziała-
nia 3.1.1. Zapewnienie równego do-
stępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej.

Okres realizacji projektu 

Realizacja projektu ,, Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka”
od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 
2020 r. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną termin realizacji 
został wydłużony do 30 listopada 
2020r. Wartość projektu wynosi 
327 638,05 zł, z tego dofinanso-
wanie z EFS 274 925,39 zł. W ra-
mach realizacji projektu od lipca 
2019 r. w Szkole Podstawowej 
w Dubinach ze środków projekto-
wych dostosowano i wyposażono 
salę przedszkolną dla 18 dzieci 
w wieku przedszkolnym z terenu 
gminy Hajnówka. Zakupiono pomo-
ce dydaktyczne, doposażono plac 
zabaw, zatrudniono nauczycielkę 
wychowania przedszkolnego oraz 
opiekunkę dla dzieci. Koszt ada-
ptacji pomieszczenia i jego wypo-
sażenia wyniósł blisko  80 tys. zł. 
W trakcie realizacji projektu odbyły 
się szkolenia doskonalące umiejęt-
ności i kompetencje zawodowe 4 
nauczycielek z oddziałów przed-
szkolnych.

Zachęcamy rodziców do zapi-
sywania dzieci do oddziałów przed-
szkolnych w Szkole Podstawowej 
w Dubinach. Jesteśmy otwarci na 
realizację projektów, dzięki którym 
mamy bardzo dobrze wyposażoną 

bazę: dwie tablice multimedialne, dy-
wan interaktywny, projektor z ekra-
nem, laptopy. Dzięki przychylności 
Pani Wójt Lucyny Smoktunowicz 
dzieci mogą przebywać w przedszko-
lu od godz. 6.30 do 17.00.

Na  13 i 14 listopa-
da2020r. zaplanowano 
dwudniową IV Podlaską 
Ukraińską Konferencję 
Naukową. Konferencja 
miała być przeprowa-
dzona w Hajnówce i w  
Bielsku Podlaskim, jed-
nak ze względu na sy-
tuację epidemiologiczną 
i wprowadzone obostrze-
nia wydarzenie odbyło się 
on-line. Transmisja była 
prowadzona na stronie 
Podlaskiego Instytutu Na-
ukowego na Facebooku.

Głównym tematem 
IV Podlaskiej Ukraińskiej 
Konferencji Naukowej są 
losy Podlasia w okresie 
kształtowania się nowej 
mapy politycznej Europy 
na początku XX wieku, 
czyli po pierwszej woj-
nie światowej. Okazją ku temu jest 
100-lecie sojuszu polsko-ukraiń-
skiego 1920 roku oraz 100. roczni-
ca Bitwy Warszawskiej. Celem kon-

ferencji jest spojrzenie na Podlasie 
w szerokim kontekście procesów 
geopolitycznych w Europie Wschod-
niej. Ważnym tematem jest obec-

ność na Podlasiu byłych 
żołnierzy armii Ukraińskiej 
Republiki Ludowej.

Dnia 13 listopada 
o godzinie 9.00 odbyła 
się Panichida. Złożono też 
kwiaty przy pomniku żoł-
nierzy armii Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej na starym 
cmentarzu prawosławnym 
w Dubinach. Nieczynny od 
1935r. cmentarz obok wsi 
Dubiny jest bardzo cieka-
wym historycznym obiek-
tem.  Są tu groby Niemców 
niegdyś pracujących w oko-
licznych tartakach, Ukraiń-
ców, którzy razem z Piłsud-
skim uczestniczyli w wojnie 
Bolszewickiej w 1920r., 
Unitów oraz w najwięk-
szej liczbie okolicznych 
wyznawców prawosławia. 
Dzięki inicjatywie miesz-

kańca Dubin, młodzieży okolicznych 
szkół, osadzonych w Areszcie Śled-
czym i sponsorom cmentarz został 
gruntownie uporządkowany.

IV Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

Na terenie naszej Gminy 
zorganizowana została strażacka 
zbiórka złomu na rzecz chorego 
na rdzeniowy zanik mięśni Kubusia 
Suchodoły – mieszkańca Hajnówki. 
Strażacy Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Nowokornina, Orzeszko-
wa i Mochnatego oraz ich znajomi 

Strażacka zbiórka złomu-akcja charytatywna  
w Gminie Hajnówka

z miasta Hajnówka ciężko pracowali, 
poświęcając jednocześnie swój pry-
watny czas, wracając do domów 
nie raz jak się ściemni. Mieszkań-
cy naszej Gminy zaangażowali się 
również bardzo mocno, niektórzy 
oddawali mniej, niektórzy bardzo 
dużo. Wszystkim im serdecznie 

dziękujemy, pamiętajmy, że Dobro 
Wraca. Trzymamy kciuki, żeby jak 
najszybciej udało się zebrać po-
trzebną do leczenia Kubusia kwotę. 
Dobra informacja jest taka ,że akcja 
nadal trwa. Zbiórka została rozsze-
rzona  o teren miasta Hajnówka. Za-
praszamy chętnych do wsparcia !!!

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Orzeszkowie pozyskała nowy sa-
mochód bojowy. Samochody jakimi 
dysponuje OSP w Orzeszkowie są 
już wiekowe i ulegają częstym awa-
riom. Nowy średni samochód ga-
śniczy Renault GBA 4,5/36,8 z na-

pędem uterenowionym 4×4 będzie 
służył jednostce OSP w Orzeszko-
wie podnosząc jej zdolność opera-
cyjną zapewniającą profesjonalną 
ochronę przeciwpożarową na tere-
nie gminy Hajnówka jak i powiatu 

Nowy samochód bojowy

Cd. str. 7
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Bielsk Podlaski, godz. 7.30. 
Puste ulice, którymi z rzadka prze-
mykają pojedyncze osoby. Pod 
mury klasztoru pokarmelickiego 
podchodzi kilka osób. W zadumie 
stoją przez dłuższą chwilę, potem 
jeden z mężczyzn pochyla się pod 
tablicą upamiętniającą Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i kładzie pod 
nią wiązankę kwiatów. Poprawia na 
niej szarfę z napisem: „W hołdzie 
Twórcom Niepodległości Polski- 
Starosta, Zarząd i Rada Powiatu 
Bielskiego”. Tak oto starosta Sła-
womir Jerzy Snarski, wicestarosta 

Piotr Bożko oraz przewodniczący 
rady powiatu Andrzej Leszczyński 
w imieniu społeczności powiatu od-
dali cześć wielkiemu Polakowi, jed-
nemu z ojców naszej niepodległości.

Ruszają następnie do cen-
trum miasta, gdzie zatrzymują się 
w pobliżu pomnika Niepodległości 
Polski. Tu następuje po chwila mil-
czenia i skupienia, potem starosta 
ustawia wieniec, poprawia szarfę 
z napisem. Przedstawiciele władz 
powiatu pochylają głowy, oddając 
honor tym wszystkim, którzy przed 
wiek temu oddali życie dla Ojczy-
zny i tym, którzy skutecznie tworzy-
li zręby państwowości. Ceremonię 
zakończyło podziwianie pobliskie-
go muralu upamiętniającego wy-
zwolenie Bielska w lutym 1919 r., 
wykonanego z inicjatywy Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej.

Tak obecnie przedstawiał 
się udział władz powiatu w tego-
rocznych obchodach Narodowego 
Święta Niepodległości - skromnych 
i przeprowadzonych w warunkach 
izolacji i dystansu społecznego. Nie 
odbyły się tradycyjne pochody peł-
ne biało-czerwonych flag, zabrakło 
dźwięków orkiestry dętej, licznego 
składania kwiatów pod pomnikiem 
Niepodległości Polski oraz poma-
rańczowych chust i berecików zu-
chów bielskiego Hufca ZHP. Święto 
przytłumione zostało przez widmo 
pandemii.

Mimo tego nie zapomniano 
o godnym – na miarę tego czasu – 
uczczeniu 102. rocznicy odzyskania 
Niepodległości. Nie tylko starosto-
wie i przewodniczący rady złożyli 

wieńce i wiązanki w miejscach 
pamięci narodowej – pamiętali 
o tym przedstawiciele samorzą-
dów gminnych, służby munduro-
we, harcerze bielskiego Hufca ZHP, 
przedsiębiorcy i delegacje instytucji. 
Bielski Dom Kultury transmitował 
za pośrednictwem mediów interne-
towych koncert zespołu FART. 

Obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości nie mogły się 
też obyć bez modlitw w intencji 
Ojczyzny i dziękczynienia za od-
zyskaną przed 102 laty wolność. 
Bielszczanie modlili się w biel-
skich świątyniach - cerkwi Św. Ar-
chanioła Michała oraz w kościele  

Matki Bożej z Góry Karmel. 
Nikt nie ma większej miłości 

od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 
za przyjaciół swoich – mówił pod-
czas wygłoszonej homilii ks. kano-
nik Zbigniew Domirski, proboszcz 
bielskiej parafii Matki Bożej z Góry 
Karmel, wspominając bohaterów 
walki o Niepodległość. – Za zaanga-
żowanie się w ruch niepodległościo-
wy, w narodowe zrywy powstańcze, 
tak wielu zapłaciło więzieniem, 
zsyłką, a nawet śmiercią – w tym 
tak wielu kapłanów i zakonników. 

Wymownym symbolem heroiczne-
go patriotyzmu naszego Narodu 
jest Grób Nieznanego Żołnierza. To 
tam możemy zatrzymać się przed 
kaplicami, które upamiętniają 
żołnierski czyn Legionów Polskich, 
uczestników Powstania Wielko-
polskiego, powstań śląskich, walki 
o wschodnie granice Rzeczypospo-
litej. Wszyscy Ci żołnierze, choć 
wyszkoleni w trzech zaborczych 
armiach, stanęli w jednym szeregu, 
aby walczyć o Polskę wolną i nie-
podległą. Razem przelewali krew, 
a nawet złożyli swoje życie na ołta-
rzu wolności umiłowanej Ojczyzny.

Narodowe Święto Niepodległości 

Mieszkańcom powiatu biel-
skiego oraz gmin wiejskich i miej-
skich należą się podziękowania 
i wyrazy uznania za godne uczcze-
nie Narodowego Święta Niepod-
ległości. Mimo zagrożenia, jakie 
niesie groźna pandemia, nie za-
pomniano o tych, którzy u zarania 
współczesnych dziejów Rzeczypo-
spolitej wywalczyli upragnioną wol-
ność, dając dowód naszego polskie-
go patriotyzmu, przywiązania do 
tradycji i miłości Ojczyzny.

pd

Zarząd powiatu podpisał umowę 
z gminą wiejską Bielsk Podlaski, której 
przedmiotem jest udzielenie powia-
towi pomocy finansowej. Dotyczy ona 
przekazania kwoty 100 tys. zł na re-
mont drogi powiatowej biegnącej od 
miejscowości Krzywa do drogi woje-
wódzkiej Bielsk Podlaski – Hajnówka 

– Białowieża.
Wartość całego zadania, realizo-

wanego w ramach bieżącego utrzyma-
nia dróg, wyniesie ok. 300 tys. zł. Z bu-
dżetu powiatu zatem na jego realizację 
wydatkowana będzie kwota ok. 200 tys. 
zł. Remont drogi zostanie wykonany 
w celu poprawienia jej przejezdności. 
Planowane zakończenie robót budow-
lanych nastąpi 30 listopada br.

Gmina bielska wesprze powiat

Droga w m. Krzywa (www.bielskpodlaski.pl)



Wieści Podlaskie4 

22 października br. zmarł ks. 
prałat dr Ludwik Olszewski, były 
dziekan bielski i proboszcz para-
fii Narodzenia NMP i Św. Mikołaja 
w Bielsku Podlaskim.

