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Motto numeru:
„Kiedy spotkasz kogoś po drodze to nie pytaj,
czy wierzy w Boga, ale czy zrobił coś dla innych”
Papież Franciszek
Moim zdaniem

Mitomani

Sierpniowe obchody czter- nia mogły by być podpisane? Czy
dziestej rocznicy porozumień sierp- bez dyskretnego udziału prymasa
niowych stały się kolejna okazją Wyszyńskiego udało by się stronom
do odgrzania starych i tworzenia
porozumieć? Gdyby zamiast hasła
nowych mitów. Jak tak się dobrze zawieszonego na Stoczni Gdańskiej
przyjrzeć naszej historii to składa „Socjalizm tak – wypaczenia nie”
się ona właściwie z samych mitów. było inne np. „Wspólnie budujemy
Dlaczego inni uważają nas za mi- kapitalizm” sierpniowe strajki tak
tomanów. Może dlatego, że po pro- masowo poparli by robotnicy?.
stu nie znamy swojej historii, więc
Gdy się słucha domorosłych
fakty zastępujemy mitami. A może – zainfekowanych ideologią – histodlatego, że mamy małe poczucie ryków czy też - cierpiących na zaniki
własnej wartości więc wspomaga- pamięci - niektórych z ówczesnych
my się mitami, w których jak w sta- strajkowych przywódców, można
rożytnych mitologiach zwykli ludzie
nabrać przekonania, że Porozumiestają się herosami. Taka mitotwór- nia Sierpniowe podpisał Wałęsa
cza znajomość historii sprawia, że z Frasyniukiem lub sam z sobą.
trudno przychodzi nam się pogodzić
Przy okazji odgrzewany jest
z czarnymi kartami naszej historii
inny mit, o tym jak to „solidarnoale też trudno dzielić się sukcesami ściowe powstanie” obaliło komuz ich współtwórcami. Po raz kolej- nizm. Komunizm, którego w Polny mogliśmy to obserwować przy sce że świecą trudno by w latach
wspomnianej rocznicy. Do znanego osiemdziesiątych szukać, tak jak
mitomana Lecha Wałęsy, który sam w Polskiej Zjednoczonej Partii Roobalił komunizm, dołączyli mitoma- botniczej w tym czasie po komunini z Prawa i Sprawiedliwości, którzy stach zostały już tylko wspomnienia.
taką rolę przypisali Lechowi Kaczyń- Ale aby o tym wiedzieć trzeba czyskiemu. A gdzie w tym wszystkim
tać i myśleć, a z tymi umiejętnostrona rządowa, gdzie strona ko- ściami w naszym narodzie nie jest
ścielna? Czy nie mają oni żadnych
najlepiej. Proponuje więc na przyzasług. Czy bez decyzji ówczesnego szłość częściej uruchamiać szare
I sekretarza Komitetu Centralnego
komórki. Rodacy, myślenie nie boli.
PZPR Edwarda Gierka te porozumieWiesław Sokołowski
I tam żywuć ludzi

Grabarka

Święto Przemienienia Pańskiego

W prawosławnym kalendarzu
liturgicznym dzień 19 sierpnia jest
Świętem Przemienienia Pańskiego.
Tego dnia wyznawcy prawosławia
przybywają na Świętą Górę Grabarkę, na której odbywają się główne
uroczystości. Historię tego świętowania w tym miejscu przybliżył
w swojej homilii abp Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski.
W 1710 roku w trakcie panującej epidemii cholery jeden
z okolicznych mieszkańców doznał
w tym miejscu objawienia, że ci,
którzy przybędą na górę, zostaną
uratowani przed zarazą. Jak głosi
przekaz wszyscy którzy przybyli na
Grabarkę i ustawili na górze krzyż
zostali uzdrowieni. Tak zrodziła się
tradycja pielgrzymowania na górę
i ustawiania tam krzyża w różnych
Wyszki

intencjach, dlatego też czasami
górę określa się mianem wzgórza
krzyży. Płynące u podnóża góry
źródełko jest uważane za cudowne,
jego woda ma moc uzdrawiania
więc wierni przemywają nią twarze,
chore i bolące miejsca oraz napełniają naczynia wodą, aby zabrać ją
do domu.
Dla polskich wyznawców pra-

wosławia Święta Góra Grabarka ma
takie znaczenie jak dla katolików
Częstochowa.
Tegorocznym uroczystościom
przewodniczył Metropolita Sawa,
a uczestniczyły w nich tysiące wiernych z całej Polski oraz zagranicy.
(WS)
Foto Mateusz Duchnowski – UMWP

Święto plonów
30 sierpnia 2020 r. w Wyszkach odbyły się Dożynki. Rozpoczęły się koncertem pt: „Niebo
na ziemi” w wykonaniu wybitnych
artystów operowych: Justyny Dyla,
Renaty Dobosz, Haliny Teliga i Aleksandra Teligi, którzy zapewnili również oprawę muzyczną Eucharystii.
Mszę świętą dziękczynną celebrował Proboszcz ks. dr Andrzej Ulaczyk. W homilii mówił o ciężkiej pracy na roli, o poświęceniu i oddaniu
Cd. str. 5

Nurzec Stacja

Narodowe czytanie

Zapraszamy do Żuk

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce od 12
lat organizuje festyny pod hasłem
„I tam żywuć ludzi”. Dotychczas odbyło się 70 festynów. W tym roku
cykl spotkań z białoruska muzyką
rozpoczął się później niż zwykle.

Pierwszy festyn odbył się dopiero
30 sierpnia w Makówce. Potem były
festyny w Pasiecznikach Dużych
i Babiej Górze.
20 września organizatorzy zapraszają do wsi Żuki w gminie Kleszczele. Początek o godz. 15.00. (s)

Biblioteka Publiczna Gminy
w Nurcu-Stacji przystąpiła po raz
pierwszy do akcji społecznej Narodowego Czytania.
Dnia 5 września 2020r.
o godz. 16.00 w sali czytelni Biblioteki przedstawiciele samorządu lokalnego, członkowie Związku

Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
pracownicy GOUK oraz czytelnicy
odczytali publicznie fragment „Balladyny„ Juliusza Słowackiego.
Dodatkową atrakcją wydarzenia było losowanie wśród uczestników 3 egzemplarzy „Balladyny”
opieczętowanych pieczęcią okolicz-

nościową oraz słodki poczęstunek.
Uczestnicy spotkania mieli
okazję wysłuchać fragmentu fantastycznego dramatu osadzonego
na tle baśniowych dziejów opowieści o dwóch siostrach - Balladynie
i Alinie.
Irena Janoszuk

GMINA HAJNÓWKA
Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie

Trwają prace nad budową dojścia do głównego pomnika.
Trwają prace związane z zapewnieniem sprawności komunikacyjnej w ramach miejsca pamięci

narodowej w Starym Berezowie.
Pomnik ofiar zbrodni hitlerowskich
upamiętnia mieszkańców sołectwa,

którzy stracili życie w wyniku represji w latach 1941 – 1944. Pamięć
o owych tragicznych wydarzeniach
jest żywa wśród mieszkańców sołectwa. Przekazywana jest z pokolenia na pokolenie podczas domowych
uroczystości i wizyt u dziadków.
Dotychczasowe dojście do pomnika ofiar wykonane było z gresu wysypanego pomiędzy krawężnikami
betonowymi. Funkcjonalność tego
rozwiązania pozostawiała wiele do
życzenia – zwłaszcza w przypadku
osób starszych poruszających się
o kulach lub na wózku. Dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
możliwy był zakup materiałów bu-

dowlanych niezbędnych do wykonania utwardzonego chodnika prowadzącego do głównego pomnika oraz
opaski wokół. Dodatkowo wykonane zostały tzw. pasy ostrzegawcze
zapewniające bezpieczeństwo dla
osób o ograniczonym polu widzenia.
Ponadto, od strony drogi powiatowej, stanowiącej główną ulicę wsi
w Starym Berezowie ustawiony zostanie znak informujący o miejscu
pamięci narodowej. Całość inwestycji zwieńczona zostanie spotkaniem
podsumowującym planowanym na
koniec września 2020 r. Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia
tablicy ogłoszeń oraz strony Gminy
Hajnówka.

„Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci
narodowej w Starym Berezowie”
dofinansowana została ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu
Ministerstwa Kultury.

Zdalna Szkoła w Gminie Hajnówka
Światowa pandemia Covid wpłynęła
na wiele dziedzin życia
codziennego ludzi na
całym świecie. Zagrożenie spowodowane
jej niekontrolowanym
rozprzestrzenianiem się
wpłynęło na nasze codzienne zachowanie zarówno w domu, w pracy
jak i w nauce. Z pomocą
przeciwdziałania skut- Dyrektor SP w Dubinach – Ala Ginszt
kom izolacji społecz- przyjmuje laptopy z rąk Aleksandra
nej przyszło Państwo Kulika – Sekretarza Gminy Hajnówka

Sygnowanie umowy użyczenia
sprzętu zakupionego w ramach
„Zdalnej Szkoły”

wspierając rolników, topów i oprogramowania zakupio- – a zdalne nauczanie pozostanie
przedsiębiorców, samo- nego w jego ramach. Urządzenia
jedynie pojedynczym epizodem
rządy i szkoły środkami zostały przekazane przez Gminę w dziejach edukacji Naszej Gminy”.
finansowymi. Jednym
Hajnówka, reprezentowaną przez Nie jest to bynajmniej finał wsparz instrumentów, które
Panią Wójt Lucynę Smoktunowicz. cia Unii Europejskiej do przeciwwspierają organy pro- W imieniu biorącego w użyczenie działania Covid w Gminie Hajnówka.
wadzące szkoły w walce – Szkoły Podstawowej w Dubinach W planach jest zakup kolejnych 12
z koronawirusem jest – sprzęt przyjęła Ala Ginszt – Dy- laptopów oraz kamery internetowej
program „Zdalna Szko- rektor Szkoły Podstawowej. „Mam
do celów realizacji nauczania zdalła” wdrażany w ramach
nadzieję, iż z laptopów ucznio- nego bądź hybrydowego.
Programu Operacyjnego wie będą korzystać w warunkach
Polska Cyfrowa na lata szkolnych – mówi nam Pani Wójt
2014 – 2020. W dniu 2
września 2020 r. miało
miejsce przekazanie lap-