Ks. Ludwik Olszewski urodził 
się 2 listopada 1937 r. w Olsze-
wie koło Bociek. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej wstąpił do 
Niższego Seminarium Duchow-
nego w Różanymstoku, a po jego 
likwidacji przez władze komuni-
styczne w 1954 r. został uczniem 
Liceum Ogólnokształcącego im. T. 
Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Po 
zdaniu egzaminów maturalnych 
podjął studia w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Siedlcach 
i w Drohiczynie. Dwudziestego 
dziewiątego czerwca 1962 r. z rąk 
ks. bpa Władysława Suszyńskiego 
otrzymał święcenia kapłańskie.

Posługę kapłańską rozpoczął 
jako wikariusz w parafiach w Pobi-
krach i Bielsku Podlaskim. W tym 
czasie studiował teologię biblijną 
na Katolickim Uniwersytecie Lu-

belskim. Zdobył tytuł doktora oraz 
ukończył studia z zakresu sztuki 
kościelnej w Studium Ochrony Za-
bytków i Rozwoju Sztuki Kościelnej 
w Warszawie. Pracował jako wy-
kładowca Wyższego Seminarium 
Duchownego w Drohiczynie.

Ks. Olszewski pełnił wiele 
funkcji związanych z pracami ku-
rii biskupiej, m.in. diecezjalnego 
referenta ds. powołań, dyrektora 
biblioteki seminaryjnej, sekretarza 
Diecezjalnego Ośrodka Kształcenia 
Soborowego.

Po śmierci ks. Antoniego Za-
jączkowskiego w 1990 roku został 
proboszczem parafii Narodzenia 

Ks. dr Ludwik Olszewski wraz ze starostą bielskim Sławomirem Jerzym 
Snarskim, obchody 50-lecia kapłaństwa, 2012 rok 

Wspomnienie śp. ks. prałata Ludwika Olszewskiego

NMP i św. Mikołaja w Bielsku Pod-
laskim i dziekanem bielskim. Był 
też prepozytem Podlaskiej Kapituły 
Kolegiackiej. Za jego kadencji ko-
ściół parafialny uzyskał z rąk Ojca 
Świętego Jana Pawła II tytuł bazy-
liki mniejszej, dokonała się beatyfi-
kacja ks. Antoniego Beszty-Borow-
skiego zamordowanego 15 lipca 
1943 r. oraz obchodzono jubileusz 
2000-lecia chrześcijaństwa. Wiele 
energii i wysiłku poświęcił upo-
rządkowaniu spraw parafii, m.in.: 
ogrodził i zagospodarował tereny 
przy plebanii, wyremontował bu-
dynki organistówki, gospodarcze 
i starej plebanii, gdzie utworzył 
Dom Modlitewnej Pamięci bł. An-
toniego Beszty-Borowskiego i Mu-
zeum Parafialne. Odremontował 
budynek kościoła oraz poddał 
renowacji i konserwacji zabytko-
we sprzęty stanowiące jego wy-
posażenie. Utworzył i prowadził 
archiwum parafialne i bibliotekę, 
gromadzącą bogate zbiory. Był ini-
cjatorem i organizatorem budowy 
pomnika Ojca Świętego bł. Jana 
Pawła II. To tylko część z jego osią-
gnięć, których nie sposób wprost 
zliczyć.

W 2012 r. ks. prałat dr Lu-
dwik Olszewski przeszedł na zasłu-
żoną emeryturę, pozostając przy 
bielskiej bazylice w roli rezyden-
ta. Zmarł 22 października 2020 r. 
wskutek ciężkiej choroby.

Dzięki swoim dokonaniom 
i służbie niosącej wsparcie bliźnim 
pozostanie w pamięci mieszkań-
ców nie tylko miasta, ale i całego 
powiatu bielskiego jako dobry, po-
godny Człowiek i Kapłan.          

 bk

Powiat bielski coraz lepiej 
wypada w ogólnopolskich rankin-
gach. Niedawno informowaliśmy 
naszych czytelników o wręczeniu 

staroście bielskiemu nagrody za 
zajęcie 5. miejsca w ogólnopol-
skim rankingu gmin i powiatów 
organizowanym przez Związek 

Kolejny ranking, kolejny sukces powiatu

Powiatów Polskich. Swój ranking 
liderów samorządowych inwestycji 
2017-2019 ogłosiło także pismo 
samorządu terytorialnego „Wspól-
nota”. Powiat bielski uplasował się 
w nim na 14 miejscu w kraju.

Obecna pozycja powiatu ule-
gła przesunięciu o 5 oczek w górę. 
Poprzednio za lata 2016-2018 
uplasowaliśmy się na 19 miej-
scu w kraju. Był to bardzo istotny 
awans, wcześniej bowiem zajmo-
waliśmy 76. (2014-2016) i 54. 
pozycję (2015-2017). Obecnie 
wraz z czterema innymi powiatami 
naszego województwa – wysoko-
mazowieckim, siemiatyckim, so-
kólskim i białostockim plasujemy 
się w ścisłej czołówce krajowych 
liderów samorządowych inwestycji. 
Naszą dotychczasową 19. pozycję 
zajął obecnie powiat białostocki. 
Tak dobre wyniki powiatów z wo-
jewództwa podlaskiego wpłynęły 
również na jego pozycję w kraju. 
W rankingu w kategorii woje-
wództw zajmuje ono 1. miejsce.

Według pisma „Wspólnota” 
średnie wydatki inwestycyjne na 
jednego mieszkańca naszego po-
wiatu wyniosły 376,24 zł. 

pd, fot. www.wspolnota.org.pl

9 listopada br. nastąpił odbiór 
inwestycji, jaką była przebudowa 
1,4-kilometrowego odcinka dro-
gi powiatowej Nr 1694B od drogi 
wojewódzkiej Nr 681 – Popławy – 
Puchały Stare – granica powiatu. 
Zakres robót obejmował przebudo-
wę konstrukcji nawierzchni, budowę 
zjazdów i odwodnienia. Inwestycja 
zrealizowana została przez Powiat 
Bielski w ramach dofinansowania 
z Funduszu Dróg Samorządowych 
oraz przy udziale Gminy Brańsk. 
Wartość robót wyniosła 1,3 mln zł. 
W roku przyszłym planowana jest 
kontynuacja modernizacji tej drogi 
o długości ok. 3 km i wartości 3,2 
mln zł.                                      pzd

Przebudowa drogi powiatowej 
w gminie Brańsk

Zarząd powiatu wydał upo-
ważnienia dyrektorom czterech 
szkół ponadpodstawowych do zaku-
pu laptopów w ramach rządowego 
programu rozwijania szkolnej infra-
struktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na 
lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. 

Z programu tego skorzystają 
cztery szkoły: I Liceum Ogólno-

Szkoły upoważnione do zakupu 
laptopów

Zarząd powiatu wyraził zgodę 
na udział bielskiego I Liceum Ogól-
nokształcącego im. T. Kościuszki 
w projekcie „Ponadnarodowa mo-
bilność uczniów”. Jeśli szkole uda 
się pozyskać środki finansowe 
w ramach projektu, dwadzieścioro 
jej uczniów będzie mogło skorzy-
stać z dwutygodniowego wyjazdu 
do Grecji. Oczekiwanym celem 
jest poszerzenie wiedzy uczniów 
w zakresie kompetencji językowych, 
rozwijanie umiejętności uczenia się 
oraz rozwój osobisty i podniesienie 

I Liceum upoważnione  
do współpracy międzynarodowej

umiejętności niezbędnych do przy-
szłego zatrudnienia i aktywnego 
obywatelstwa europejskiego.

Udział szkoły w tego typu 
projektach podnosi jej atrakcyjność 
i przyciąga uwagę absolwentów 
szkół podstawowych, zaintereso-
wanych dalszym kształceniem. 

Dyrektor szkoły otrzymał od 
zarządu powiatu pełnomocnictwo 
do ubiegania się o środki Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój.           pd

kształcące im. T. Kościuszki, Zespół 
Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsud-
skiego, Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi 
Podlaskiej oraz Zespół Szkół Spe-
cjalnych im. Jana Pawła II. 

Każda ze szkół biorących 
udział w programie otrzyma na ten 
cel kwotę 14 tys. zł, a dodatkowo 
powiat w ramach wkładu własnego 
dołoży każdej z nich po 3,5 tys. zł.

pd
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Powiatowe Igrzyska Dzieci 
w piłce nożnej chłopców odbyły się 
12 października 2020r. na „Orliku” 
przy SP 1 Hajnówka. Do Turnieju 
przystąpiły z powiatu tylko 3 dru-
żyny hajnowskie. Sytuacja taka już 
nikogo nie dziwi przy wzrastającej 
liczbie zakażeń.

WYNIKI  SZKÓŁ – CHŁOPCY
GRUPA „B”

SP 3 Hajnówka – SP 2 Hajnówka  
5: 1
SP 2 Hajnówka – SP 1 Hajnówka   
0: 15
SP 1 Hajnówka – SP 3 Hajnówka   
3: 3

I miejsce -  SZKOŁA POD-
STAWOWA nr 1 w HAJNÓW-
CE – 4 pkt. (18: 3) - awans                                                                    
(Skład drużyny: Jakub Bielawski, 
Kamil Hłasko, Hubert Hołota, Kac-
per Jakimiuk, Jakub Kaczanowski, 
Gabriel Sawczuk, Kacper Suchocki, 
Gabriel Trusiewicz. Opiekun – Paweł 
Kuszczuk

II miejsce – SZKOŁA POD-
STAWOWA nr 3 w HAJNÓWCE – 
4 pkt. (8: 4) - awans

(Skład drużyny: Łukasz Golon-
ko, Rafał Jurczuk, Bartosz Krucz-
kowski, Damian Kruczkowski, Jakub 
Kruczkowski, Mateusz Nikołajuk, 
Bartosz Omelianiuk, Szymon Ple-

wa; Maciej Worończuk;  Konstanty, 
Piotr Suchodoła. Opiekun – Leszek 
Kabasa).

III miejsce – SZKOŁA POD-
STAWOWA nr 2 w HAJNÓWCE

Najlepsi strzelcy:
I miejsce - Kamil Hłasko (SP 1 

Hajnówka) – 9 bramek

II miejsce -  Hubert Hołota (SP 
1 Hajnówka) – 6 bramek

III miejsce - Bartek Kruczkow-
ski (SP 3 Hajnówka) – 5 bramek

Najlepszy bramkarz – Ja-
kub Kruczkowski (SP 3 Hajnówka)

Najlepsi zawodnicy dru-
żyn :

- Kacper Suchocki (SP 1 Haj-
nówka)

- Damian Kruczkowski (SP 3 
Hajnówka)

- Sebastian Łukaszuk (SP 2 
Hajnówka)

Wszystkie drużyny oraz wy-
różnieni zawodnicy drużyn, strzelcy, 
bramkarz otrzymali pamiątkowe 
puchary, statuetki lub medale. Or-
ganizatorem zawodów był Powiato-
wy Szkolny Związek Sportowy oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji    w Haj-
nówce. Mecze sędziowali: Tomasz 
Dobosz i Dawid Wojciuk.

Janusz Ludwiczak

Hajnówka w grze

W trudnym  czasie pandemii 
wiele przedsięwzięć nie odbywa się. 
Do ostatniej prawie chwili człon-
kowie Koła Terenowego Polskiego 
Związku Niewidomych w Hajnówce 
wraz z przewodnikami niepokoili 
się, czy wyjazd do Opery Podlaskiej 
w Białymstoku nie będzie odwoła-
ny. Ostatecznie, 18 października, 
widzów podzielono na dwie grupy; 
każda miała przedstawienie o in-
nej godzinie.  Nasze zaczynało się 
o godz. 14.