Piesza pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę. Hajnówka - Grabarka 2020
Nikt z nas nie powinien mieć
wątpliwości, iż pielgrzymowanie
wzbogaca człowieka duchowo i cieleśnie, natomiast trud jaki wkładamy podczas pieszej wędrówki, oraz
modlitwa z którą pielgrzymujemy
na ustach, przybliża nas do Boga.
Pielgrzymowanie to wielowiekowa tradycja sięgająca nawet czasów starożytnych. Dzisiaj pielgrzymuje cały świat do wyjątkowych
miejsc kultu religijnego. W Polsce
pątnicy głównie udają się na Jasną Górę, natomiast wyjątkowym

miejscem na mapie prawosławia
w Polsce jest Św. Góra Grabarka.
Piękną tradycję, bowiem
30-letnią, mają pielgrzymki z Hajnówki na Świętą Górę Grabarkę.
W tym roku pomimo licznych obostrzeń związanych z epidemią, nie
zabrakło chętnych, którzy zdecydowali się ponieść trud pielgrzymowania, a tym samym być bliżej Stwórcy. 15 sierpnia, jak co roku, pątnicy
wyruszyli z Cerkwi p/w Narodzenia
św. Jana Chrzciciela w trzydniową
drogę. Tegoroczna trasa wiodła

Pątnicy w drodze na Grabarkę
pielgrzymów m.in przez Jelonkę,
Kleszczele czy też Nurzec. W pierw-

szym dniu wędrówki o posiłek dla
pątników zadbała Pani Wójt Gminy

Hajnówka Lucyna Smoktunowicz.
W lesie nieopodal Dubicz Cerkiewnych wędrownicy skorzystali z poczęstunku, bigos oraz leczo przygotowane przez kuchenny zespół
ze Szkoły Podstawowej w Dubinach
przypadł wszystkim pielgrzymom
do gustu.
Pątnicy z Hajnówki w sumie
przemierzyli ponad 70 kilometrów,
aby z modlitwą w sercu 19 sierpnia wziąć udział w uroczystościach
święta Przemienienia Pańskiego na
Świętej Górze Grabarce.

„I Tam Żywuć Ludzi” w Pasiecznikach Dużych
Festyn „I Tam Żywuć Ludzi”
w ramach XII edycji, miał swoją 72
odsłonę we wsi Pasieczniki Duże
w gm. Hajnówka. W piękne niedzielne popołudnie 6 września, na placu
przy świetlicy wiejskiej zebrali się
mieszkańcy nie tylko Pasiecznik
Dużych, ale również ościennych
miejscowości, aby wspólnie posłuchać białoruskiej muzyki w wykona-

niu zespołów z Podlasia. Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz
oraz Dyrektor Muzeum i Ośrodka
Kultury Białoruskiej w Hajnówce
Tomasz Tichoniuk oficjalnie otworzyli imprezę.
Warto nadmienić, iż muzyka,
kultura, tradycja białoruska łączy
i podbija serca ludzi, czego dowodem była ilość uczestników festynu.

Żawaranki z Mochnatego otworzyły swoim występem tegoroczną edycję festynu
2

Żawaranki z Mochnatego,
Czyżowianie z Czyż, Ruczajok z Białowieży, zespół Metro, Dawid Szymczuk Band, Rodny Kut z Narwi oraz
Adam Kraśko sołtys wsi Pasieczniki
Duże oto artyści, którzy wykonaniem swych utworów sprawili iż 72
festyn „I Tam Żywuć Ludzi” możemy rozpatrywać w kategorii udanej
imprezy.
Obok koncertów zespołów
na mieszkańców czekały atrakcje. Swój kramik z pamiątkami
i rękodziełem ludowym zaprezentowało Muzeum Białoruskie. Odbył
się kiermasz słodkości, które przygotowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Orzeszkowa, włączając
się tym samym w zbiórkę wspierającą leczenie Kubusia z Hajnówki
i Filipka z Bielska Podlaskiego, cier-

piących na rdzeniowy zanik mięśni.
Ponadto odbyły się też konkursy
z nagrodami.
Festyn został zrealizowany
dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Starostwa Powiatowego w Hajnówce,
oraz sponsorom, którymi byli:
Wójt Gminy Hajnówka, Mu-

zeum Białoruskie w Hajnówce, Radni Gminy Hajnówka, Nadleśnictwo
Hajnówka, Piekarnia Podolszyńscy,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Gminne Centrum Kultury
w Dubinach, Szkoła Podstawowa
w Dubinach, Sołtys wsi Pasieczniki
Duże, Mieszkańcy wsi Pasieczniki
Duże.

Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów
Wieści Podlaskie

Nr 31
Remonty w budynkach powiatu
Okres letni to czas realizacji
wielu przedsięwzięć związanych
z remontami budynków i pomieszczeń. Dotyczy to szczególnie szkół,
korzystających z nieobecności
uczniów podczas wakacyjnej przerwy. Nie inaczej jest też z pozostałymi obiektami stanowiącymi własność powiatu bielskiego.
Najbardziej widoczną dla
mieszkańców powiatu zmianą jest
odnowienie elewacji budynku starostwa powiatowego i urzędu gminy
w przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku
Podlaskim. Zadanie to zrealizowano we współpracy obu samorządów.
Ciekawostką jest zamontowanie
nad schodami wiodącymi do wejścia do budynku elektronicznej ta-

blicy informacyjnej, na której oprócz
podanej daty i godziny skrótowo
wyświetlane są bieżące komunikaty
obu urzędów.
Klienci odwiedzający powiatowe centrum pomocy rodzinie z pewnością będą mieli ułatwiony dostęp
do pomieszczeń placówki, co wpłynie na komfort załatwiania przez
nich spraw. Po zwolnieniu przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zajmowanych lokali na piętrze
budynku, przejęło je w swoje posiadanie właśnie Centrum. Skutkuje to
zwiększeniem wygody pracowników,
jak też zapewnieniem większej dyskrecji i swobody klientów. Ponadto
wyremontowano toaletę.
Zarząd powiatu na jednym

Odsetki od dotacji celowych
dochodem powiatu
Zgodnie z artykułem 5 ust. 1
ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego odsetki
od dotacji celowych stanowiących
środki gromadzone na rachunkach
bankowych są dochodem własnym
powiatu. Takie stanowisko zajął
Związek Powiatów Polskich w piśmie
przesłanym do Ministerstwa Finansów oraz Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego.

Podstawą do zajętego przez
ZPP stanowiska jest prezentowany
w doktrynie i orzecznictwie pogląd
wyjaśniający istotę pojęcia „pobrane
dochody”. Otóż art. 255 ustawy o finansach publicznych odnosi się wyłącznie do dochodów przekazanych
przez zobowiązane podmioty na
rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast odsetki bankowe od zgromadzonych na

Pismo to jest reakcją na niewłaściwą praktykę polegającą na
wymuszaniu od jednostek samorządu terytorialnego zwrotu odsetek.
Dotyczy to zwłaszcza środków przekazywanych powiatom na cele związane ze świadczeniem nieodpłatnej
pomocy prawnej lub prowadzenie
domów pomocy społecznej. W opinii
ZPP wysokość dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej często nie pokrywają realnych kosztów ich realizacji, zatem
naganne i niezgodne z prawem są
wydawane decyzje zobowiązujące
samorządy do zwrotu odsetek bankowych od tego typu środków.

rachunku środków dotacji celowej są
zupełnie innym, wtórnym rodzajem
dochodów, gdyż wynikają z zawartej
z bankiem umowy oprocentowania
rachunku bankowego.
Powiat bielski w dotychczasowej praktyce zwracał odsetki od
otrzymanych dotacji celowych wyłącznie w przypadkach, gdy zobowiązywały go do tego zawarte umowy.
Często jednak zdarzały się sytuacje,
kiedy umowy nie zawierały zapisów
ustanawiających taki obowiązek,
wówczas pozyskane odsetki zasilały
środki budżetowe powiatu.

Wieści Podlaskie

pd
źródło: www.zpp.pl

z ostatnich posiedzeń podjął decyzję o wszczęciu postępowania
przetargowego, którego przedmiotem będzie wykonanie remontu
i przebudowy pomieszczeń w budynku przy ulicy Widowskiej 1 na
potrzeby starostwa. Po zakończeniu
realizacji tego zadania zostanie tam
przeniesiona siedziba wydziału komunikacji i transportu. Zakres prac
obejmie m.in. przystosowanie piwnic budynku na archiwum, budowę
stanowisk parkingowych od strony
wschodniej nieruchomości oraz
wykonanie oddzielnego wejścia dla
klientów i pracowników. Przetarg
zostanie ogłoszony po wykonaniu
dokumentacji i sporządzeniu kosztorysu.
pd

Odnowiona elewacja budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

Bielscy maturzyści najlepsi w województwie!
Tegoroczne egzaminy maturalne okazały się być najbardziej
udanymi dla absolwentów bielskich
szkół. Aż 79% z nich maturę zdało
z pozytywnym wynikiem. Dla porównania w województwie podlaskim średnia ta wyniosła 75,8%.
Tym samym nasi uczniowie uplasowali się na drugim miejscu w województwie, dając się wyprzedzić
jedynie swoim kolegom z białostockich szkół (średnia 82%).
Bezkonkurencyjni okazali się
natomiast nasi licealiści. Odsetek
zdanych matur w dwóch bielskich
liceach wyniósł aż 92%! Jest to
najlepszy wynik w województwie
podlaskim. Dla porównania – kolejne miejsca z wynikiem 86% zajęły
miasto Białystok i powiat grajewski.
Bardzo dobrze wypadli również maturzyści z bielskich techników, którzy ze średnią zdanych
egzaminów 61 proc. zajmują piąte

miejsce w województwie. Niewiele
zabrakło im do średniej wojewódzkiej (62,6 proc.).
Zdawalność egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 w samym
tylko Technikum nr 4 w Zespole
Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej wyniosła aż 75,47 proc., co stanowi
wzrost o 3,68 proc. w stosunku do
roku ubiegłego.
Należy liczyć na poprawę wyników matur, już we wrześniu bowiem część uczniów będzie miała
możliwość zdania egzaminów poprawkowych.
Wnioski, które nasuwają się
po analizie wyników matur, są
oczywiste. Bielskie szkoły ponadpodstawowe pretendują do miana najlepszych w województwie,
doskonale przygotowując swoich
uczniów do trudnych egzaminów
maturalnych. Z pewnością zwrócą na to uwagę absolwenci szkół

podstawowych, dokonując wyboru
kierunku i miejsca swojego dalszego kształcenia.
Ich uwagę może też przykuć
doskonałe zaplecze edukacyjne
i sportowe, którymi dysponują bielskie szkoły. Władze Powiatu oraz
dyrekcje szkół zapewniły uczniom
najlepsze z możliwych warunków
do nauki, remontując i unowocześniając obiekty szkolne, wznosząc
hale sportowe i warsztaty szkolne.
Doskonale przygotowana kadra pedagogiczna dba o właściwy poziom
kształcenia i rozwoju młodych ludzi,
co przedkłada się nie tylko na bardzo dobre wyniki matur, ale też na
sukcesy osiągane na olimpiadach
przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych. Wszystko to
jest doskonałą zachętą do podejmowania nauki w bielskich szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat.
pd