Na spektakl „Jesus Christ 
Superstar” bezproblemowo wy-
jechaliśmy spod urzędu miasta 
o 12_stej zachowując obowiązują-
ce aktualnie wymogi sanitarno-e-
pidemiologiczne. Na miejscu przy 
sprawdzaniu wejściówek mierzono 
nam temperaturę i po odkażeniu 
rąk, wrzuceniu kartek z wymagany-
mi przez sanepid oświadczeniami, 
nadal w maseczkach – weszliśmy 
na hol opery. Uderza nas dyspro-
porcja między wielkością obiek-
tu, a małą liczbą osób. Pogłębiał 
ją jeszcze dystans zachowywany 

między widzami w drodze na aulę, 
a potem zajmowanie co czwartego 
miejsca w rzędach, nieprzewiąza-
nego w kokardę czerwoną wstążką. 
Potem brakowało na koniec tak rzę-
sistych zawsze braw i specyficzne-
go gwaru, który czyni duża liczba 
osób poruszonych widowiskiem 
i muzyką.

Rock opera Jezus Christ 
Superstar kompozycji An-
drew’a Lloyd’a przedstawiana jest 
na całym świecie od siedemdzie-
siątych lat ubiegłego wieku. Opar-
ta jest na motywach ewangelii 
i opowiada o działalności Chrystu-
sa w ostatnim okresie Jego życia. 
Sztuka zachwyca, zadziwia, szokuje, 
prowokuje, wzbudza kontrowersje, 
podoba się lub nie. Jednak, nikt 
moim zdaniem, nie wyszedł z opery 
bez emocji albo refleksji.

Dziękujemy Starostwu Powia-
towemu w Hajnówce za dofinanso-
wanie projektu „Niewidomych ape-
tyt na kulturę”, w ramach którego 
odbył się wyjazd.

Małgorzata Sokołowska

Wyjazd do Opery Podlaskiej  
członków Koła PZN w Hajnówce

Dostęp do aktualnych da-
nych o wolnych łóżkach jest klu-
czowy dla koordynatorów ratow-
nictwa medycznego i załóg ka-
retek covidowych, którzy muszą 
przekazać pacjenta zakażonego 
koronawirusem do najbliższego 
szpitala. W monitorowaniu i bie-
żącym uzupełnianiu danych, pla-
cówki walczące z epidemią CO-
VID-19 wspomogą żołnierze WOT 
i wojsk operacyjnych. 

Wojsko wspiera podlaskie szpi-
tale zajmujące się leczeniem pa-
cjentów zakażonych koronawirusem 
w aktualizacji danych o wolnych łóż-
kach. Monitoring będzie całodobowy. 
Zbiorcze statystyki będą aktualizowa-
ne 7 dni w tygodniu, co 3-4 godziny.

6 listopada br. żołnierze wojsk 
operacyjnych rozpoczęli szkolenie 
z obsługi aplikacji służącej do aktu-
alizacji danych o wolnych łóżkach. 
Od poniedziałku (9 listopada) 
żołnierze zaczęli realnie wspierać 
9 szpitali z województwa podla-
skiego. 

Kluczowe dane
Dane ze szpitali trafiają bezpo-

średnio do wojewódzkiego koordyna-
tora ratownictwa medycznego, który 
następnie przekazuje informacje 
o wolnych łóżkach w szpitalach do 
załóg karetek covidowych. Precyzyj-
ne i aktualne dane o miejscach goto-

Wojsko udziela wsparcia  
podlaskim szpitalom

wych na przyjęcie pacjenta z dodat-
nim wynikiem testu na koronawirusa, 
wymagającego hospitalizacji jest klu-
czowe. Umożliwiają bowiem szybkie 
przekazanie pacjenta do najbliższe-
go szpitala, który zagwarantuje jego 
przyjęcie.

Pracownicy NFZ  
szkolą żołnierzy

Sprawdzanie i aktualizowanie 
danych o wolnych łóżkach w szpita-
lach jest możliwe dzięki systemowi 
informatycznemu, udostępnionemu 
przez Centrum e-Zdrowia. Przeszko-
leniem żołnierzy z obsługi systemu 
zajmuje się Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Pra-
cownicy Funduszu pomagają również 
żołnierzom w kontaktach z placówka-
mi i służą swoją wiedzą o systemie 
ochrony zdrowia.

– Zaangażowanie Wojsk Obro-
ny Terytorialnej w uzupełnianiu 
i monitorowaniu dostępności łó-
żek dla pacjentów chorych na CO-
VID-19 stanowi istotne wsparcie. 
Od jakości i aktualności gromadzo-
nych przez szpitale danych zależy 
to, jak szybko pacjent trafi do pla-
cówki i otrzyma niezbędną pomoc 

– wskazuje Filip Nowak, p.o. prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Beata Leszczyńska

Rzecznik Prasowy
Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

4 listopada, podczas XI Re-
gionalnej Konferencji Bibliotek Pu-
blicznych województwa podlaskie-
go, rozstrzygnięty został konkurs 
Książnicy Podlaskiej „Literacka gra 
biblioteczna”. 

Jury najwyżej oceniło grę bi-
blioteki w Szczuczynie „Literacki 
Matrix”. Drugie miejsce ex aequo 
zdobyły: Miejsko-Gminna Bibliote-
ka w Knyszynie za „Grę o królewski 
tron” i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Zambrowie za „Skarb w bibliote-
ce Literacki Escape Room”. Trzecie 
miejsce jury przyznało Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Krypnie za 

„Literacką podróż do bajek, baśni 
i legend”.

Wyróżnienia otrzymały: Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Chorosz-
czy i Gminna Biblioteka Publicz-
na w Gródku.                              (seb)

Literacka  
gra biblioteczna

Trzy Kluby Seniora dzięki do-
tacjom przyznanym przez Zarząd 
Województwa w dniu 5 listopada 
będzie mogło objąć opieką większą 
liczbę seniorów. Wśród szczęśliw-
ców znalazł się Gminny Ośrodek 
Upowszechniania Kultury im. Anny 
Derenowskiej w Kalnicy. Dotacja 

Kalnica

W trosce o seniorów

Cd. str. 7
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Spotykamy się w 15 
rocznicę powstania programu 
dla Polski Wschodniej,  którego 
jest Pan pomysłodawcą i współ-
autorem. Jak do tego doszło? 

- Wyszedłem z inicjatywą 
opracowania programu dla ściany 
wschodniej, czyli obszaru pięciu 
województw: lubelskiego, podkar-
packiego,podlaskiego, świętokrzy-
skiego i warmińsko-mazurskiego. 
Ale na długo wcześniej z posłem 
i b. marszałkiem Sejmu Markiem 
Kuchcińskim przygotowywaliśmy 

jego założenia i kierunki rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Głów-
nym celem tego programu miało 
być podniesienie konkurencyjności 
i atrakcyjności inwestycyjnej wspo-
mnianych województw.  W tamtym 
okresie przede wszystkim chodziło 
o poprawę infrastruktury drogowej.

Z perspektywy 15 lat widać, 
jak potrzebna była ta praca i jakie 
korzystne zmiany zaszły w tej czę-
ści Polski. Choć przyznam się, że 
wtedy  obawiałem się, że moja pro-
pozycja utknie w gąszczu biurokracji

Jak wiadomo, stało się ina-
czej.

- Powstał zespół programowy, 
który składał się z przedstawicieli 
pięciu województw. Zaproponowa-
no listę najważniejszych, prioryte-
towych inwestycji. I na bazie takich 

planów, będąc ministrem rolnictwa, 
doprowadziłem w 2005 r. do opra-
cowania Programu Operacyjnego 

„Rozwój Polski Wschodniej” współfi-
nansowanego ze środków unijnych 
i realizowanego w ramach Narodo-
wej Strategii Spójności na lata 2007 

– 2013. Jako jedyny  tego rodzaju 
program ponadregionalny w skali 
Unii Europejskiej, który dofinanso-
wywał przedsięwzięcia związane 
z rozwojem miast, budową dróg, 

infrastrukturą uczelni, rozwojem 
turystyki, dostępem do internetu 
czy wspieraniem innowacji.

Następnie wchodzi  w ży-
cie Program Operacyjny Polska 
Wschodnia 2014-2020.

- Został  on opracowany na 
podstawie rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana-
wiającego wspólne przepisy doty-
czące Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego. 
16 grudnia 2014 r. Komisja Euro-
pejska wydała decyzję przyjmującą 
niektóre elementy programu ope-
racyjnego „Polska Wschodnia” do 
wsparcia z EFRR w ramach celu 

„Inwestycje na rzecz wzrostu i za-
trudnienia w Polsce, natomiast 18 
grudnia 2014 r. ww. decyzja zosta-
ła notyfikowana zgodnie z art. 297 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej.

POPW to dodatkowy ukierun-
kowany terytorialnie instrument 
wsparcia finansowego wschodniej 
Polski, który wzmacnia i uzupełnia 
działania prowadzone w ramach re-
gionalnych i krajowych programów 

operacyjnych. Jak zakładano,jego 
głównym celem było podniesienie 
konkurencyjności i innowacyjności 
Polski Wschodniej. Stąd przewidzia-
no trzy merytoryczne osie priory-
tetowe oraz jedną oś dedykowaną 
działaniom w zakresie pomocy 
technicznej na rzecz całego POPW. 

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia to działania skierowane 
na platformy startowe dla nowych 
pomysłów, na rozwój startupów,  

internacjonalizacje MŚP (ponadre-
gionalne powiązania kooperacyjne, 
wdrażanie innowacji, tworzenie 
sieciowych produktów, dotacje na 
kapitał obrotowy).

II oś czyli Nowoczesna Infra-
struktura Transportowa uwzględnia 
zrównoważony transport miejski 
i infrastrukturę drogową, zaś infra-
strukturę kolejową ujęto w Ponadre-
gionalnej Infrastrukturze Kolejowej. 
Ostatnia oś priorytetowa – Pomoc 
Techniczna wspiera procesy wdra-
żania oraz promocję Programu. 

Jakie cele powinien 
uwzględniać nowy Program 
Operacyjny Polska Wschodnia 
Plus, który obejmuje nową per-
spektywę finansową na lata 
2021 – 2027?

- Przede wszystkim trzeba dą-
żyć w perspektywie finansowej po 
2020 r. do utrwalenia warunków 
sprzyjających konkurencyjności 
oraz wysokiej jakości życia w Polsce 
Wschodniej poprzez: wzmacnianie 
konkurencyjności i innowacyjności 
małych średnich przedsiębiorstw, 
podniesienie jakości życia miesz-
kańców dzięki ochronie środowiska 
naturalnego, zwiększenie dostęp-
ności transportowej i aktywizację 
kapitału społecznego oraz wzrost 
wykorzystania potencjału turystki.

To się przekłada na kolejne 
inwestycje w infrastrukturę. Ja-
kie są najważniejsze potrzeby?

- Trzeba pamiętać, że pięć wo-
jewództw wschodniej Polski nadal 
stoi przed wieloma wyzwaniami, 
które klasyfikują je do grupy naj-
biedniejszych regionów europej-
skich. Dlatego należy wyodrębnić  
obszary, które w pierwszej kolej-
ności wymagają wsparcia zarów-
no ze strony Unii Europejskiej, jak 
również wsparcia rządu. Powinno 
finansować budowę takich obiek-
tów jak terminale przeładunkowe, 
centra logistyczne, infrastruktura 
w otoczeniu przejść granicznych. 
W szczególności potrzebne jest też 
połączenie szerokim torem Białego-
stoku z granicą państwa i Unii Eu-
ropejskiej oraz połączenie kolejowe 
stolicy województwa podlaskiego 
z Moskwą i drogą kolejową na Da-
leki Wschód w ramach alternatyw-
nego Szlaku Jedwabnego. Należy 
też połączyć Białystok z Grodnem 

międzynarodowym korytarzem dro-
gowym.

Mając na uwadze zrówno-
ważony rozwój miast subregional-
nych i ich obszarów funkcjonalnych, 
istotne będzie ukierunkowanie in-
terwencji na stymulowanie ich roz-
woju gospodarczego i społecznego. 
Obok środków dedykowanych roz-
budowie infrastruktury, konieczne 
jest wsparcie procesu przezwycię-
żania specyficznych wewnętrznych 
deficytów rozwojowych miast dla 
zagwarantowania ich zasobów. Na-
leży podkreślić, że te ośrodki miej-
skie dysponują potencjałem, który 
daje szansę na podniesienie kon-
kurencyjności całego makroregionu 
i odwrócenie szeregu negatywnych 
tendencji np. demograficznych.