Ukończona budowa drogi w Spieszynie
21 sierpnia br. odbył się końcowy odbiór robót przy przebudowie ulicy w miejscowości Spieszyn.
Inwestycja prowadzona była przez
powiat bielski w ramach funduszu
dróg samorządowych i wsparciu
gminy Brańsk. Przebudowano odcinek ulicy o długości 1,3 km, która
uzyskała nawierzchnię bitumiczną
wyposażoną w utwardzone zjazdy i uporządkowane odwodnienie.
Koszt inwestycji to około 1,9 mln zł.
Na uwagę zasługuje fakt, iż miejscowość Spieszyn była ostatnią
miejscowością na terenie gminy
Brańsk nieposiadającą nawierzch-

ni twardej na całej swej długości.
W efekcie zrealizowanego zadania
nastąpi znaczne poprawienie kom-

fortu życia mieszkańców i podniesienie bezpieczeństwa uczestników
tutejszego ruchu.
pzd
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15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego i 100. rocznica „Cudu nad Wisłą”

Wystąpienie komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień
ppłk Mirosława Dąbrowskiego

W uroczystościach władze Powiatu Bielskiego reprezentowali
wicestarosta Piotr Bożko i przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Leszczyński (obaj w środku)
– Dziś, w setną rocznicę
wspaniałego zwycięstwa, które
zapewniło wolność Polsce, wspominamy bohaterów wojny polsko-bolszewickiej oraz oddajemy im
hołd – mówił komendant bielskiej
Wojskowej Komendy Uzupełnień
ppłk Mirosław Dąbrowski podczas
obchodów Święta Wojska Polskie-

go i związanej z nim rocznicy bitwy
warszawskiej z 1920 roku. – Pokażmy wspólnie, jak ważna jest pamięć
o tych, którzy dali nam wolność
i niepodległość i godnie uczcijmy
ten dzień.
Piętnastego sierpnia br. nabożeństwem w cerkwi św. Archanioła
Michała rozpoczęły się powiatowe

uroczystości 100. rocznicy bitwy
warszawskiej zwanej „Cudem nad
Wisłą” i Święta Wojska Polskiego
z udziałem władz samorządowych,
służb mundurowych, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy,
organizacji pozarządowych, harcerzy i kombatantów. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odprawiona została uroczysta msza św.
w intencji Ojczyzny, poprzedzona
wystąpieniem wspomnianego już
przedstawiciela Wojska Polskiego
ppłk Mirosława Dąbrowskiego. Wysłuchali go m.in. członek zarządu
województwa podlaskiego Marek
Malinowski, wicestarosta bielski
Piotr Bożko, przewodniczący Rady
Powiatu Andrzej Leszczyński, burmistrz miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, przedstawiciel dowódcy 1. Podlaskiej brygady obrony
terytorialnej ppor. Maciej Mościcki,
komendanci komend powiatowych
policji i straży Pożarnej, harcerze
bielskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego oraz licznie przybyli
mieszkańcy miasta i powiatu.
Na ręce oficerów z okazji ich
święta złożone zostały życzenia
wszystkim żołnierzom – zarówno
pozostającym w służbie czynnej,
jak i tym w stanie spoczynku. Ich
adresatem był także obecny podczas mszy ks. kanonik ppor. Marian
Wyszkowski.
Po mszy uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Katyńsko-Smoleński, gdzie oddano hołd
poległym i pomordowanym polskim
żołnierzom. Przy dźwiękach werbli
młodzieżowej orkiestry dętej wieńce i wiązanki złożono następnie pod
pomnikiem Pamięci Narodowej na

Delegacja władz Powiatu Bielskiego składa wiązankę
pod pomnikiem Katyńsko-Smoleńskim

Delegacja władz Powiatu Bielskiego składa wiązankę
pod pomnikiem Pamięci Narodowej na cmentarzu wojennym
cmentarzu wojennym. Przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej
i służb leśnych złożyli wiązanki na
mogile żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”, poległych
na bielskiej ziemi we wrześniu
1939 roku. Oddano także cześć
poległym żołnierzom IV Uderzeniowego Batalionu Kadrowego Armii
Krajowej poległych w potyczce pod

Pawłami w 1943 roku.
Obchodzone tego dnia święto uświetniły też inne wydarzenia.
Mieszkańcy Bielska i powiatu bielskiego mogli uczestniczyć w pikniku militarnym w parku Aleksandra
Jagiellończyka oraz wysłuchać znakomitych koncertów Chóru Polskiej
Pieśni Narodowej i Studia Piosenki
Fart.
pd, fot. wch

Zbiornik retencyjny w Brańsku otwarty
31 września br. spełniło się
marzenie wielu brańszczan, od lat
oczekujących na budowę zalewu
na rzece Nurzec. Tego dnia bowiem
dokonano otwarcia zbiornika retencyjnego w Brańsku. W uroczystości
uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu województwa, obecne władze
Brańska, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, były burmistrz
Brańska Czesław Sokołowski wraz
z byłym sekretarzem Zbigniewem
Romaniukiem. Wśród gości zabrakło natomiast przewodniczącego rady miasta ubiegłej kadencji, a zarazem byłego sekretarza

powiatu Ryszarda Anusiewicza.
To właśnie te osoby były ojcami sukcesu, jakim było zaprojektowanie, pozyskanie środków i rozpoczęcie budowy zbiornika. Po kilkunastu latach sporów nad jego lokalizacją i powierzchnią, energiczne
działania władz miejskich kierowanych przez reprezentującego CHDS
Nasze Podlasie burmistrza Czesława Sokołowskiego doprowadziły do
opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych decyzji
i pozwoleń. Przejście przez trudną
i skomplikowaną ścieżkę administracyjną ułatwiło wsparcie udzielane
przez władze powiatu bielskiego

Wśród zaproszonych gości znalazł się starosta bielski
Sławomir Jerzy Snarski (fot. Bielsk.eu)
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i wydatne zaangażowanie się starosty bielskiego, który m.in. wydał
pozwolenie na budowę. Ogromną
trudnością było także pozyskanie środków na budowę zbiornika,
na który to wydatek nie stać było
samorządu miejskiego dysponującego niewielkim budżetem. W tym
zadaniu nieocenionym okazał się
być ówczesny przewodniczący rady
miasta Ryszard Anusiewicz, którego zabiegi (oraz burmistrza Sokołowskiego) o uzyskanie stosownych
funduszy u byłego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Kazimierza Kujdy doprowadziły do
zapewnienia całej kwoty na realizację budowy zalewu. Pozyskana
kwota ponad 8,6 mln zł w całości
pokryła koszty budowy. Wydatki
poniesione przez samorząd miasta
Brańsk dotyczyły jedynie opracowania dokumentacji i wykupu gruntów.
Budowę uroczyście zainicjowano 16 października 2018 r. To
właśnie wówczas starosta bielski
Sławomir Jerzy Snarski, burmistrz
miasta Brańsk Czesław Sokołowski
oraz przewodniczący Rady Miasta
Brańsk, a zarazem sekretarz powiatu Ryszard Anusiewicz wraz z innymi
towarzyszącymi osobami dokonali
symbolicznego wbicia łopat w miej-

16 października 2018 r. - symboliczne wbicie łopat w miejscu przyszłej
budowy zbiornika. Pierwszy od lewej Ryszard Anusiewicz,
w środku starosta Sławomir Jerzy Snarski
i burmistrz Brańska Czesław Sokołowski (fot. urząd Miasta Brańsk)
scu powstającej inwestycji.
com i przybywającym do Brańska
Zbiornik ma powierzchnię 8,01 turystom.
ha, przy czym powierzchnia lustra
Przed obecnymi władzami
wody wynosi 6,5 ha. Jego pojem- Brańska stoi kolejne ważne zadanie
ność sięga 136,5 tys. m3. Celem – rozwój infrastruktury sportowo-rejego budowy była ochrona ota- kreacyjnej zalewu. Takie są bowiem
czających go terenów przed skut- oczekiwania mieszkańców miasta,
kami zmian klimatycznych, przede chcących wykorzystywać zbiornik do
wszystkim suszy poprzez zniwe- celów wypoczynkowych. Wiążą oni
lowanie szybkich spływów wód
także nadzieje z napływem turystów
oraz zbieranie wód w dolinie Nurca
i związanymi z tym możliwościami
w przypadku zagrożenia powodzio- dalszego rozwoju gospodarczego.
wego. Ponadto ma on zapewnić
wypoczynek okolicznym mieszkańpd
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Dubicze Cerkiewne

Rodzinny piknik
Mimo niesprzyjających warunków pogodowych zorganizowany po raz pierwszy przez Koło
Gospodyń Wiejskich „Dubiczanki”
w Dubiczach Cerkiewnych nic nie
stracił na atrakcyjności. Mimo, że
chwilowo pokropiło to nie przeszkadzało świetnie się bawić najmłodszym uczestnikom imprezy, którym
organizatorki zapewniły różne gry

Wyszki

i zabawy. Świętnie bawili się też
dorośli. Były śpiewy i tańce przy
muzyce zespołu AS. A warunki pogodowe? Przy konsumpcji pyszności
przygotowanych przez „Dubiczanki”
nikt nie zwracał na nie uwagi.
W trakcie pikniku kwestowano
też na rzecz chorych: Kubusia i Filipka.
(s)
Foto: UG Dubicze Cerkiewne

Święto plonów
Cd. ze str. 1

rolników, którzy uprawiają ziemię
i zajmują się hodowlą zwierząt.
Na zakończenie nabożeństwa
głos zabrał wójt Mariusz Korzeniewski, podziękował za trud pracy na
roli, życzył wielu sił i zdrowia w życiu codziennym. Zaprosił wszystkich
zebranych na drugą część koncertu
w wykonaniu znakomitych artystów.
Tradycyjnie już, wszyscy zgromadzeni na dożynkach podzielili się
chlebem ofiarowanym przez parafian w procesji darów.
(mk)
foto ug wyszki

Piknik rodzinny w ORLI
W piątek 28 sierpnia 2020 r.
odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Urząd Gminy Orla,
Szkołę Podstawową z dnjb w Orli
oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Orli.
Mimo, iż pogoda płatała figle, uśmiech nie schodził z twarzy
dzieci. Po przejściu zabezpieczeń
chroniących przed COVID - 19,
na uczestników Pikniku czekały
różne atrakcje. Najmłodsi dokazywali m.in. na dmuchanych zjeżdżalniach, ściance wspinaczkowej, moście linowym. Odwiedziła
nas również Sekcja Ratownictwa
Specjalistycznego z Białegostoku,
dzięki której mogliśmy poznać zasady udzielania pierwszej pomocy.
Nie mogło zabraknąć też wozu
strażackiego z druhami OSP Orla,