W ramach ożywienia małych 
miast kluczowe są odnowa spo-
łeczności lokalnych, wzrost popytu 
na lokalne produkty i odbudowa 
gospodarki lokalnej na zasadach 
zrównoważonego rozwoju. Ozna-
cza to trwałą poprawę jakości życia 
współczesnych i przyszłych pokoleń 
poprzez kształtowanie właściwych 
proporcji pomiędzy trzema rodza-
jami kapitału: ekonomicznego, ludz-
kiego i przyrodniczego.

Ważną sprawą jest zwięk-
szenie poziomu wykorzystania 
technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych Polski Wschodniej.

- Wymagane jest uzupełnienie 
brakującej infrastruktury dostępu 
do szerokopasmowego Internetu 
i rozbudowa Regionalnych Sieci 
Szerokopasmowych. Ułatwi to roz-
wój branż opartych o technologie 
ICT i zmniejszy wykluczenie cyfrowe 
regionu, a w szczególności tereny 
mniej zurbanizowane.

A jakie inwestycje w go-
spodarkę?

- Należy położyć nacisk na 
wsparcie wiodących i perspekty-
wicznych branż gospodarczych 
(głównie lotniczej, produkcji wyro-
bów z gumy i tworzyw sztucznych, 
produkcji wyrobów metalowych 
oraz przemysłu meblarskiego, 
drzewnego, przetwórstwa spo-
żywczego, rolnictwa ekologiczne-
go i odnawialnych  źródeł energii) 
i powiązanych z nim sektorów B+R, 
przy jednoczesnym podnoszeniu 
wydajności pracy we wszystkich 
sektorach regionalnych gospoda-

O unijnym wsparciu dla Polski Wschodniej rozmawiamy z Krzysztofem Jurgielem, posłem do Parlamentu Europejskiego

rek oraz kontynuacji przekształceń 
strukturalnych wsi i rolnictwa.

Również ważnym problemem 
jest budowa i rozwój sieci gazowej 
i elektroenergetycznej. Wojewódz-
two podlaskie zajmuje 16 miejsce 
pod względem osób korzystających 
z sieci gazowej.

Potrzebne jest też wsparcie 
modernizacji modernizacji i po-
wstawania nowych sieci umożli-
wiających przesyłanie energii elek-
trycznej oraz tworzenie połączeń 
zapasowych na wypadek awarii 
i uszkodzeń wywołanych wyda-
rzeniami losowymi, zwłaszcza na 
trudno dostępnych terenach Natu-
ry 2000.

Trzeba także mieć na uwadze 
renowację zabytków o dużej  warto-
ści historycznej, które mogą się stać 
dodatkową atrakcją turystyczną 
regionu. Renowacja tych obiektów 
jest zarazem inwestycją w utrwa-
lanie istniejących więzi społecznych 
i w integrację społeczności lokal-
nych, dla których obiekty zabytkowe 
są punktem odniesienia i symbolem 
łączącym i integrującym różne ob-
szary życia kulturalnego i społecz-
nego.

Przedstawił Pan bardzo 
ambitne plany, na których re-
alizację czekają mieszkańcy 
regionu.   

- Program Polski Wschodniej 
jest opracowywany przez rząd przy 
ścisłej współpracy z samorządow-
cami województw objętych progra-
mem; przewodniczącym Zespołu 
Samorządowego jest Artur Kosicki, 
marszałek województwa podla-
skiego.

 Parlamencie Europejskim 
kończymy pracę nad pakietem 
legislacyjnym Polityki Spójności, 
w którym zostaną określone cele 

i instrumenty umożliwiające finan-
sowanie zadań w ramach Polityki 
Wschodniej. Ostateczny zakres in-
terwencji zostanie ustalony w Umo-
wie Partnerstwa.

Jako europoseł zasiadający 
w Europejskim Komitecie Regionów 
mocno wspieram przygotowanie 
Programu.

 Rozmawiał Waldemar Staszyński
Od redakcji: w następnych 

numerach wrócimy  
do Programu Operacyjnego  

Polska Wschodnia Plus

FUNDUSZE NA ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
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sji „Wesela” w reżyserii Wajdy, aby 
w 1974 zagrać Moryca Welta w no-
minowanej do Oscara „Ziemi obie-
canej” Wajdy. Za tę rolę dostał Zło-
te Lwy w Gdyni. I w 2015 również 
Złote Lwy za najlepszą rolę drugo-
planową w „Excentrykach” Janusza 
Majewskiego. Od 1980 roku miesz-
kał we Francji, grając w Comedie 

– Francaise i Teatrze Narodowym 
Chaillot. O aktorstwie opowiedział 
w książce „Aktor”. I wydał nawet 
książkę kucharską „Pszoniak & Co. 
, czyli Towarzystwo Dobrego Stołu”. 
Przegrał walkę z nowotworem.

(opr. W. Pietuch)

Nowy samochód 
bojowy

hajnowskiego. Zabudowę wykonała 
firma Stolarczyk.

Zakup nowego samochodu 
możliwy był dzięki pozyskaniu środ-
ków finansowych z różnych źródeł:
• środki własne Urzędu Gminy 

w Hajnówce,
• dotacja Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji (Przygotowa-
nie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych do działań ratowniczo-
gaśniczych),

• środki z Narodowego Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej.

Z powodu sytuacji epidemiolo-
gicznej związanej z koronawirusem 
SARS-Cov-2 wywołującego chorobę 
COVID-1 uroczyste przekazanie po-
jazdu nastąpi w najbliższym możli-
wym terminie po ustaniu pandemii.

 

Cd. ze str. 2

Pani Lucynie Wawreszuk
najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MAMY
Składają

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego  

w Hajnówce

Wyrazy głębokiego współczucia  

i najszczersze kondolencje

z powodu śmierci

TATY
Pani Lucynie Lewczuk

Składają

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego  

w Hajnówce

Z ogromnym bólem i zaskoczeniem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

ś.p. Józefa Władysława Sulimy  
wieloletniego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Odszedł wysokiej klasy specjalista,  
związany z drogownictwem ponad 40 lat.  
Józefa Władysława Sulimę zapamiętamy  

nie tylko jako współautora i projektanta rozwoju  
regionalnej sieci drogowej,  

ale przede wszystkim jako ciepłego człowieka  
i wyjątkowo skutecznego, oddanego sprawie organizatora.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

Rodzinie i Bliskim  
składają

Samorządowcy Euroregionu Puszcza Białowieska

Najszczersze wyrazy współczucia

rodzinie i współpracownikom

Jana Zalewskiego
Starosty Siemiatyckiego,

 Przewodniczącego Zarządu

Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

składa

Zespół Redakcyjny

„Wieści Podlaskich”

Polskie Towarzystwo Histo-
ryczne w Białymstoku przygotowuje 
wydanie  wyboru publicystyki histo-
rycznej Jerzego Milewskiego, który 
będzie dedykowany pamięci Anato-
la Wakuluka, Zbigniewa Krzywickie-
go i Andrzeja Gajewskiego. Książ-
ka będzie mogła ukazać się tylko 
przy wsparciu Przyjaciół i Kolegów 
Anatola, Zbyszka i Andrzeja. Osoby 
chcące wspomóc wydanie publika-
cji mogą dokonać wpłaty na konto 
Oddziału PTH w Podlasko-Mazur-
skim Banku Spółdzielczym w Za-
błudowie: 08 8099 0004 0013 
3030 2000 0010 z dopiskiem: 

„Darowizna na wybór publicystyki”.

Publicystyka historyczna  
Jerzego Milewskiego

ODESZLI

i rozpoznawalnych na świecie kom-
pozytorów polskich po Chopinie. Był 
twórcą muzyki skrajnie awangar-
dowej ( „Tren – ofiarom Hiroszimy”, 

„Dies Irae” ), ale od połowy lat 70-
tych stał się wielkim symfonikiem ( 
osiem symfonii ) i twórcą czterech 
oper, blisko stu utworów kameral-
nych.

Jego pasją było tworzenie 
parku wokół dworku w Lusławicach, 
do którego zwoził sadzonki z całe-
go świata – w roku ubiegłym prze-
kazał Lusławice skarbowi państwa.

Był wyróżniony pięcioma na-
grodami Grammy. Został odznaczo-
ny Orderem Orła Białego.

Był królem Jagiełłą w „Krzy-
żakach” Aleksandra Forda ( 1960 
), ale zapamiętaliśmy go przede 
wszystkim z roli SS-mana Brunne-
ra, przeciwnika Klossa ( Stanisława 
Mikulskiego ) w „Stawce większej 
niż życie”. Wspominamy urodzone-
go w Wilnie i tam debiutującego,  
Emila Karewicza, który zmarł 18 
marca tego roku. 

7 marca opuścił nas Ludwik 
Stomma, przez 30 lat publikujący 
felietony w „Polityce” i w „Prze-
glądzie”. Z wykształcenia etnolog 
i antropolog, erudycyjnym językiem 
komentował działania krajowe 
i międzynarodowe Polski i Polaków. 
Od 1981 roku mieszkał we Francji, 
pracował na Sorbonie ! Napisał 14 
książek, piętnasta ukaże się nieba-

wem. Dla naszego dziennikarstwa 
Mistrz!

Czy pamiętacie i pamiętamy 
bo „Jolka, Jolka pamiętasz”, śpie-
waliśmy to. A wiele lat później „Ta-
kie tango”. Ile słynnych przebojów 
Izabelli Trojanowskiej. I Romuald 
Lipko opuścił nas 6 lutego w tym 
roku.

16 lutego odszedł Jerzy 
Gruza. W 2017 roku na festiwalu 
w Gdyni otrzymał Platynowe Lwy 
za całokształt twórczości. Był twór-
cą niezapomnianych seriali, Teatru 
Telewizji, filmów, 27 lat reżysero-
wał Festiwal Piosenki w Sopocie. To 
on nakręcił dla tv „Wojnę domową” 
i „Czterdziestolatka”. Był autorem 
pierwszego, polskiego talk-show 
z Ireną Dziedzic „Tele-Echo”.

Był najwybitniejszym pisa-
rzem polskim ostatnich kilkudzie-
sięciu lat, laureatem Nagrody Lite-
rackiej „Nike”. Pisywał felietony dla 

„Polityki” i „Tygodnika Powszechne-
go”i sztukę tę wyniósł na szczyty. 
Tuż przed śmiercią ukazał się zbiór 
„60 felietonów najjadowitszych”. 
A napisał jeszcze „Wyznania po-
kątnej literatury erotycznej”, „Spis 
cudzołożnic”, „Tezy o głupocie, piciu 
i umieraniu”, „Marsz Polonia”, „Wie-
le demonów”, „Pod Mocnym Anio-
łem” (Nike 2001 ). Zapalony kibic 
futbolu, a przede wszystkim Cra-
covii. Jerzy Pilch zmarł 29 maja.

Przez kilkadziesiąt lat był 
czołowym basem Opery Warszaw-

skiej. Występował na całym świecie. 
W 1956 roku wygrał trudny kon-
kurs Vercelli we Włoszech. Śpiewa-
jąc Raimonda w „Łucji z Lammer-
mooru” Donizettiego, partnerował 
Marii Callas. Do jego niezapomnia-
nych ról należał Skołuba ze „Strasz-
nego dworu” czy Borys Godunow. 
Śpiewał w prawykonaniach „Pasji 
według św. Łukasza” i „Jutrzni” 
Pendereckiego. Grał w filmach m.in. 
w „Lalce” Hasa, „Ziemi obiecanej” 
Wajdy, „Znachorze” Hoffmana. Uro-
dził się w Wilnie, walczył w kampa-
nii wrześniowej, wstąpił do AK, a za 
akcję „Burza” zesłany w głąb Rosji, 
rąbał las za Uralem. Jego popier-
sie z brązu ozdabia Sale Reduto-
we Opery Narodowej w Warszawie. 
Bernard Ładysz zmarł 25 lipca br.