- mieszkańca Orli chorego na SMA
typu 1. Na stoisku Wojowników
Filipka można było nabyć ręcznie
robione cudeńka, a cały dochód ze
sprzedaży wpłynął na konto Filipka.
Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim za dobre serce
i chęć w dołożeniu swojej cegiełki, aby nasz Mały Wojownik mógł
wyzdrowieć.
Grodzisk
którzy zawsze chętnie przyjmują
uczestników Pikniku i zapoznają ze swoją działalnością. Swoje
ekspozycje gastronomiczne zaprezentowały także: Koło Gospodyń
Wiejskich Orla, Koło Gospodyń
Wiejskich Malinniki oraz Bractwo
Młodzieży Prawosławnej w Orli,

Na stoisku Powszechnego
Spisu Rolnego 2020 r. można było
uzyskać informacje na temat tego
największego rolniczego badania
statystycznego.
Składamy serdeczne podziękowanie firmie Eurowatt Polska za
pomoc finansową w organizacji
Pikniku Rodzinnego.
(tekst i foto ug orla)

Aktywne „Klekociaki”

które serwowały m.in. pyszne potrawy ziemniaczane, lemoniadę
oraz ciasto. Uczestnicy imprezy
mogli także zakosztować bigosu
przygotowanego przez Szkołę Podstawową w Orli.
Piknik był okazją do przeprowadzenia zbiórki na rzecz Filipka
2 sierpnia br. w kościele pod
dziadkowie, rodzice a teraz ich dzieci
wezwaniem Wniebowzięcia Najświęt- i wnuki – to cecha charakterystyczna
szej Marii Panny w Grodzisku, odbył „Klekociaków”.Do atutów zespołu nalesię koncert zespołu folklorystycznego ży zaliczyć żywiołowość , spontanicz„Klekociaki” działającego nieprzerwa- ność, prawdziwość artystycznej wyponie od 58 lat przy Gminnym Ośrodku wiedzi poparte rzetelnym rzemiosłem.
Kultury w Boćkach.
„Klekociaki” prezentują przede
Zespół „Klekociaki” założony wszystkim podlaski folklor z jego
został w 1962 roku przez Genowefę pieśniami, tańcami i obrzędami. WyŁucjan i Mikołaja Turkowicza. Począt- konują również repertuar patriotyczny.
kowo był to zespół śpiewaków ludoOrganizatorami koncertu były
wych, obecnie zaś składa się z grupy Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
śpiewaczej, kapeli i tancerzy. Wielo- w Jurowcach i Urząd Gminy w Grodzi
pokoleniowość – w zespole działali sku.
(wp)
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65
ze zm.) oraz uchwały nr 55/318/20 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną,
informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach
przy ul. Leg. Piłsudskiego 3, został wywieszony na okres 21 dni
od dnia 8 września 2020 r. do dnia 29 września 2020 r.
wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego przeznaczonych do sprzedaży
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GMINA NAREWKA
Nowy plac zabaw w Narewce
Pięknie prezentuje się nowy kolorowy plac
zabaw dla dzieci nad rzeką w Narewce (powiat hajnowski). Są też
stoliki pod oryginalnymi parasolkami dla dzieci i dorosłych. Znajdują
się tu m.in. wielkie szachownice na
powietrzu, plansza z piłkarzykami.
Plac zabaw usytuowano przy plaży na słonecznym brzegu rzeki (na
plaży dużo świeżego piasku) i amfiteatrze z ławkami pod dużym dachem zasłaniającym od gorącego
letniego słońca i chroniącym przed
ulewnym deszczem. Teraz tu jest
ładnie i przytulnie.

Nagrody za zagrody
Podsumowano tegoroczny
gminny konkurs na najestetyczniej
urządzoną posesję i zagrodę wiejską w gminie Narewka w powiecie
hajnowskim.
W kategorii „posesja” pierwsze miejsce ex aequo zajęli Alina
i Bogusław Stulgis z Narewki oraz
Barbara Bielawska z Janowa, drugie
miejsce zajęła Zofia Chomko z Siemianówki, trzecie miejsce ex aequo
zajęli Zenaida i Eugeniusz Rejentowie oraz Karolina Drozd - wszyscy
ze Skupowa. Wyróżnienie otrzymali
Danuta i Krzysztof Szumarscy z Na-

rewki, Irena Birycka z Siemianówki,
Katarzyna Marcinowicz z Eliaszuk
i Martyna Stulgis z Narewki.
W kategorii “zagroda” wyróżniono zagrodę Julity i Anatola Matysiuków z Siemianówki.
W kategorii “posesje kwater
agroturystycznych” trzecie miejsce zajęła Walentyna Germaniuk
ze Skupowa. Wyróżniono posesję
kwatery Eugeniusza Wołkowyckiego z Zabłotczyzny.
Wszyscy wyżej wymienieni
otrzymali nagrody. Gratulujemy!
(JC)

Dziwny ziemniak

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Wrześniowe prawdziwki
Po deszczach w pierwszej
dekadzie września mamy urodzaj
prawdziwków i innych grzybów
w lasach w gminie Narewka (powiat hajnowski). Mieszkaniec Lewkowa Konstanty Ciełuszecki zbierał
same borowiki 9 września br. w lesie w swojej okolicy. Grzyby obrodziły. Wrócił zadowolony do domu
z pełnym koszem. A zatem kto żyw
na grzyby!

Taki ziemniak wyrósł na polu
Mikołaja i Elżbiety Kuncewiczów
w Eliaszukach gmina Narewka
powiat hajnowski. Wykopali go 5
września br.
Tekst i fot Jan Ciełuszecki

Jagodniki

Festyn Kultury Białoruskiej

Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Nurzec Stacja

Zakończenie wakacji

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji dnia
28 sierpnia 2020 r. zorganizował
dla dzieci na zakończenie wakacji
wspólna zabawę w Parku. Każde
dziecko mogło skorzystać ze zjeżdżalni dmuchanej, zrobić sobie pamiątkowy tatuaż brokatowy i dokonać zakupu waty cukrowej. Głównym celem przedsięwzięcia było
kształtowanie nawyku aktywnego
spędzania wolnego czasu na powietrzu w grupie rówieśniczej oraz
integracja dzieci poprzez wspólny
udział w atrakcjach.
Atrakcje cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród uczestników.
Irena Janoszuk
3 września br. w Osiedlowym
Domu Kultury w Bielsku Podlaskim
odbyła się II tura Spotkań „Człowiek
– człowiekowi – człowiekiem”, która
przebiegła pod hasłem – Prawdziwi
ludzie Ziemi Bielskiej. Inicjatorem wieloczęściowego projektu jest redakcja
Dziennikarskiego Zespołu INTERWENCJE, Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz
Transplantologii, Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku
Podlaskim, a współrealizatorami: starosta bielski i burmistrz Bielska Podlaskiego.
Założeniem Spotkań jest docenienie dokonań miejscowej społeczności
i pobudzenie młodzieńczego zapału do
aktywnych działań na rzecz własnego
środowiska, w tym ludzi ciężko chorych.
Jak się okazuje, każde spotkanie coś wnosi w życiu poszczególnych środowisk. Tak się też stało
podczas kameralnego spotkania
6

Festynem w Jagodnikach
– gmina Dubicze Cerkiewne – Białoruskie Towarzystwo Społeczno
Kulturalne zainaugurowało tegoroczny cykl festynów ludowych na
terenie województwa. Na scenie
przy świetlicy wiejskiej przez ponad
dwie godziny królowały śpiew, muzyka i tańce. Te ostatnie w wykonaniu niektórych osób z publiczności.
Wystąpiły: solistka Studia Piosenki HDK w Hajnówce Aleksandra
Wołczyki, reaktywowany zespół

Odruch ludzkiego serca

ludzi aktywnych z powiatu bielskiego.
Po wręczeniu wyróżnień - przy
kawie i słodkościach - rozpoczęła się
dyskusja na temat - co zrobić, by ludziom żyło się dostatnio i szczęśliwie.
Dyskutowano też o kłopotach rodzin
i nieszczęściach, które spowodowane są
w wielu wypadkach zwykłą różnicą zdań.
Poruszono temat nieszczęśliwego
zdarzenia z Białegostoku, tj. w wybuchu
gazu na skutek czego śmierć poniosła

rodzina – seniorka rodu, jej syn, jego
żona oraz 10-letnia córeczka.
Na szczęście poza domem była
22-letnia córka i ona szczęśliwie ocalała.
W trakcie dyskusji pan Jan
Nesteruk ze łzami w oczach powiedział - Strasznie nas ta rodzinna tragedia zasmuciła, dlatego - po wspólnej
naradzie - podjęliśmy decyzję, że pomożemy w odremontowaniu willi. Wes-

przemy odbudowę zniszczonego dachu
poprzez nieodpłatne przekazanie na ten
cel materiałów na poszycie dachowe.
Wystąpienie było krótkie i rzeczowe, ale zaskoczyło wszystkich deklaracją, a raczej zobowiązaniem całej
rodziny.
Takie to korzyści płyną ze spotkań
ludzi aktywnych.
(ars)
foto. Tadeusz Szereszewski

Lotos z Dubin oraz zespół „Ruczajok” z Białowieży. Aplauz publiczności zyskał także zespół „Chutar”
z Gródka , a imprezę zakończył
występ zespołu wokalno-instrumentalnego Lailand z Białegostoku.
W gronie gości przybyłych
tego słonecznego dnia do Jagodnik
byli m.in. Konsul Generalny Republiki Białoruś w Polsce pani Alla Fiedorowa oraz przewodniczący Zarządu
Głównego BTSK Jan Syczewski.
(wss) fotoUG Dubicze Cerkiewne

Mobilne punkty
poboru wymazów
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1
Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz: (85) 833 43 56
Dni/godziny przyjmowania pacjentów:
pn-ndz 09:00-13:05
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Hajnówce
Hajnówka, ul. Dowgirda 9
Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz: 606 996 889
Dni/godziny przyjmowania pacjentów:
pn-ndz 7:05-9:20 oraz 16:45-19:00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Siemiatyczach
Siemiatycze, ul. Szpitalna 8
Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz: 500 652 680
Dni/godziny przyjmowania pacjentów:
pn-ndz 9:00-13:40
Wieści Podlaskie