Nazywana Czarną Madonną 
polskiej piosenki, gwiazda kra-
kowskiej Piwnicy pod Baranami. 
W 1962 roku wygrała Studencki 
Festiwal Piosenki, aby rok później 
wygrać Opole „Karuzelą z madon-
nami”. Znakomicie śpiewała poezję 
do muzyki Koniecznego, później 
Zaryckiego. Z sukcesem wystąpiła 
w paryskiej Olimpii. Po raz ostatni 
wystąpiła w 1999 roku w poznań-
skim Teatrze Wielkim. Wycofała się 
z życia publicznego i nigdy już nie 
wystąpiła. Ewa Demarczyk zmar-
ła 14 sierpnia tego roku.

Tragiczny sierpień. Bo dzień 
po  Ewie Demarczyk, odczytaliśmy 
nekrolog Henryka Wujca, współ-

twórcy KOR-u, Wolnych Związków 
Zawodowych, pomysłodawcą i re-
daktorem „Robotnika”,przewodni-
czył Forum Polsko – Ukraińskiemu. 
Pośmiertnie uhonorowany Orderem 
Orła Białego.

20 sierpnia zmarł Piotr 
Szczepanik, twórca i wykonawca 
sentymentalnych przebojów „Kor-
morany”, „Kochać jak to łatwo po-
wiedzieć”, „Żółte kalendarze”.

Jeden z najwybitniejszych 
polskich dyrygentów, Jan Krenz, 
zmarł 15 września tego roku. Kie-
rował Wielką Orkiestrą Symfonicz-
ną Polskiego Radia w Katowicach 
(1953 – 69), był dyrektorem Teatru 
Wielkiego w Warszawie (1968 – 
73), szefował Filharmonii Krakow-
skiej (2005 – 08). Stworzył podwa-
liny pod polską muzykę współcze-
sną razem z Tadeuszem Bairdem 
i Kazimierzem Serockim zakładając 
znaną w świecie „Warszawską Je-
sień”. Był autorem muzyki filmowej 
do „Kanału” Wajdy i „Zezowatego 
szczęścia” Munka. Kierował prawy-
konaniami dzieł Witolda Lutosław-
skiego.

I zupełnie niedawno, bo 19 
października, po długotrwałej cho-
robie zmarł odtwórca znakomitych 
ról  teatralnych i filmowych – Woj-
ciech Pszoniak. W 1971 roku 
,w „Biesach”, w reżyserii Wajdy 
w Starym Teatrze zabłysnął rolą 
Wierchowieńskiego, rok później za-
grał Dziennikarza w filmowej wer-

Cd. ze str. 1

W trosce o seniorów
Cd. ze str. 5

w kwocie ok. 260 tys. zł pozwoli na 
objęcie wsparciem 25 osób w wieku 
powyżej 60 lat z ternu gminy Brańsk.

Główny cel jaki stawiają przed 
sobą Kluby Seniora to przeciwdzia-
łanie wykluczeniu, osamotnieniu 
i marginalizacji osób starszych. Po-
zyskane fundusze umożliwią rozsze-
rzenie oferty zajęć z zakresu kultury 
fizycznej, poradnictwa specjalistycz-
nego i działalności prozdrowotnej.

Projekty w tym zakresie piloto-
wała LGD Brama na Podlasie a fun-
dusze pochodzą z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020.

 (seb)
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dr n. med.Krzysztof Rogowski
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ZOZ MSWiA Białystok, 

ul. Fabryczna 27

tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego

- andropauza

- zaburzenia erekcji

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

Tel. 85 732 75 15 
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Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31 
tel. 85 730 71 38 
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���operacyjnych

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

dr�n.med.�Mariusz�Tomaszuk

rejestracja��tel.�882�710�395
www.mariusztomaszuk.pl
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Hajnówka,�ul.�Zielona�5
termin�przyjęć�-�poniedziałki

Etno warsztaty  
w Muzeum Białoruskim w Hajnówce

Warsztaty prowadziła 
Agnieszka Tichoniuk- muzealny 
historyk sztuki, która również opo-
wiedziała dzieciom o zakończonym 
konkursie plastycznym „Ja nara-
dziusia tut” i pokazała wystawę 
nagrodzonych prac.

Warsztaty prowadzone były 
przez Muzeum i Ośrodek Kultury 
Białoruskiej w Hajnówce w ramach 
projektu „PRZYGRANICZNY ALIANS 
ETNICZNY”. To projekt, który na 
przestrzeni roku ma wiele działań 

Cd. ze str. 1 prezentujących lokalną sztukę, tra-
dycje, oraz działań animujących lo-
kalną społeczność-nie tylko dzieci 
ale i dorosłych- w myśl idei PRZY-
MIERZA kulturowego na pograniczu 
etnicznym jakim jest Podlasie i zie-
mia hajnowska.

Warsztaty zorganizowano 
w ramach realizacji zadania p.n. 

„Przygraniczny alians etniczny” ze 
środków Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz 
Urzędu Miasta Hajnówka.

Tomasz Tichoniuk

PRZECZYTANE
„Polityk nigdy nie ujawnia swoich prawdziwych poglądów. Publicz-

nie prezentuje takie, jakich oczekują przywódcy partii, do której należy 
lub chce wstąpi. Liczą się osobiste korzyści, pieniądze, stanowiska, 
pozycja, zaszczyty, dla których można być elastycznym”.               fb



numer 11 (83)

Listopad
2020

bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

W  związku z  sytuacją epidemiologiczną 
obejmującą nasz kraj, w  trosce o  mieszkań-
ców miasta Hajnówka, w  szczególności  se-
niorów, osoby schorowane oraz o   obniżonej 
odporności zwracamy się z   apelem do tych, 
którzy  potrzebują  pomocy  w    codziennych 
czynnościach,  takich  jak:  zakupy, zaopatrze-
nie w    leki, o   zgłaszanie swoich potrzeb do  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  
Hajnówce, pod  numerem telefonu 85  682  
20  11, w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 
poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00, 

bądź poza godzinami pracy Ośrodka pod 
numerem telefonu 506 925 090,  lub na 
adres email: mops-hajnowka@home.pl

Jednocześnie zachęcamy osoby objęte 
kwarantanną, jak również innych mieszkańców 
miasta Hajnówka, do skorzystania ze wsparcia 
psychologicznego poprzez  kontakt telefoniczny 
pod numerem 85 682 20 11 wewnętrzny 
45, poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 
od 10:00 do 14:00.

Dyrektor MOPS  
Mariusz Iwaniuk 

APEL 
do  mieszkańców miasta Hajnówka!

Mimo  trudności  epidemicznych  prace 
przy  inwestycjach  infrastrukturalnych na  te-
renie miasta Hajnówka nie ustały. W II połowie 
bieżącego roku samorządowi udało się dopro-
wadzić do końca  rozpoczęte przedsięwzięcia 
związane z poprawą  infrastruktury komuni-
kacyjnej, gospodarką komunalną czy opieką 
senioralną. 

We wtorek 3  listopada 2020 r. została 
oficjalnie otwarta ulica Mikołaja Reja w Haj-
nówce. Przebudowa ulicy była możliwa dzięki 
dofinansowaniu projektu „Rozbudowa drogi 
gminnej nr 108514B - ul. Mikołaja Reja 
- od km 0,008 do km 0+445 w mieście 
Hajnówka” z Funduszu Dróg Samorządowych.  

Inwestycje miasta Hajnówka w drugiej połowie 2020r. 
W otwarciu ulicy wzięli udział Burmistrz Miasta 
Hajnówka Jerzy Sirak, proboszcz parafii pw. św. 
Jana Chrzciciela Jan Romańczuk, proboszcz 
parafii pw. Cyryla  i Metodego Zygmunt Bro-
nicki, Przewodnicząca Rady Miasta Walentyna 
Pietroczuk, wiceprezes  Infra  Instal sp. z o.o. 
Krzysztof Gawryluk. 

Całkowita  wartość  inwestycji  to 
3.686.161,17,  natomiast  dofinansowanie 
z  Funduszu  Dróg  Samorządowych  wynosi 
1.998.469,98 zł.

W  ramach projektu zostały wykonane 
następujące prace:
• przebudowa jezdni o nawierzchni asfaltowej 
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Starostwo Powiatowe w Hajnówce przypo-
mina o możliwości skorzystania z nieodpłatnej 
pomocy prawnej – w Powiecie Hajnowskim funk-
cjonują dwa punkty:

1.  Punkt  nieodpłatnej  pomocy  prawnej, 
w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielają 
adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okrę-
gową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku,

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, któ-
rego prowadzenie Powiat Hajnowski powierzył 
Stowarzyszeniu SURSUM CORDA,

oba z siedzibą w I LO im. Marii Skłodowskie 
– Curie w Hajnówce. 

System darmowej pomocy prawnej  funk-
cjonuje od 2016 r. Od dnia 1 stycznia 2019 roku 
usługi dostępne w punktach pomocy zostały uzu-
pełnione o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
i nieodpłatną mediację. Osoby w trudnej sytuacji 
mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc 
w jednym z 1500 punktów w całej Polsce – także 
na  terenie Powiatu Hajnowskiego. Od początku 
2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
z  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego 
może skorzystać każda osoba, której nie stać na 
uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne 
oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas 
osobistej wizyty w punkcie.   Udzielanie nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nie-

odpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa 
się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu 
terminu wizyty. Temrin wizyty można ustalić te-
lefonicznie: 85 682 48 36 lub online: https://
np.ms.gov.pl/podlaskie/hajnowski

    Poniżej  prezentujemy  link,  pod  którym 
znajdziecie  Państwo  zasady  udzielania  nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz listę jednostek nie-
odpłatnego poradnictwa:

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/bez-
platna_pomoc_prawna/ 

 Zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy  o nieodpłat-
nej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji  prawnej,  Starosta 
sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłat-
nego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców 
powiatu, które obejmuje w szczególności:

1) poradnictwo  rodzinne, psychologiczne, 
pedagogiczne,  z  zakresu  pomocy  społecznej, 
w sprawie  rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji 
kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzyw-
dzonych przestępstwem, a także z zakresu praw 
konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubez-
pieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podat-
kowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku 
finansowego i inne;

2) nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punk-
tów i dyżurów.                       Katarzyna Miszczuk

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Hajnowskim

„Przeorana kilkakrotnie pługiem wszech-
światowej wojny, wyciśnięta jak cytryna, wy-
nędzniała, zdeptana stopami milionów komba-
tantów różnych państw i narodów wstaje jako 
odmłodzony feniks w 1918r. z popiołów”

Artykuł „20lecie niepodległości” z 11 listo-
pada 1938r., „Gwiazdka Cieszyńska”

I wojna światowa zmieniła bieg wielkiej 
historii. Krajobraz geopolityczny  roku 1918 r. 
przypominał chaos – choć od zamachu w Sa-
rajewie po traktat wersalski minęło zaledwie 4 

lata, były to najbardziej kosztowne cztery lata 
w dziejach świata.  I wojna światowa pochło-
nęła 14 mln  istnień  ludzkich, kolejne miliony 
ludzi zostało kalekami. Ale tragiczny bilans miał 
się tylko powiększać – wycofujące się wojska 
stosowały taktykę spalonej ziemi, co doprowa-

Święto Niepodległości
dziło do klęsk głodu  i  chorób. A splądrowane 
przez wojnę europejskie gospodarki  nie miały 
zasobów ani siły, by zapanować nad  rozmia-
rem  ludzkich dramatów.   Opadający z wolna 
wojenny kurz odsłaniał nową Europę - nastąpił 
zmierzch  imperialnych monarchii, które ustą-
piły miejsca państwom narodowym. Ład nale-
żało zbudować na nowo – tym razem stał się 
on także udziałem Polski.  Zielone światło dał 
prezydent USA Woodrow Wilson, który w słyn-
nym czteropunktowym programie pokojowym, 

w punkcie 13 zaznaczył, że wolnej Europy nie 
będzie bez niepodległego państwa polskiego.  
W    1918  r.  z  niemieckiego więzienia wraca 
Marszałek Józef Piłsudski – 11 listopada Rada 
Regencyjna przekazuje mu zwierzchnią wła-
dzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad 

wojskiem Polskim. 14 listopada Rada dokonu-
je samorozwiązania, przekazują Piłsudskiemu 
całość władzy zwierzchniej. Po 123 latach nie-
woli odradza się państwo polskie. Walka pięciu 
pokoleń Polaków żyjących pod zaborami nie 
odeszła w zapomnienie. I choć przed młodziut-
ką  II Rzeczpospolitą wielka historia postawiła 
wiele wyzwań  (plebiscyty o Śląsk, wojna pol-
sko – bolszewicka, konflikt z Czechami o Zaol-
zie, konieczność reform gospodarczych, trudny 
okres wewnętrznych konfliktów politycznych, 

zakończony przewrotem majowym z 1926r.), 
Polakom  udało  się  odzyskać  podmiotowość 
swojej ojczyzny. II Rzeczpospolita odrodziła się 
niczym feniks z popiołów.

Na pamiątkę tego wydarzenia Polacy 11 
listopada świętują Narodowe Święto Niepod-

ległości.   Święto zostało ustanowione ustawą 
z dnia 23 kwietnia 1937. Do polskiego kalen-
darza powróciło w 1989r. Hajnówka jak co roku 
uczciła nasze wielkie, patriotyczne święto, choć 
to były inne obchody niż zwykle – bez tłumów, 
bez oficjalnych delegacji, bez asysty pocztów 
sztandarowych,  jak  to miało miejsce  jeszcze 
rok temu.

Ten szczególny dzień w nieszczególnych 
czasach Hajnowianie celebrowali na różne spo-
soby: symbolicznie – poprzez wywieszenie biało 
– czerwonej flagi, udział w samochodowym raj-
dzie (pozdrawiamy uczestników, piękna inicja-
tywa!) lub obserwując uroczystości w skwerze 
imienia dr Dymitra Wasilewskiego, przy Pomni-
ku „Ofiarom Wojen, Przemocy i Represji „91”, – 
w tym roku skromne, tylko z obecnością władz 
samorządowych. Uroczystości poprzedziły Msza 
Święta za Ojczyznę w Kościele p.w. Świętych 
Cyryla i Metodego w Hajnówce oraz Modlitwa 
w  Intencji Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy 
w Hajnówce.

 I choć nie mogliśmy się spotkać, by trady-
cyjnie wspólnie celebrować nasze wielkie świę-
to, podniosłe słowa hymnu , które rozbrzmiały 
punkt  12.00,  a  także  wspólna modlitwa  za 
Ojczyznę i poległych sprawiły, że patriotyczne 
nuty grały w sercu każdego z nas. 

Katarzyna Miszczuk



dofinansowanego z Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
Oś priorytetowa  IV  Innowacje spo-

łeczne i współpraca ponadnarodowa, 
Działanie 4.3 Współpraca ponadna-
rodowa. 

Emilia Korolczuk
Główny specjalista  

ds. wdrożenia w projekcie
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Inwestycje miasta Hajnówka w drugiej połowie 2020r. 

z chodnikami dla pieszych i dwu-
kierunkową ścieżką rowerową,

• przebudowa  i  rozbudowa miejsc 
postojowych  dla  samochodów 
(74), 4 miejscami dla osób niepeł-
nosprawnych oraz dwóch zatok 
autobusowych,

• wykonanie  nowej  kanalizacji 
deszczowej,

• wykonanie  nowego  oświetlenia 
ulicznego  i doświetlenie przejść 
dla pieszych,

• przebudowa dwóch skrzyżowań 
z drogami wojewódzkimi,

• zamontowanie barier ochronnych 
w pobliżu szkoły i przedszkola,

• wykonanie nowego oznakowania 
poziomego i pionowego.

W ramach projektu „Zwięk-
szenie dostępności do edukacji 
przedszkolnej poprzez rozbudo-
wę i przebudowę Przedszkola nr 
3 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Hajnówce” realizowanego z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go  Województwa  Podlaskiego  na 

lata  2014-2020,  Osi  Prioryteto-
wej  VIII.  Infrastruktura  dla  usług 
użyteczności  publicznej, Działania 
8.6  Inwestycje  na  rzecz  rozwo-
ju  lokalnego  -    kwota  inwestycji:  
2 694 509, 34 zł, udało się wybu-
dować nowe sale dydaktyczne oraz 

gabinety  zajęć  specjalistycznych, 
dużą salę gimnastyczną oraz salę 
integracji sensorycznej, która pozy-
tywnie wpłynie na rozwój przedszko-

laków. Przedszkole zyskało również 
nowoczesny plac zabaw, dostoso-
wany do potrzeb dzieci z niepełno-
sprawnościami. Budynek jeszcze nie 
został oddany do użytku.

Do  30  listopada  planowa-
ne  jest oddanie w pełni gotowego 
Domu  Dziennej  Pomocy  zrealizo-
wanego dzięki projektowi „Utwo-
rzenie Domu Dziennej Pomocy 
w Hajnówce”  ze środków Regio-
nalnego  Programu  Operacyjne-
go  Województwa  Podlaskiego  na 
lata  2014-2020,  Osi  Prioryteto-
wej  VIII.  Infrastruktura  dla  usług 

użyteczności  publicznej, Działania 
8.6  Inwestycje  na  rzecz  rozwo-
ju  lokalnego  -  kwota  inwestycji:  
844 175, 45 zł, kwota dofinansowa-
nia: 711 888, 72 zł. Celem projektu 
jest zapewnienie opieki osobom po-
wyżej 65. roku życia, niesamodziel-
nym, z niepełnosprawnościami. Pla-
cówka dostępna będzie podopiecz-
nym 8 godzin dziennie, od ponie-
działku do piątku z zapewnieniem 
dwóch posiłków dziennie. Znajdzie 
się w nim miejsce dla około 20 osób. 
W październiku miała miejsce rekru-
tacja uczestników. Jednakże z uwagi 
na sytuację epidemiczną rozpoczę-
cie działalności zostało wstrzymane. 

Do  końca  roku  ma  zostać 
zakończona budowa Punktu Se-
lektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. To inwestycja reali-
zowana wspólnie z miastem Bielsk 
Podlaski.  Współfinansowana  ze 
środków  Funduszu  Spójności  Unii 

Europejskiej  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020 - kwota inwesty-
cji: 7 736 044,56 zł (beneficjentem 
jest Miasto Bielsk Podlaski). Osta-
tecznym efektem będzie nowocze-
sny punkt selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych wyposażony m.in. 
w kontenery obsługi, magazyny na 
odpady problemowe, magazyny na 
surowce  i  sprzęt, wagę samocho-
dową, ścieżkę edukacyjną, chodniki, 
place  na  kontenery  oraz  miejsca 
parkingowe.  Zostanie  zakupiony 

również  niezbędny  do  funkcjono-
wania punktu sprzęt mechaniczny 
oraz wyposażenie.

Emilia Korolczuk, Ewa Zubrycka

Cd. ze str. 1

Dotyczą one przede wszyst-
kim  osób  z  niepełnosprawnością 
wzroku, słuchu oraz poruszających 
się na wózkach. Mają one na celu 
zwiększenie  dostępności  budynku 
dla klientów administracji publicznej, 
zmagających się z różnego rodzaju 
dysfunkcjami. 

Od miejsc postojowych do wej-
ścia do budynku poprowadzono linie/
ścieżki  naprowadzające oraz pola 
uwagi. To pojedyncze linie wykonane 
z metalu ułożone w czterech  rzę-
dach.  Niewidomy prowadzi wzdłuż 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta Hajnówka
nich laskę i nie zbacza z drogi. Idzie 
jak po szynach. Należą one do sys-
temu poziomych oznaczeń informa-
cyjno-dotykowych. 

Na schodach przed wejściem 
zamontowano nakładki antypośli-
zgowe na stopnie w kolorze żółtym, 
zwiększające  ich  widoczność.  Na 

drzwiach wejściowych pojawiły się 
oznaczenia ostrzegawcze, czyli żół-
te kontrastujące  taśmy. Wewnątrz 
budynku na pierwszych oraz ostat-
nich stopniach schodów naklejono 
taśmy antypoślizgowe zwiększające 

bezpieczeństwo osób z nich korzy-
stających, pełnią rolę ostrzegawczą 
dla osób z dysfunkcjami wzroku. Na 
piętrze urzędu miasta na drzwiach 
każdego z pokoi przyklejone zostały 
tabliczki z numerem pokoju i nazwą 
referatu,  opisane  alfabetem  Bre-
aila.  Dodatkową  funkcjonalnością 
jest  funkcja NFC, która umożliwia 
odczytanie  jej  zawartości poprzez 
zbliżenie  telefonu  do  symbolu  na 
tabliczce. Technologia ta umożliwia 
komunikację, przesył informacji po-
między  urządzeniami,  czytnikami 
w odległości nie większej niż 20 cm.  

Zakupiona została także prze-
nośna tzw. recepcyjna pętla  induk-
cyjna. Urządzenie to jest jednym ze 
środków wspomagania słuchu. Może 
służyć zarówno  jednej,  konkretnej 
osobie z dysfunkcją słuchu, jak i gru-
pie  ludzi z  tą niepełnosprawnością 
np. podczas spotkań w sali nr 12, 
indywidualnych spotkań pomiędzy 
urzędnikiem i petentem, w kasie. 

Na miejscach postojowych dla 
osób z niepełnosprawnościami przed 
urzędem zamontowana została wy-

lewka betonowana, umożliwiająca 
bezkolizyjne  wjechanie  wózkiem 
inwalidzkim z parkingu na chodnik. 

Usprawnienia sensoryczne zo-
stały zakupione w ramach projektu 
„Hajnówka dostępna - program do-
stępności miasta w sferach kultury 
i  turystyki  inspirowany  rozwiąza-
niami  włoskimi  z miasta Matera” 
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Realizacja projektu MARA przez Powiat Hajnowski
Powiat Hajnowski w porozu-

mieniu z Politechniką Białostocką 
bada możliwość wdrożenia in-
nowacyjnych modeli transportu 
w regionie. 

Mając na względzie rozwój mo-
bilności oraz  innowacyjności, Powiat 
Hajnowski  jest partnerem w między-
narodowym  projekcie  badawczym 
MARA – Mobility and Accessibility in 
Rural Areas – New approaches for de-
veloping 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 przedsię-
wzięciu uczestniczy 12 partnerów z 9 
krajów,  a  liderem  jest Ministerstwo 
Energetyki, Digitalizacji  i  Infrastruk-
tury z Niemiec  (Mecklenburg-Vorpo-
mmern).Tematem wiodącym projektu 
jest zrównoważony transport i ruch tu-
rystyczny na obszarach peryferyjnych 
państw basenu Morza Bałtyckiego. Do-
celowo projekt ma przyczynić się do 
podniesienia mobilności mieszkańców 
i turystów w naszym regionie.

Przez ostatnie miesiące  inten-
sywnie pracowaliśmy nad Action Plan 
ujmującym kierunki rozwoju mobilno-
ści  regionu z wykorzystaniem e-no-
winek.    Ideą przypadku pilotażowego 
(innowacji)  jest system transportowy 
z wypożyczeniem rowerów elektrycz-
nych,  dostępny  poprzez  rejestrację 
w przeznaczonej do tego celu aplika-
cji, za pomocą specjalnej karty. Prze-
prowadzona analiza SWOT wskazuje 
na duży potencjał  rozwoju koncepcji 
e-bike w  regionie Puszczy Białowie-
skiej ze względu na atrakcyjną sieć już 
dostępnych  tras  rowerowych  (ponad 
650 km) oraz perspektywy  rozwoju 

(budowa  trasy  rowerowej spinającej 
Hajnówkę z Białymstokiem – stolicą 
województwa, plany budowy ścieżki 
rowerowej  Hajnówka  –  Białowieża 
wzdłuż drogi wojewódzkiej). Dokument 
wskazuje na potrzebę   opracowania 
koncepcji  regionalnego produktu sie-
ciowego opartego na integracji tras ro-
werowych oraz innowacyjnych techno-
logii zwiększających atrakcyjność tego 
środka transportu. 