SPORT
Nowy rekord Łukasza

Dobry start młodzików Klubu Sportowego Parkiet Hajnówka

Łukasz Klimiuk z KS PARKIET HAJNÓWKA startując na Mistrzostwach
Krajowego Zrzeszenia LZS w CIECHANOWIE, w dniach 28-29.08.2020r. poprawił swój rekord życiowy na 400 m 52,92 zajmując 11 miejsce a w dniu
29 sierpnia 2020 r w biegu na swoim koronnym dystansie 800 m zajął 12
miejsce z wynikiem 2:01,30.
(rs)

Zawodnicy Kadry Wojewódzkiej Młodzików woj. podlaskiego
(kat U16) w dniu 30 sierpnia 2020
r zakończyli zgrupowanie sportowe w Olecku. Nie zabrakło na nim
reprezentantów Klubu Sportowego
Parkiet Hajnówka. Zawodnicy trenera Romana Sacharczuk, Mateusz
Biedrycki (uczeń Szkoły Podstawowej w Narewce) i Maja Noskowicz
(uczennica Szkoły Podstawowej
w Kleszczelach) przygotowywali
się do startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, które odbędą się 12 września 2020 r
w Lublinie. Na zakończenie zgrupowania w dniu 30 sierpnia 2020

r oboje startowali w Mistrzostwach
Województwa Młodzików w Białymstoku. Znakomicie na dystansie
2000 m zaprezentował się Mateusz Biedrycki, który dystans 2000
m pokonał w czasie 6: 40,79, czym
zapewnił sobie złoty medal i tytuł
Mistrza Województwa Młodzików.
Koleżanka klubowa Mateusza,
Maja Noskowicz wystartowała na
dystansie nieco krótszym od dystansu koronnego a mianowicie na
300 m, zdobywając trzecie miejsce

i brązowy medal. Powyższy dystans
Maja pokonała w czasie 45,67. Dobre miejsca zdobyli też zawodnicy
trenera Andrzeja Grygoruka a mianowicie Olga Gierasimiuk bieg na
dystansie 100 m ukończyła na IV
pozycji z wynikiem 14,37 a Paweł
Nazaruk z wynikiem 12,42 na pozycji VII. Bieg na dystansie 100 m
w serii open Roksana Kozar rozstrzygnęła na swoja korzyść, pokonując dystans w czasie 13,24.
Roman Sacharczuk

Najmłodsi lekkoatleci KS Parkiet Hajnówka w reprezentacji
Województwa programu Lekkoatletyka dla każdego
Najmłodsi zawodnicy KS PARKIET HAJNÓWKA Urszula Pietruszkiewicz, Magdalena Nazaruk, Olga
Gierasimiuk oraz Aleksandra Androsiuk, w okresie od 13 do 23 sierpnia
2020r przebywały na zgrupowania
lekkoatletycznym w ramach Ogól-

nopolskiego Programu Lekkoatletka
dla każdego w Augustowie. Najlepsi
zawodnicy z województwa podlaskiego z obozu sportowego wyjechali na Finał LDK! CUP 2020 we
WŁOCŁAWKU w dniu 20.08.2020.
Do reprezentacji województwa za-

kwalifikowała się trójka reprezentantek KS Parkiet Hajnówka: Urszula
Pietruszkiewicz, Magdalena Nazaruk
i Olga Gierasimiuk. Urszula Pietruszkiewicz pobiegała w biegu na dystansie 600 m U14, uzyskała bardzo
dobry czas 1:53.94, który zapewnił jej 3 miejsce w serii i w łącznej
punktacji 12 miejsce. Magdalena
NAZARUK z KS Parkiet Hajnówka
w biegu na dystansie U14 zajęła
miejsce 14 z wynikiem 14.18 a Olga
Gierasimiuk w biegu na 100 m U16
zajęła 12 miejsce z wynikiem 14.32.
Wymienione obie sprinterki wystartowały również w reprezentacji województwa w sztafecie mieszanej
6x200 m w składzie Olga Gierasimiuk, Magdalena Nazaruk, Kosk
Julia, Dębowski Szymon, Szyszko
Piotr i Łapiński Jakub, którzy 1200
m pokonali w czasie 2: 48,15 zdobywając 7 miejsce.
Roman Sacharczuk

Marek Kubeł – uczeń na medal
W sobotę, 5 września w Białymstoku na
Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów
w Lekkiej Atletyce uczeń ZST Czartajew Marek
Kubeł wywalczył złoty medal w biegu na 400 m
przez płotki uzyskując wyśmienity wynik 58,36
s. Od początku biegu narzucił szybkie tempo
(pierwsze 200 m pł pobiegł w 26,1 s) walcząc
nie tylko o zwycięstwo, ale także o wynik. Marek pobił swój rekord życiowy o 1,5 s., a także
po raz drugi w tym roku ustanowił nowy rekord
szkoły w biegu na 400 m przez płotki. Wartość
wyniku umocniła go w rankingach ogólnopolskich
co prawdopodobnie umożliwi mu start w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łodzi (1820.09.2020 r.).

Wrzeszczy wrzesień, że już jesień.
Szron wrześniowy i pajęczyny po ziemi, są snadź znakiem tęgiej zimy.
Święta Regina (7.09) mgły rozpina.
W dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny.
Gdy Panna Maria się rodzi, jaskółka odchodzi.
Gdy grzyby wielkie korzenia mają, wielką zimę zapowiadają.
Na Podwyższenie Świętego Krzyża (14.09) jesień się przybliża.
Im dłużej we wrześniu jaskółki zostają, tym dłużej piękne dni bywają.
Joachima (22.09) boską mocą dzionek już się równa z nocą.
Gdy na Michała obrodzą żołędzie, dużo śniegów w zimie będzie.
Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień.
Polskie przysłowia ludowe wybrał i dodał zdjęcia
Jan Ciełuszecki

MARIUSZ MURAWSKI
ul. Pogodna 29 C m.1
15-365 Białystok
tel. 663 369 341

murawskimariusz@gazeta.pl

(tekst i foto sp siemiatycze)

Siemiatyczanka z LKS Sprinter złotą i srebrną medalistką
Siemiatyczanka Julia Kosk dwukrotnie stanęła na podium podczas Mistrzostw Młodzików
Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce, które
30 sierpnia odbyły się w Białymstoku.
Jula Kosk zawodniczka Lekkoatletycznego
Klubu Sportowego „Sprinter” Siemiatycze, wychowanka trenera Pawła Kowalczyka, zdobyła złoty
medal w biegu na 100 m z czasem 14,01 sek.
oraz srebrny medal w biegu na 300 m z czasem
45,50 sek.
(tekst i foto sp siemiatycze)
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Przysłowia ludowe na wrzesień

Przyłącza
wodno-kanalizacyjne
Przyłącza
kanalizacji deszczowej
Sporządzanie operatów
wodnoprawnych
Oczyszczalnie ścieków
Budowa urządzeń wodnych
Aktualizacja kosztorysów
Projekty organizacji ruchu
Projekty zjazdów
Wykonywanie nadzoru
inwestorskiego
Kierowanie budową
lub innymi robotami
budowlanymi
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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

ponad 10 lat doświadczenia pracy
w Sztokholmie

leczenie kanałowe
pod mikroskopem
l implanty zębowe
l periodontologia
l

l

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

ORTOPEDIA DZIECI
i DOROSŁYCH

prof. dr hab. Janusz Popko
l

badanie USG BIODEREK
u dzieci

l

diagnostyka i leczenie
chorób narzadu ruchu
,

dzieci i dorosłych
Centrum MedycznoStomatologiczne
ul. Zielona 5
17-200 Hajnówka

rejestracja:
882 710 395

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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W 2020 roku setne urodziny
obchodzi dwoje mieszkańców Hajnówki

W kwietniu Zofia Banasik (z domu Witkowska) obchodziła setne urodzony. Dostojna
jubilatka urodziła się 25 kwietnia 1920 roku
w Kamieniu. W 1938 roku wyszła za mąż za
Józefa Banasika. Owdowiała w 1984 roku.
Prawie całe swoje życie mieszkała w Hajnówce.
W związku z panującą epidemią gratulacje i upominki z rąk Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka i Władysława Witkowskiego – kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
odebrał wnuk.
29 sierpnia 1920 roku w Siemianówce,
urodził się nasz drugi tegoroczny jubilat - Mikołaj Mackiewicz. Od 1947 roku mieszkał
w Suwałkach, potem w Ełku. W 2004 roku powrócił do Hajnówki. Związek małżeński zawarł
w Narewce 11 września 1947 roku z Marią
Adamowicz (pochodzącą ze Skupowa). Państwo Mackiewicz wychowali dwóch synów –
Jana i Henryka. Doczekali się też po czworo

Prace na drogach powiatowych
Z radością informujemy o postępach inwestycyjnych na drogach powiatowych.
W lipcu br. zakończono remont drogi powiatowej 1635B Lewkowo Nowe – Suszcza.
Na ten cel urząd gminy Narewka przekazał do
budżetu Powiatu 30 tys. zł. Z kolei w sierpniu
została zakończona przebudowa drogi powiatowej nr 1621B Kuraszewo – Nowokornino
w części położonej w granicach administracyjnych gminy Hajnówka. W wyniku porozumienia
pomiędzy samorządem Powiatu Hajnowskiego
a Urzędem Gminy Hajnówka, do budżetu powiatu trafiło 40 tys. zł na ten cel. Prace wykonał Zarząd Dróg Powiatowych.
W ramach bieżącego utrzymania dróg
także w sierpniu Zarząd Dróg Powiatowych
w Hajnówce przeprowadził również gruntowną modernizację odcinków dróg powiatowych:
1602B na odcinku Zbucz – Morze oraz oraz
nr 1646 na odcinku Olchówka -Siemianówka
W sierpniu rozpoczęła się również roz-

wów oraz remont przepustów pod zjazdami,
- remont istniejącego przepustu pod koroną
drogi,
- wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Zgodnie z harmonogramem prac, zadanie zostanie zrealizowane do października
2020 r.
Kolejne 1 082 340,47 to wartość zadania „Remont odcinków dróg powiatowych
metodą nakładki asfaltowej”. Inwestycja dotyczy dróg: 1628B Chrabostówka – Łosinka,
1619B Łosinka – Trywieża, 1622B Kotówka
– Dubiny, którymi poprowadzony jest objazd
w związku z przebudową drogi wojewódzkiej
nr 685. Zadanie w kwocie 1 mln zł wsparł
Zarząd Sejmiku Województwa Podlaskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego wyłoniono wykonawcę inwestycji, prace również potrwają do października
2020 r.

budowa drogi powiatowej nr 1774B na terenie
gminy Czeremcha. Na ten cel Powiat Hajnowski pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych – dofinansowanie to 50% wartości
inwestycji. Po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym, całkowita wartość zadania to
813 397,36 zł. Przebudowa realizowana jest
przy wsparciu finansowym Gminy Czeremcha.
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę
drogi powiatowej nr 1774B na odcinku 1594
m, w tym:
- wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna),
- wykonanie obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- odmulenie obustronnych przydrożnych ro-

Tymczasem na finiszu pozostają przebudowa ul. Pałacowej, na którą samorząd
pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych jeszcze w ubiegłym roku. Do konieczności realizacji tej inwestycji nie trzeba nikogo
specjalnie przekonywać – to główna droga
w najpopularniejszej miejscowości turystycznej w regionie. Całkowita wartość przebudowy
to 6 365 892,29 zł, z czego:
• dofinansowanie na poziomie 50%: ponad 3,
1 mln zł,
• wkład własny Powiatu Hajnowskiego: ok. 1,6
mln zł,
• środki z budżetu gminy Białowieża: ok. 1,6
mln zł.
Zgodnie z harmonogramem prac, inwestycja zostanie zakończona we wrześniu br.

wnucząt i prawnucząt. Pan Mikołaj cieszy się
dobrą pamięcią. Chętnie wspomina dawne
czasy. Szczególnie w pamięci utkwił mu okres
przedwojenny i wojenny.
Mikołaj Mackiewicz jest pierwszym
mężczyzną, mieszkańcem Hajnówki, któremu
władze państwowe i samorządowe przekazały gratulacje z okazji jubileuszu 100 urodzin. Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka
przekazał listy gratulacyjne oraz życzenia jak
najlepszego zdrowia od Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów i Bohdana Józefa Paszkowskiego - Wojewody Podlaskiego
na ręce syna jubilata Pana Henryka. Jubilat
od Pana Burmistrza otrzymał również bukiet
kwiatów, kosz słodyczy oraz obraz Zbigniewa
Budzyńskiego.
W dniu tak wyjątkowych urodzin składamy jak najlepsze życzenia dalszego życia
w zdrowiu i w otoczeniu najbliższych.
Emilia Rynkowska

Katarzyna Miszczuk

Dziękczynne „Te Deum” wybrzmiało podczas Mszy św. 22 sierpnia 2020 r.
w kościele pw. Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce
Okazją do świętowania stały
się trzy jubileusze: 25-lecie erygowania hajnowskiej parafii, 40-lecie
powstania NSZZ Solidarność oraz

74. rocznica męczeńskiej śmierci
Danuty Siedzikówny „Inki”.
Homilię wygłosił ks. bp Antoni
Pacyfik Dydycz, który podziękował

wszystkim budowniczym świątyni na
czele z ks. Proboszczem.
Przed Eucharystią ks. dr Mariusz Boguszewski przypomniał zebranym historię parafii w Hajnówce.
W oparciu o przygotowaną prezentację dokumentów, zdjęć oraz statystyk podsumował dwadzieścia pięć
lat działalności parafii.
Swoistą ucztą dla ducha był
patriotyczny program artystyczny
w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego z Gdańska oraz Dariusza Kowalskiego z Warszawy. Słowem, muzyką
i obrazem opowiadali tragiczną i bolesną historię Polski. Nie zabrakło
również występu Zbigniewa i Dawida
Derewońko z Ciechanowca. Oprawę
muzyczną podczas liturgii zapewnił
Chór Leśników Puszczy Białowieskiej

Izabela Karczewska ze Studia Piosenki HDK laureatką
Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej
Izabela Karczewska - solistka Studia Piosenki HDK wyśpiewała II nagrodę w wysokości 3000 zł
w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni
Legionowej w Ząbkach.
Festiwal jest prestiżowym wydarzeniem, które nie tylko daje artystom okazję do zaprezentowania
swoich możliwości i talentu, ale pielęgnuje i upamiętnia historię legionistów, którzy swoimi bohaterskimi
czynami w obronie ojczyzny na zawsze zapisali się na kartach historii.
Młodzi wokaliści z różnych
stron Polski zaprezentowali w Ząbkach swoje interpretacje pięknych
pieśni legionowych. Izabela wystąpiła z utworem „W SUTERYNIE”
w aranżacji Ernesta Sienkiewicza,
i tym wykonaniem zachwyciła jury,
które przyznało jej II miejsce.
Koncert Galowy Festiwalu
odbył się w Kościele, a laureatom
podczas występów akompaniował

zespół instrumentalny, z którym Iza
wykonała utwór „Ułani ułani malowane dzieci” w nowej, ciekawej
aranżacji.
Gratulujemy Izabeli tak
znaczącego sukcesu. Dziękujemy za promocję naszej instytucji oraz naszego miasta na tak
wyjątkowym Festiwalu, jakim

jest Festiwal Pieśni Legionowej.
Panu Wojciechu Bardowskiemu dziękujemy za zaproszenie i kwalifikację
do udziału w Festiwalu, a rodzicom
Izy za organizację wyjazdu.
Hajnówka - miasto wielu talentów, a jednym z nich jest właśnie
Izabela Karczewska.
Marta Gredel-Iwaniuk

oraz parafialny chór męski.
Znaczenie uroczystości podkreśliła obecność pocztów sztandarowych. Z okazji jubileuszu list
gratulacyjny przesłał Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski.
Wyrażono również wdzięczność ks.
Proboszczowi, który swą posługę
nieprzerwanie pełni od początku
istnienia parafii.
Na placu przykościelnym
umieszczono figurę Chrystusa cierniem ukoronowanego. Stanowi ona
pamiątkę jubileuszu parafii. Jej poświęcenia dokonał ks. bp Piotr Sawczuk.
Druga część spotkania miała
miejsce w Nadleśnictwie Hajnówka.
Goście mieli okazję obejrzeć przygotowane wystawy upamiętniające historię parafii Świętych Cyryla
i Metodego, powstanie Solidarności
oraz Danutę Siedzikównę. Podczas
okolicznościowych wystąpień podkreślano rolę i znaczenie NSZZ Solidarność nie tylko w przeszłości, ale
i w czasach współczesnych. Opiera

się ona na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich, które leżą
u podstaw fundamentu europejskiego.
Wśród zaproszonych gości
nie zabrakło przedstawicieli władz
parlamentarnych na czele z posłem
Jarosławem Zielińskim i senatorami
Jakiem Boguckim oraz Mariuszem
Gromko, władz samorządowych,
NSZZ Solidarność, służb mundurowych: policji, służby więziennej,
straży pożarnej, straży granicznej,
leśników oraz Instytutu Pamięci Narodowej.
Wraz z miejscowym proboszczem ks. kan. Zygmuntem Bronickim,
gospodarzem spotkania był Roman
Sadokierski – przewodniczący Oddziały Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Hajnówce oraz Mariusz
Agiejczyk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka.
ks. Marcin Gołębiewski
źródło i więcej zdjęć na:
drohiczynska.pl

81. rocznica wybuchu
II Wojny Światowej

Plener Rzeźbiarski 2020 - podsumowanie
29 sierpnia, w sobotnie popołudnie, na terenie Nadleśnictwa
Hajnówka odbył się poplenerowy
wernisaż tegorocznej edycji Pleneru
Rzeźbiarskiego. Temat przewodni to
„Tajemnicza Puszcza Białowieska”.
Przez trzy tygodnie (od 10 sierpnia) artyści-rzeźbiarze wydobywali
z kawałków drewna formy, przekuwane z wcześniejszych zamysłów,
wyobrażeń, idei, nad którymi przez
cały czas unosił się puszczański
duch. Ze względu na sytuację epidemiologiczną uczestniczyli w nim
jedynie artyści z kraju. Powstało 11
wymownych rzeźb:
ANNA MARTA ŚWITALSKA ŚWIĆ
- ,,Dąb, który stał się żubrem’’ - WYRÓŻNIENIE (wspólna praca z Jerzym
Iwacikiem)
- ,,Zgodnie, niezgodne’’ - I NAGRODA
JERZY IWACIK
- ,,Dwulica’’ - I NAGRODA
- ,,Dendromorf”
- ,,Dąb, który stał się żubrem’’ - WYRÓŻNIENIE (wspólna praca z Anną
Martą Świtalską Świć)
STANISŁAW OSTASZEWSKI
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- ,,Atlas’’
- ,,Symbioza’’ - III NAGRODA
- ,,Cyrk”
WIKTOR KABAC
- ,,Odlot’’ - II NAGRODA
WIESŁAW BEDNARZ
- ,,Kufel z żubrem’’ - WYRÓŻNIENIE
STANISŁAW ŻYWOLEWSKI
- ,,ECCE HOMO’’
Ludzkie twarze, części ciała,
wizerunki zwierząt leśnych. Każda
z nich ma swoją symbolikę, ukryty
sens, które aby odczytać wymaga
wytężenia kreatywności, artystycznych zmysłów.

Mimo kapryśnej pogody wystawę z zaciekawieniem odwiedziła
liczna grupa osób.
Na placu przy odremontowanym budynku byłej lokomotywowni
swoje miejsce znalazły prace z poprzednich edycji plenerów. W otoczeniu puszczańskich drzew, odgłosów
wydobywających się z lasu nabierają one szczególnej mocy.
Organizatorzy: Hajnowski Dom
Kultury, Urząd Miasta Hajnówka,
Nadleśnictwo Hajnówka.
Emilia Korolczuk