A  zmiany  są  potrzebne  –  jak 
wskazują badania ankietowe przepro-
wadzone przez Politechnikę Białostoc-
ką oraz Zespół MARA – Powiat Hajnów-
ka w 2019  r., ankietowani –  turyści 
oraz mieszkańcy wskazali na potrzebę 
integracji  systemów transportowych 
oraz budowę regionalnych systemów 
rowerowych z aplikacją mobilną. Po-
trzeba wypracowania nowych, alter-
natywnych kierunków mobilności w re-
gionie Puszczy Białowieskiej została 
równie mocno zaakcentowana podczas 
dwóch spotkań fokusowych prowadzo-
nych przez pracowników Politechniki 
Białostockiej z różnymi grupami inte-
resariuszy, które odbyły się w dniach 
21.10.2019 i 4.11.2019. w Hajnówce. 
Gospodarzami  obu  warsztatów  był 
samorząd Powiatu Hajnowskiego oraz 
Politechnika Białostocka.

Tworząc Action Plan (nad którym 
czuwa dr. Urszula Ryciuk, PB) pozo-
stawialiśmy w  kontakcie  z  naszymi 
partnerami z państw Basenu Morza 
Śródziemnego.  Podczas warsztatów 
online omówiono dotychczas następu-
jące zagadnienia: identyfikacja potrzeb 
w zakresie mobilności na obszarach 
trudno dostępnych  turystyczne oraz 
adaptacja i rozwój istniejącej rozwią-
zań mobilnych, Ponadto, na podstawie 
analizy dobrych praktyk krajów  part-

nerskich  (nas szczególnie  interesuje 
nas współpraca z litewskim partnerem 
z Wileńskiego Uniwersytet Technicz-
nego im. Giedymina (VGTU) – uczelnia 
techniczna z siedzibą w Wilnie, jeden 
z dwóch uniwersytetów technicznych 
na Litwie. Litwa  bowiem wprowadziła 
e-bike do swojej oferty  turystycznej 
i transportowej), zastanawialiśmy się, 
jak dostosować zaproponowane  roz-
wiązania mobilne w swoich regionach. 
W tym miejscu należy nadmienić, że 
na  ostatnim  meetingu  online  nasz 
partner z Politechniki Białostockiej  - 
dr.hab prof.  PB Elżbieta Szymańska 
oraz dr. hab  inż. Zofia Kołoszko-Cho-
mentowska wygłosiły interesujące pre-
zentację omawiając problemy z jakimi 
boryka się Powiat Hajnowski w drodze 
do polepszenia mobilności w regionie. 
Co więcej, we współpracy z zespołem 
z  Hajnówki  wykazały,  że  korelacja 
z sąsiadem z Litwy, (tak zwana praca 
w peer groups) może w przyszłości 
zaowocować i wskazać nam drogę do 
przyjaznych  ekologicznie  rozwiązań 
transportowych takich jak e-rowery. 

Przed zespołem MARA – Powiat 
Hajnowski kolejne wyzwanie – prze-
prowadzanie badań wskazujących na 
możliwość ulokowania potencjalnych 
punktów  stacji  ładowania  rowerów 
elektrycznych w  regionie. Następnie 
– seria spotkań z firmami transporto-
wymi, mieszkańcami oraz przedstawi-
cielami samorządów. 

Wdrożenie  i  rozwój  nowych, 
przyjaznych  środowisku  środków 
transportu (w szczególności pojazdów 
elektrycznych,  takich  jak e-rower czy 
skuter  elektryczny)  w  regionie  Haj-
nówki w znaczący sposób wzbogaci 
istniejący system transportowy o  in-

Chcesz zainstalować u siebie 
technologię OZE, ale nie wiesz od 
czego  zacząć?  Pomoc  znajdziesz 
w  powiatowym  Centrum  Energii 
Odnawialnej!  Przypominamy, że od-
wiedzający Nas mieszkańcy i przed-
siębiorcy mogą liczyć na:
•  niezależną  informację na  temat 
korzyści z zastosowania OZE,

• fachowe doradztwo odnośnie wy-
boru  konkretnych  rozwiązań  dla 
Państwa domu,

•  nieodpłatną ocenę budynku pod 
kątem aktualnego zużycia energii 
oraz propozycję  rozwiązań ener-
gooszczędnych, a także doradztwo 
odnośnie możliwości  dofinanso-
wania z  funduszy unijnych  i kra-
jowych.

Ale  nie  tylko  –  za  sprawą 
współpracy  naszego  Centrum 
z  biznesem,  powstała  baza  firm 
z  terenu Województwa Podlaskie-
go działających w obszarze energii 
odnawialnej, systemów grzewczych 
i termomodernizacji. Znajdziecie tu 
namiary na przedsiębiorców świad-
czących  usługi  projektowania  in-
stalacji, montażu, doradztwa oraz 
wyceny. W bazie firm znajdują się 
także podmioty świadczące pomoc 
przy składaniu wniosków o dofinan-
sowanie.  Lista  współpracujących 
z  Centrum  firm  dostępna  jest  na 
stronie https://centrumenergii.com/

instalatorzy/ oraz w formie ulotki. To 
krótkie zestawienie przedsiębiorstw 
działających „w zasięgu ręki”, profe-
sjonalnych i godnych zaufania. Lista 
firm oczywiście nie jest zamknięta. 
Zapraszamy do kontaktu  i współ-
pracy z Centrum inne firmy mające 
swoje siedziby w województwie pod-
laskim. Warto wspierać i promować 
nawzajem swoje działania.
Centrum Energii Odnawialnej  

– informacje o projekcie
Centrum Energii Odnawialnej 

to kolejna  inicjatywa Powiatu Haj-
nowskiego,  realizowana w wyniku 
kontynuacji współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Energievision Franken-
wald e.V. w Kronach. Centrum Ener-
gii Odnawialnej w ramach projektu 
będzie  wspierane  do  2020  r.,  to 
inwestycja finansowana przez nie-
mieckie Ministerstwo  Środowiska, 
w  ramach  Europejskiej  Inicjatywy 
na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Li-
derem projektu jest stowarzyszenie 
Energievision Frankenwald, partne-
rami – Powiat Hajnowski i Białostoc-
ki Obszar Funkcjonalny. Całkowita 
wartość  projektu  to  334 859,  25 
euro, z czego do powiatu jako jed-
nego z dwóch parterów trafią środki 
w wysokości 106 775, 00 euro. Po-
wiat Hajnowski posiada wkład rze-
czowy do projektu w postaci zapew-
nienia miejsca Centrum  i kosztów 

jego funkcjonowania. 
Promocja technologii OZE  

w powiecie
Realizowany projekt dot. funk-

cjonowania Centrum oddaje zało-
żenia  „Planu  energetycznego  dla 
Powiatu Hajnowskiego”, ujmującego 
m.in. analizę zasobów, perspektyw 
i możliwości wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii w regionie. 
Powiat Hajnowski jest jedynym 
powiatem w Polsce, który posia-
da opracowany takiego rodzaju 
plan energetyczny. Plan charak-
teryzuje potencjał energii znajdują-
cy się na  terenie Powiatu Hajnow-
skiego w postaci: energii słonecznej 
(ogniwa termalne,  fotowoltaika na 
dachach,  farmy  fotowoltaiczne), 
biomasy  (drewno,  biogaz,  odpa-
dy biologiczne), energii wiatrowej, 
geotermii.  Dzięki  temu  przygoto-
wany  przez  stronę  niemiecką  we 
współpracy z Powiatem  i Gminami 
Plan  może  być  podstawą  do  po-
dejmowania  decyzji  samorządów 
w zakresie wdrażania inwestycji na 
bazie odnawialnych źródeł energii 
i ubiegania się o  ich dofinansowa-
nie ze środków unijnych i krajowych. 
Zdaniem ekspertów, przy wykorzy-
staniu i inwestowaniu w rozbudowę 
dostępnych źródeł energii, możliwe 
jest aby Powiat Hajnowski stał się 
samowystarczalny  energetycznie. 

Plan  jest dostępny na stronie Po-
wiatu Hajnowskiego  i w Biuletynie 
Informacji Publicznej samorządu. 

Powstanie Planu to efekt reali-
zacji polsko - niemieckiego projektu 
„Zasobooszczędny rozwój regional-
ny na Podlasiu”, który był wdrażany 
we  współpracy  z  Fundacją  Euro-
natur  i Stowarzyszeniem Energie-
vision Frankenwald e.V. w 2019 r. 
Współpraca  jest kontynuowana,  jej 
efektem  jest powołanie w 2019 r. 
Centrum Energii Odnawialnej.

W ramach zwiększenia wyko-
rzystania niekonwencjonalnych źró-
deł energii,  we wrześniu 2019 r. Po-
wiat Hajnowski zakończył realizację 
projektu  inwestycyjnego  Instalacje 
fotowoltaiczne na budynkach nale-
żących  do  Powiatu  Hajnowskiego. 
Przedmiotem projektu był montaż 
instalacji fotowoltaicznych o łącznej 
mocy 91,35 kW służących do wytwa-
rzania energii elektrycznej z promie-
niowania słonecznego na czterech 
budynkach należących do Starostwa 
Powiatowego w Hajnówce:   Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Hajnówce, 
Środowiskowego  Domu  Samopo-
mocy w Hajnówce, Domu Pomocy 

Nowa oferta Centrum Energii Odnawialnej
Społecznej ROKITNIK w Białowieży 
oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego w Hajnówce. Od-
bioru  i uruchomienia  technicznego 
dokonano w końcu września 2019 r.

Również II LO z DNJB wykorzy-
stuje energię wytwarzaną przez pa-
nele  fotowoltaiczne  -  te  zostały 
zamontowane w  ramach  projektu 
„Kompleksowa  termomodernizacja 
budynku  Zespołu  Szkół  z  Dodat-
kową Nauką  Języka Białoruskiego 
w Hajnówce”. Przedsięwzięcie było  
zrealizowane w 2018,  beneficjen-
tem również był samorząd Powiatu 
Hajnowskiego.

Katarzyna Miszczuk
Kontakt:
Lucyna Lewczuk- koordynator pro-
jektu,
lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link -ekspert ds. energii od-
nawialnych
dlink@powiat.hajnowka.pl
 Telefon: +48 85 682 21 69
UWAGA!
Choć Centrum pozostaje otwarte, ze 
względu na sytuację epidemiologicz-
ną zaleca się kontakt  telefoniczny 
bądź mailowy. 

Atrakcyjne noclegi, wycieczki 
odkrywające  kulturalne,  przyrod-
nicze  i  kulinarne  sekrety  regionu, 
nietypowe atrakcje – branża  tury-
styczna  z  regionu  Puszczy  Biało-
wieskiej zaprasza do wykorzystania 
bonu turystycznego w Krainie Żubra! 
W najstarszym lesie Europy rodziny 
z dziećmi nie będą się nudzić! Z my-
ślą o turystach Lokalna Organizacja 
Turystyczna Region Puszczy Biało-
wieskiej uruchomiła zakładkę infor-
mującą o podmiotach akcentujących 
bon turystyczny.

Bon  turystyczny wspiera pol-
skie  rodziny  i  jednocześnie branżę 

Pierwszy milion bonów turystycznych 
już przyznany. Sprawdź ofertę  

z regionu Puszczy Białowieskiej
turystyczną w okresie kryzysu wy-
wołanego pandemią COVID-19. To 
dokument elektroniczny uprawniają-
cy do kwoty 500 zł na każde dziec-
ko, który możesz wykorzystać aż do 
końca marca 2022 roku.

Więcej  informacji  pod  adre-
sem  bonturystyczny.polska.travel 
a  lista  podmiotów  akcentujących 
płatności  bonem w Powiecie Haj-
nowskim  dostępna  pod  linkiem, 
który otworzy się w nowym oknie: 
https://bialowieza.travel/aktualnosci/
198-podmioty-akceptujace-bon-tu-
rystyczny-w-powiecie-hajnowskim 

Grupa z pierwszego naboru re-
alizuje program kursów zawodowych 
w  dwóch  specjalizacjach:  technolog 
robót wykończeniowych w budownic-
twie oraz kucharz małej gastronomii. 
Uczestnicy hajnowskiego CIS zakoń-
czyli  część  teoretyczną,  teraz  czas 
na  praktykę  –  podzieleni  na  grupy, 
zgłębiają tajniki wybranych zawodów. 
Przed przyszłymi budowlańcami 280 
h, zaś kurs małej gastronomii obejmu-
je 320 h. Kursy zawodowe zakończą 
się egzaminem w Cechu Rzemiosł Roż-
nych w Hajnówce, po czym uczestniczy 
otrzymają certyfikaty potwierdzające 
zdobyte kwalifikacje. Na  tym nie ko-
niec  pracy w  ramach CIS  –  uczest-
nicy nadal będą wspierani w stawa-
niu kolejnych kroków ku zmianie na 

lepsze – pracownicy  i  specjaliści CIS 
Hajnówka  postarają  się  im  pomóc 
odnaleźć się w  realiach  rynku pracy. 
Bo  kluczowymi  celami,  dla  których 
powołano Centra  Integracji Społecz-
nej w Województwie Podlaskim  jest 
podniesienie kompetencji w obszarze 
społecznym  i  zawodowym.  Intencją 
działalności CIS  jest pomoc osobom 
zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym – projekt skierowa-
ny  jest do osób niepełnosprawnych, 
osób bezrobotnych, w tym bezrobot-
nych  długotrwale  bez  względu  na 
wiek,  płeć    czy  niepełnosprawność. 
Przy czym,  jest  to pomoc konkretna,  
bo wieloaspektowa i ukierunkowana na 
konkretny cel: zmianę życia na lepsze. 

Uczestnicy CIS zdobywają zawód  
– trwają kursy zawodowe
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D E C Y Z J A
Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 8 ust.1 i 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 Czeremcha z dnia 18 września 2020 roku
 

p o s t a n a w i a m
uznać za mienie gminne nieruchomość położoną w obrębie Stawiszcze, gmina Czeremcha, oznaczoną    

w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 669 o powierzchni 3,33 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem  z  dnia  18  września  2020  roku  Wójt  Gminy  Czeremcha  zwrócił  się  do  Staro-

sty Hajnowskiego o wydanie decyzji  stwierdzającej,  że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów 
i budynków obręb Stawiszcze, gmina Czeremcha  jako działka ewidencyjna numer 669 stanowi mienie 
gromadzkie. 

Wójt   Gminy Czeremcha do wniosku o uznanie za mienie gromadzkie działki nr 669 załączył   ze-
znania  dwóch  świadków,  którzy  zeznali,  że  działka  oznaczona  w  ewidencji  gruntów  numerem  669  
o powierzchni 3,33 ha położona we wsi Stawiszcze, gmina Czeremcha przed 1963 rokiem była użytkowana 
przez mieszkańców wsi Stawiszcze.

Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący 
w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 roku,  dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co 
oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art.8 ust. 1 poświadcza  jedynie stan prawny nieruchomości 
istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.  

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że droga oznaczona aktualnym 
numerem ewidencyjnym 669 była na mapie ( pierworysie) wsi Stawiszcze, sporządzonej w 1959 roku i była 
oznaczona dwoma numerami działek 2442, 2467. 

W wyniku odnowienia operatu ewidencji gruntów wsi Stawiszcze, gmina Czeremcha w 1972 roku   działki 
nr 2442, 2467 zostały połączone w jedną działkę numer 669 o powierzchni 3,33 ha i zapisane na Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Czeremsze jako drogi powszechnego korzystania.

Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działka nr 669 spełnia wymogi 
ustawowe do uznania jej za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowa działka  faktycznie była 
drogą  i była wykorzystywana jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do 
użytkowania przedmiotowej drogi był ogół mieszkańców wsi.

Pismem z dnia 9 października 2020 roku Starosta Hajnowski poinformował Wójta Gminy Czeremcha 
oraz sołtysa wsi Stawiszcze o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.  

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 

P o u c z e n i e
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośred-

nictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 

wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z  dniem  doręczenia  organowi  administracji  publicznej  oświadczenia  o  zrzeczeniu  się  prawa  

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Decyzja  niniejsza  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  

w sołectwie Stawiszcze oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerem-
cha oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Czeremcha i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha   
2. Sołtys wsi Stawiszcze Pan Sławomir Turik  
3. Urząd Gminy Czeremcha 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 Czeremcha  
7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska 
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a   Starosta Hajnowski 

Andrzej Skiepko

Uczestnicy CIS zaczynają od zajęć aktywi-
zacji społecznej - 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,  radze-
nia sobie ze stresem,  rozwiązywania konfliktów 
– w sytuacjach osobistych i zawodowych. Dla osób 
borykających się z uzależnieniem  lub/i z proble-
mami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej, 
przewidziano wsparcie psychologiczne  i pomoc 
– wystarczy odważyć się i postawić ten pierwszy 
krok – zgłosić się do CIS. Sekret skuteczności CIS 
kryje się w  indywidualnym podejściu do uczest-
nika – bowiem dla każdego z nich opracowany 
jest  indywidualny program wsparcia w oparciu 
o diagnozę sytuacji życiowej danej osoby, jej po-
tencjału i potrzeb.

Warsztaty maja na celu zdobycie umiejęt-
ności psychospołecznych oraz wzmocnieniu ak-
tywności społecznej, a także pomóc w określeniu 
aktualnych potrzeb edukacyjnych uczestników pro-
jektu, niezbędnych do ich powrotu na rynek pracy. 
Bo kolejnym krokiem jest rehabilitacja zawodowa 
obejmująca naukę praktycznych umiejętności jak 
nauka pisana CV, kurs przedsiębiorczości oraz wy-
żej wspomniane kursy zawodowe - ogólnobudow-
lany i gastronomiczny, a także praktyki zawodowe. 

Praca w CIS się opłaca
Zajęcia w CIS odbywają się codziennie 5 dni 

w tygodniu, uczestnikom zapewnione jest wy-
żywienie, 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 animatora-
mi 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 spec-
trum działań podejmowanych w ramach projektu 
pozwoli uczestnikom odnaleźć się na rynku pracy 
oraz uwierzyć we własne możliwości. Aktualnie 
w zajęciach organizowanych przez CIS uczestni-
czą dwie grupy. Podczas gdy grupa z pierwsze-
go naboru zgłębia  tajniki wybranych zawodów, 
druga – odbywa zajęcia ze specjalistami. Dobra 
wiadomość jest także, że rekrutacja do CIS działa 
w systemie ciągłym. Chcesz coś zmienić w sowim 
życiu? Przyjdź do CIS w Hajnówce!  
Kontakt:
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej
ul. 3 Maja 42. Hajnówka
729 888 3582
cishajnowka@fir.org.pl
Ze względu na obecną  sytuację epidemiologiczną 
kraju, zainteresowanych zachęcamy do kontaktu 
zdalnego.

***
Centrum  Integracji  Społecznej  powstało 

w  ramach projektu, którego  liderem  jest Miasto 
Łomża, partnerami powiaty: hajnowski,  łomżyń-
ski, siemiatycki, zambrowski, wysokomazowiecki, 
koleński i gmina Boćki. Całkowita wartość projektu 
to ponad 25 mln zł, z czego dofinansowanie w ra-
mach RPO wynosi blisko 20 mln zł. Środki zostaną 
rozdysponowane na potrzeby tworzenia i funkcjo-
nowania CIS w regionach partnerskich: w ramach 
realizacji projektu do Powiatu Hajnowskiego trafi 
ponad 2,5 mln zł. Projekt będzie realizowany do 
31.03.2022 r.

Katarzyna Miszczuk

Uczestnicy CIS zdobywają zawód  
– trwają kursy zawodowe

Realizacja projektu MARA przez Powiat Hajnowski
Cd. ze str. 3

nowacyjne  i bardziej ekologiczne  rozwiązania. 
Zwiększy  dostępność  komunikacyjną  regionu 
(zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną), co po-
zytywnie wpłynie na atrakcyjność  turystyczną 
regionu i poprawi mobilność w regionie. Rozwią-
zania te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tury-
stów, którzy zgłaszają duże zapotrzebowanie na 
środki i infrastrukturę do transportu rowerowego. 
Rozwój infrastruktury rowerowej (w tym ścieżek 
rowerowych) może również pozytywnie wpłynąć 
na zwiększenie częstotliwości ruchu rowerowego 
wśród mieszkańców, gdyż będzie silną alternaty-
wą dla indywidualnej komunikacji samochodowej 
i  tradycyjnych środków transportu publicznego. 
Rozwój e-mobilności w powiecie pozwoli nie tylko 
rozwiązać problemy mobilności i dostępności ko-
munikacyjnej mieszkańców i turystów, ale także 
pozwoli  promować proekologiczne i prozdrowot-

ne postawy związane z aktywnością mobilną.
Rozwój koncepcji opartej na elektrycznych 

środkach transportu (a także tradycyjnej komu-
nikacji rowerowej) w powiecie będzie miał duże 
znaczenie  również z punktu widzenia ochrony 
środowiska. Jest to szczególnie ważne dla regio-
nu Puszczy Białowieskiej (jednego z najcenniej-
szych kompleksów leśnych w Europie, wpisanego 
na  listę UNESCO). Poprawi  to  jakość powietrza 
i zmniejszy hałas związany z transportem dro-
gowym. Obecnie ruch samochodowy  i nieliczne 
przedsiębiorstwa są głównymi źródłami emisji 
zanieczyszczeń powietrza w regionie. Elektryczne 
środki  transportu mogą w przyszłości  stać się 
jedną z najważniejszych form transportu w re-
gionie.

Katarzyna Miszczuk 
Barbara Budnik 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Jeśli mowa o dostępności aplikacji  to posia-
da ona funkcjonalności, które ułatwią odbiór atrakcji 
turystycznych miasta Hajnówka osobom z niepeł-
nosprawnościami, a  także zwiększa  ich dostęp dla 
każdej grupy społecznej bez względu na wiek, płeć, 
niepełnosprawność. Aplikacja zbudowana jest z trzech 
modułów: 

Turystyczna aplikacja mobilna „Hajnówka. 
Duchowa Witalność” jest już dostępna

I. Miejski szlak  turystyczny - opisy obiektów 
znajdujących się na szlaku zostały uzupełnione o in-
formacje wskazujące na udogodnienia architekto-
niczne dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo 
zawierają audiodeskrypcję, opisującą miejsce w taki 
sposób, by jej odsłuchanie pozwoliło na wyobrażenie 
osobie niewidomej odwiedzanego obiektu. 

II. Lokale gastronomiczne - zawiera wszystkie 
punkty gastronomiczne funkcjonujące na terenie mia-
sta. Opisy obiektów zostały uzupełnione o informacje 
dla osób z niepełnosprawnością. 

III. Wydarzenia - kalendarz wydarzeń na terenie 
miasta i w okolicach. 

Aplikacja  to  także duże ułatwienie dla osób, 
które odwiedzają nasz region. Turyści znajdą w niej 
niezbędną wiedzę o  tym, co warto zobaczyć, gdzie 
można dobrze zjeść oraz  co  ciekawego się dzieje 
w życiu kulturalnym miasta i regionu. 

Zapraszamy do zainstalowania aplikacji. 
Wykonawcą aplikacji była firma Amistad. 
Aplikacja powstała w ramach projektu „Hajnów-

ka dostępna - program dostępności miasta w sferach 
kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi 
z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa 
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 
Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa. 

Emilia Korolczuk 
Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie
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