„Zniszczenie Polski jest naszym
pierwszym zadaniem. (...) Podam
dla celów propagandowych jakąś
przyczynę wybuchu wojny. Mniejsza
z tym, czy będzie ona wiarygodna,
czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta,
czy powiedział prawdę, czy też nie.
W sprawach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie
decyduje prawo, lecz zwycięstwo.
Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni.”
- słowa te w przededniu podpisania
paktu Ribbentrop – Mołotow, skierował do swoich współtowarzyszy
kanclerz III Rzeszy.
1 września 1939 roku, atakiem
Rzeszy na Polskę, rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii. Jej
obszar objął niemal całą Europę, północną Afrykę, południowo-wschodnie
tereny Azji, część Bliskiego Wschodu,
a także, epizodycznie, Amerykę Pół-

nocną. Podczas wojny zginęło ponad
60 milionów ludzi.
W tym roku mija 81 lat od wybuchu II Wojny Światowej. 1 września 2020 roku, w samo południe,
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy
Sirak, wraz ze swoim zastępcą Ireneuszem Kiendysiem, Przewodniczącą
Rady Miasta Walentyną Pietroczuk
i Wicestarostą Hajnowskim Joanną
Kojło złożyli kwiaty i zapalili znicze
pod pomnikiem Bolesława Bierwiaczonka i przed grobami żołnierzy
Wojska Polskiego: Bolesława Sobola
i Stanisława Wiszniewskiego, którzy
zginęli 17 września 1939 roku. Podczas składania kwiatów na cmentarzu, ksiądz Zbigniew Niemyjski,
proboszcz parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Hajnówce, odmówił modlitwę za ofiary II Wojny
Światowej.
Ewa Zubrycka
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Hajnowscy uczniowie na wakacyjnych praktykach
Uczniowie Zespołu Szkół
Zawodowych wykorzystali letnią
przerwę na poszerzenie wiedzy,
zdobycie praktyki a jednocześnie
– zarobienie pierwszych pieniędzy. Płatne staże zawodowe zostały zorganizowane w ramach
jednego z czterech projektów,
jakie były realizowane przez ZSZ
w ubiegłym roku szkolnym. Ich
całkowita wartość to 1,7 mln zł.
Zespół Szkół Zawodowych realizuje projekt „Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
poprzez realizację Kompleksowego
Programu Rozwoju Szkoły”. W ramach tego grupa 33 uczniów technikum kształcących się w zawodach:
technik mechanik, t. budownictwa, t.
logistyk, t. ekonomista oraz t. żywienia i usług gastronomicznych wzięła
udział w 4-tygodniowych, płatnych
praktykach w przedsiębiorstwach,
instytucjach lub placówkach oświatowych z terenu Województwa Podlaskiego.
Uczniowie mieli okazję poznać

strukturę firm produkcyjnych i usługowych, nabyć praktyczne umiejętności, poznać nowoczesne technologie wykorzystywane w swoim zawodzie i zdobyć cenne doświadczenie
zawodowe już na etapie kształcenia
– tym samym najważniejszy punkt
w CV mają zaliczony! A przy okazji – otrzymali szansę do zarobku
pierwszych własnych pieniędzy.
Organizacja płatnych staży to nie jedyna inicjatywa, jaką
zrealizowano w ramach projektu.
W ubiegłym roku już na etapie nauki uczniowie brali udział w kursach
w zakresie obsługi oprogramowania
specjalistycznego pożądanego i wykorzystywanego w podlaskich przedsiębiorstwach (Symfonia Finanse
i Księgowość, Symfonia Magazyn,
Solid Edge, CNC ZERO oraz AutoCad), ponadto uczestniczyli w dodatkowych zajęciach językowych
i przedmiotowych. Z kolei szkoła
uzupełniła warsztaty: dwie obrabiarki CNC: tokarka uniwersalna oraz
frezarka uniwersalna do metalu –
obie z odczytem cyfrowym i komple-

tem wyposażenia, będą służyć kolejnym adeptom w przygotowaniu do
zawodu. Docelowo z oferty edukacyjnej w ramach projektu skorzysta
160 uczestników. Wartość projektu
to 1 105 774, 68 zł, w 2019 r. wydatkowano 671 299,18 zł.
Inne projekty
Zawodowe doświadczenie
jest w cenie – jest wymagane przez
wszystkich pracodawców. Staraniem szkoły jej uczniowie już na
etapie nauki mają możliwość poznania realiów rynku pracy – także
europejskiego. W ramach projektów: „Dobry zawód - dobra praca
w regionie” oraz „Szkoła otwarta na
Europę” w ramach programu Erasmus+, uczniowie w ubiegłym roku
wyjeżdżali na 3- tygodniowy staż
do Centrum Wspierania Rzemiosła
w Götz w Niemczech, gdzie nabyli
nowe umiejętności potwierdzone
stosownymi dokumentami (w tym
Europass Mobilność, stanowiącym
potwierdzenie nabycia nowych, cennych umiejętności i doświadczenia).
Wyjazdy to olbrzymia szan-

sa dla młodzieży – w trakcie stażu
przyszyli mechanicy i budowlańcy
zapoznają się z techniką oraz metodami pracy w swoim zawodzie,
nabywają nowe praktyczne umiejętności i dodatkowo szlifują język oraz
poznają pracę w środowisku wielokulturowym na europejskich rynkach
pracy. Wyjazdy uczniów do Niemiec
to wieloletnia tradycja, szkoła zapowiada kontynuację projektów w ramach Programu ERASMUS.
A poza projektami
Realizacja projektów z udziałem funduszy zewnętrznych to nie
jedyne przedsięwzięcia, których
realizacji podejmuje się szkoła, by
zapewnić swym uczniom jak najlepszy start w życiu zawodowym.
Od 2000 r. w szkole funkcjonuje
Centrum Kształcenia Zawodowego.
W dobrze przygotowanych salach
uczniowie poznają praktyczne tajniki
wybranego zawodu oraz są przygotowywani do zdawania egzaminów
zawodowych w poszczególnych
kwalifikacjach. To w Centrum podczas praktyk uczniowie z Technikum

Żywienia eksperymentują ze swoimi
przepisami, przyszli mechanicy kładą swoje pierwsze spawy, dokonują
obórki frezarskiej i tokarskiej, a budowlańcy poznają nowe technologie
i techniki wykonywania prac budowlanych. Dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce jeszcze w trakcie nauki w technikum mają możliwość poznania
realiów pracy w wybranej branży.
A przy okazji nawiązać pierwsze zawodowe kontakty, zarobić pierwsze
pieniądze i poznać kawałek świata.
Atutem szkoły jest również ciekawa
oferta edukacyjna, odpowiadająca
na potrzeby rynku pracy. Inwestycja w ucznia oraz nacisk na rozwój
kadry nauczycielskiej z pewnością
zaprocentują – absolwentom szkoły, wyposażonym w doświadczenie
zawodowe i solidne wykształcenie,
łatwiej będzie odnaleźć się na rynku
pracy.
Więcej z życia szkoły: http://
www.zszhajnowka.pl/
Katarzyna Miszczuk

Prace scaleniowe w Powiecie Hajnowskim
51,6 mln zł trafi do Powiatu
Hajnowskiego w związku z realizacją projektów scaleniowych
w powiecie hajnowskim. Pod
względem ilości realizowanych
projektów Samorząd Powiatu
Hajnowskiego pozostaje liderem
w województwie podlaskim.
Powiat Hajnowski realizuje projekty scalania gruntów wraz
z zagospodarowaniem poscaleniowym w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania
„Wsparcie na inwestycje związane
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Prace scaleniowe
mają na celu:
- poprawę struktury obszarowej gospodarstw
rolnych, oraz gruntów
leśnych,
-zmniejszenie ilości
działek ewidencyjnych
w poszczególnych gospodarstwach rolnych
i likwidację szachownicy
działek,
-dostosowanie granic
działek do systemu
urządzeń melioracji
wodnych oraz rzeźby terenu, likwidację współwłasności i wspólnot gruntowych.
Ponadto w ramach prowadzonego scalenia zostanie wytyczona
i urządzona funkcjonalna sieć dróg
dojazdowych, dostosowanych do
współczesnych maszyn rolniczych,
zapewniająca dostęp do drogi każdej działce powstałej w wyniku scalenia. Wydzielone zostaną grunty
przeznaczone na cele infrastruktury
technicznej i społecznej, bez procedury wywłaszczeniowej.
Bardzo ważnym elementem
postępowania scaleniowego jest
opracowanie, dla scalonych gruntów,
dokumentacji geodezyjnej o aktu-
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alnie wymaganych parametrach
technicznych.
Proces scalania gruntów obejmuje również prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym,
w ramach których, w celu poprawy stanu technicznego, dokonana
zostanie modernizacja dróg wraz
z elementami infrastruktury drogowej, tj. rowami, zjazdami i przepustami drogowymi.
Choć na papierze opis projektów scaleniowych można zmieścić
w kilku zdaniach, to tematyka dotycząca scaleń nie należy do najłatwiejszych. Już sam proces kompletowania wniosku o dofinansowanie
to duży wysiłek administracyjny,

łej pracy administracyjnej. Dzięki
zaangażowaniu wójtów i pomocy
sołtysów do starostwa trafiły wnioski właścicieli gospodarstw rolnych,
po czym można było przystąpić do
przygotowywania i kompletowania
wniosku o dofinansowanie danego
projektu.
O tym, z jak trudną tematyką
mamy do czynienia, świadczy zarówno okres realizacji projektu, który
trwa 3 lata, poprzedzający go długi
okres zbierania wniosków i przygotowywania dokumentacji niezbędnej
przy aplikowaniu o fundusze oraz
złożony zakres prac, zarówno geodezyjnych w trakcie prowadzonego
scalenia, jak i prac inwestycyjnych

wymagający zaangażowania wielu
stron. To wspólna praca sołtysów,
wójtów oraz pracowników starostwa
powiatowego. Aby powiat mógł aplikować o pozyskanie funduszy na
scalenie gruntów, wnioski o wszczęcie postępowania scaleniowego powinni złożyć właściciele gruntów
położonych na danym obiekcie. By
móc w ogóle aplikować o fundusze,
do każdego potencjalnego zainteresowanego procesem scalenia trzeba dotrzeć - stąd zbierający wnioski
od mieszkańców i przygotowujący
aplikację o dofinansowanie wykonują ogrom żmudnej i długotrwa-

w ramach prowadzonego zagospodarowania poscaleniowego.
Ale ciężka praca popłaca –
dzięki determinacji, zaangażowaniu
i woli współpracy do powiatu hajnowskiego trafi 51 637 331,64 zł
– to łączna wartość czterech projektów, jakie są realizowane w regionie.
Obecnie Powiat Hajnowski realizuje cztery projekty scaleniowe:
obiekt „Dubicze i Istok”
gm. Dubicze Cerkiewne - projekt realizowany w terminie 2019-2023,
obejmuje dwie miejscowości. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym to 1 958,48

ha. Na realizację tego projektu Powiat Hajnowski docelowo otrzyma
wsparcie w kwocie 17 962 450,56
zł. W 2020 r. wartość prac geodezyjnych opiewa na kwotę 1,7 mln
zł. Projekt pozostaje w fazie prac
scaleniowych: w sierpniu planowane są prace terenowe związane
z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów (uczestnicy scalenia
zostali uprzednio poinformowani
o wszczęciu postępowania w tej
sprawie), z początkiem października
odbędzie się zebranie informacyjne
o przeprowadzonej procedurze, następnie projekt klasyfikacji zostanie
wyłożony do wglądu w siedzibie
starostwa. W sierpniu br. planowane
jest również zorganizowanie
zebrania w sprawie ustalenia
zasad szacunku gruntów.
obiekt „Eliaszuki
i inne” - gmina Narewka –
czas realizacji projektu to
2018-2023, obejmuje 11
miejscowości. Powierzchnia
gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu
„Eliaszuki i inne”: 2514,9856
ha. Wartość projektu to
19 234 241,66 zł, koszt realizacji w 2020 r. zamknie
się w kwocie 2 058 100 zł.
Aktualnie realizacja projektu w gminie Narewka, tak
jak w przypadku obiektu „Dubicze
i Istok”, również przebiega na etapie prac scaleniowych, przy czym
w przypadku tego obiektu prace
scaleniowe są bardziej zaawansowane: w roku 2020 zatwierdzono
przeprowadzoną w ramach postępowania scaleniowego, klasyfikację gruntów, ponadto prowadzone
były prace związane z szacunkiem
gruntów. Szacunek gruntów został
już zaakceptowany przez uczestników scalania na zebraniu w czerwcu
br. Zgodnie z harmonogramem rok
2020 zakończy się opracowaniem
projektu zasad objęcia w posia-

danie wydzielonych gruntów oraz
okazaniem projektu scalania jego
uczestnikom.
obiekty „Kotłówka i inne”
w gm. Narew oraz „Tarnopol”
w gm. Narewka – oba projekty realizowane są od 2018 r. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”: 834,1620 ha, operacja
jest realizowana w 3 miejscowościach. Z kolei obiekt w gminie Narewka to powierzchnia 1046,9598
ha, swoim zasięgiem obejmuje wieś
Tarnopol. Wartość obu projektów
to 8 439 639,42. Scalenia na obu
obiektach zostały już zakończone,
aktualnie trwają przygotowania do
prac poscaleniowych – w wyniku
rozstrzygniętych postępowań przetargowych, wyłoniono wykonawców
przygotowania dokumentacji projektowej dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych w zakresach: na
obiekcie Tranopol – 4,95 km dróg,
na obiekcie „Kotłówka” – 5,89 km.
Termin wykonania to odpowiednio
wrzesień i grudzień 2020. W dalszej
kolejności planowane jest wyłonienie wykonawcy prac budowlanych
na zaprojektowanych drogach na
obydwu obiektach.
Scalania gruntów są istotne
z punktu widzenia gospodarki powiatu, zważywszy, że użytki rolne
stanowią ok. 39 % jego powierzchni. Scalenia wpływają na eliminacje
niekorzystnego zjawiska, jakim jest
duże rozdrobnienie użytków rolnych
a które charakteryzuje nasz powiat.
W wyniku zmniejszania liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów
transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych, jednocześnie
zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych dostęp
do urządzeń infrastruktury technicznej – tłumaczy Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko. Katarzyna Miszczuk

3

						

Hajnówka dnia 13 sierpnia 2020 roku

GK.6621.11.4.2020
				
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

1. uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Lachy, gmina Narew, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki oznaczone numerem ewidencyjnym 163/1 o powierzchni 0,93 ha,
172 o powierzchni 0,14 ha, 176/3 o powierzchni 0,49 ha, 177/1 o powierzchni 0,04 ha, 155/1 o powierzchni
1,99 ha, 155/3 o powierzchni 0,4819 ha, 173/1 o powierzchni 0,77 ha.
2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomość położoną w obrębie Lachy, gmina Narew, oznaczoną
numerem ewidencyjnym 109/9 o powierzchni 0,02 ha.
Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 1 czerwca 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
Lachy, gmina Narew jako działki ewidencyjne numer 109/9, 155/1, 155/3, 163/1, 172, 173/1, 176/3,177/1
stanowią mienie gromadzkie.
Do wniosku Wójt Gminy Narew załączył oświadczenia dwóch świadków, którzy zeznali, że działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 109/9, 155/1, 155/3, 163/1, 172, 173/1, 176/3, 177/1 położone
we wsi Lachy, gmina Narew przed dniem 29 czerwca 1963 roku były drogami i użytkowane były przez
mieszkańców wsi Lachy.
Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego stwierdził, że w rejestrze gruntów wsi Lachy,
gmina Narew, założonym w 1960 roku działki nr 155/1, 155/3, 173/1, 163/1, 172, 176/3, 177/1 zapisane
były jako drogi, zaś osobą władającą było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji
w Hajnówce. Przedmiotowe działki były uwidocznione jako drogi na pierworysie przedwojennym z 1933 roku
oraz na mapie ewidencyjnej z 1959 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 155/1, 155/3,
173/1, 163/1, 172, 176/3, 177/1 położone w obrębie Lachy, 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 powyższe nieruchomości stanowią mienie gminne.
Nieruchomość oznaczona numerem 109/9 o powierzchni 0,02 ha w rejestrze gruntów wsi Lachy, założonym w 1960 roku wchodziła w skład działki numer 109/1 o powierzchni 5,299 ha i zapisana była na
Państwowy Fundusz Ziemi.
W roku 1968 na podstawie uchwały Nr 113/516/68 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Hajnówce z dnia 13 sierpnia 1968 roku w sprawie zatwierdzenia projektów wymian gruntów na terenie
powiatu Hajnówka z działki nr 109/1 o powierzchni 5,299 ha została wydzielona działka numer 109/9
o powierzchni 0,022 ha i została zapisana na Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydział Komunikacji
w Hajnówce jako droga.
W związku z tym, że przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych w/w działka figurowała na Państwowy Fundusz Ziemi i nie była drogą należało odmówić
uznania jej za mienie gminne.
Pismem GK.6621.11.4.2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku zawiadomiono Wójta Gminy Narew oraz
sołtysa wsi Lachy 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 Lachy 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 Lachy Pan Włodzimierz Dmitruk
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

Nowoczesne Centrum Zdrowia Psychicznego
Hajnowski SP ZOZ nie zwalnia tempa.
Placówka ponownie zaskakuje rozmachem
inwestycyjnym - 21 sierpnia 2020 r. dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanego
i rozbudowanego Centrum Zdrowia Psychicznego. Ten ważny moment zgromadził nie tylko
włodarzy miasta i lokalnych samorządowców,
ale także personel medyczny szpitala i wielu
gości – w uroczystości wzięli udział m.in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek
Malinowski, Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Pacjenta w Warszawie Grzegorz Saj oraz Starosta
Hajnowski Andrzej Skiepko.
Przebudowa z rozbudową Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce była realizowana w latach 2018 – 2020. Wartość
inwestycji opiewa na 9,4 mln zł. Większość
tej kwoty – blisko 6,7 mln zł - to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego (Oś Priorytetowa
VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna,
Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony
zdrowia)

psycholodzy, terapeuci, asystent zdrowienia
oraz pracownicy socjalni. Obszar działania
Centrum to powiaty: hajnowski, siemiatycki
i bielski.
Inne inicjatywy
Nowoczesne Centrum Zdrowia Psychicznego wpisuje się w bogaty wachlarz
projektów, jakie zostały zrealizowane w SP
ZOZ na przestrzeni ostatnich kilku lat. Tylko
w 2019 r. aktywność szpitala w zakresie pozyskiwania funduszy na inwestycje spowodowała, że do powiatu hajnowskiego trafiło
14 696 030, 69 zł funduszy zewnętrznych.
Łączna wartość inwestycji realizowanych lub
zakończonych w 2019 r. to 21 004 472, 81
zł. Przypomnijmy - Przebudowa i doposażenie
Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, przebudowa SOR oraz
wyposażenie pracowni rentgenowskiej, projekt
„Godna jesień życia”, w ramach którego zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego a także
uruchomiono bezpłatną wypożyczalnię sprzętu
rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych
oraz ich opiekunów. A w 2020 r. rusza projekt

Centrum Zdrowia Psychicznego powstało
w ramach przebudowy istniejącego Oddziału
Psychiatrycznego i zespołu poradni specjalistycznych (Poradnia Zdrowia Psychicznego,
Poradnia Leczenia Uzależnienie, Zespół Leczenia Środowiskowego). Inwestycja znacząco wpłynęła na poprawę świadczenia usług
medycznych z zakresu psychiatrii, komfort
pacjentów Centrum oraz warunki pracy personelu. W wyniku rozbudowy budynku powstał
Dzienny Oddział Psychiatryczny z 8 miejscami,
z kolei Oddział Psychiatryczny liczy obecnie
55 łóżek. To kolejna inwestycja w hajnowskim
szpitalu, która znacząco wpływa na poprawę jakości świadczonych usług dla pacjentów
i stwarza lepsze warunki pracy dla personelu.
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym
w cały proces inwestycyjny w imieniu swoim
i Zarządu Powiatu Hajnowskiego. Zaangażowanie i profesjonalizm kadry medycznej i administracyjnej systematycznie buduje pozycję
hajnowskiego szpitala, który dziś zaliczany jest
do najlepszych szpitali w Polsce – mówił podczas uroczystości Starosta Hajnowski Andrzej
Skiepko.
CZP to miejsce, gdzie można uzyskać
kompleksową i fachową pomoc psychiatryczną. Z pomocy mogą skorzystać osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, a także
ich rodzina i bliscy. Pomoc świadczona jest
w warunkach stacjonarnych (Oddział Psychiatryczny z 55 łóżkami), dziennych (Oddział Psychiatryczny z 8 miejscami), ambulatoryjnych
(poradnia zdrowia psychicznego) oraz leczenia
środowiskowego (domowego). Pomocy udziela
wykwalifikowany zespół: lekarze, pielęgniarki,

„Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych
i eliminowania skutków ich występowania
w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka
województwa podlaskiego”.
Działania w projekcie adresowane są do
pracujących w sekcjach najbardziej narażonych na ukąszenie przez kleszcza – tj. rolnictwo, rybactwo i łowiectwo w wieku 18-64 lata
(osób fizycznych i podmiotów gospodarczych),
a także pracowników sektora podstawowej
opieki zdrowotnej – lekarzy POZ i lekarzy
medycyny pracy. Możliwość otrzymania bezpłatnego pakietu szczepionki przeciwko KZM,
bezpłatne szkolenia mają zminimalizować negatywne skutki występowania chorób odkleszczowych. Więcej na stronie powit.hajnowka.pl
oraz Facebook.
Podejmowane wysiłki na rzecz udoskonalenia oferty medycznej oraz poszerzenia
koszyka świadczeń, procentują: hajnowski SP
ZOZ może pochwalić się Certyfikatem Zarządzania Jakością ISO, Certyfikatem akredytacyjnym przyznanym jest przez Ministra Zdrowia
oraz tytułem „Szpitala Przyjaznego Dziecku”.
Ponadto, hajnowski SP ZOZ od kilku lat „okupuje” czołówkę rankingu Złotej Setki najlepszych
szpitali w Polsce – obecnie hajnowski ZOZ zajmuje 25 miejsce (a drugie w województwie).
Takie uroczystości a także pozyskane
certyfikaty, nagrody i wyróżnienia stanowią
potwierdzenie kompetencji, umiejętności i dowód społecznego zaufania. Hajnowski SP ZOZ
to duma regionu: nowoczesna placówka o wysokim standardzie świadczonych usług medycznych – podsumowuje Starosta Hajnowski
Katarzyna Miszczuk
Andrzej Skiepko.
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