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O funduszach wartych
„zachodu” na stronie 5 pisze
europoseł Krzysztof Jurgiel.

W cieniu
głowy państwa
Paweł Szrot, 46-letni
prawnik, jest związany z Prawem i Sprawiedliwością blisko
20 lat. Na dobre i złe chwile
tej partii. To osoba z drugiego
planu sceny politycznej. Ale zawsze u boku ważnych i wpływowych osób. Od czasów „dobrej
zmiany” jego kariera zawodowa
nabrała tempa. Teraz pracuje
w Pałacu Prezydenckim.
Od stycznia 2021 r. piastuje
ważne stanowisko – sekretarza stanu i dyrektora gabinetu prezydenta
RP. Jego pokój sąsiaduje – oddzielony sekretariatem – z gabinetem
najważniejszego lokatora przy Krakowskim Przedmieściu 48/50. Nie
jest tajemnicą, że jego obowiązki
mocno wykraczają poza pełnienie
roli ważnego urzędnika.
Można powiedzieć, że na jego
biurku lądują najpilniej strzeżone
dokumenty państwowe (do których
dostęp mają nieliczne osoby) z zakresu polityki polskiej i zagranicznej, służb specjalnych, obronności,
finansów. Ma wiedzę ogromną,
która choćby częściowo ujawniona
mogłaby wywołać turbulencje na
szczytach władzy.
On sam nieco lakonicznie
mówi o swoich obowiązkach:
Cd. str. 4

Modernizacja roku & budowa XXI w.

Elektromobilność nie zawsze jest ekologiczna

Elektryczne autobusy w Bielsku Podlaskim
Miesiąc temu informowaliśmy, że za
dwa lata w Bielsku pojawią się elektryczne
autobusy. Na realizację tego projektu zarząd województwa przyznał dofinansowanie
w wysokości 5,8 mln zł. z funduszy unijnych.
Całość inwestycji to koszt 7,2 mln zł.
W ramach projektu zostaną przebudowane ulice Kopernika i Słowackiego. Powstaną dwa węzły przesiadkowe oraz parkingi
typu „park&ride” (29 miejsc postojowych dla
aut) lub „bike&ride (28 miejsc dla rowerów).
Na tych parkingach kierowcy będą mogli zostawić samochód lub rower i przesiąść się do
niskoemisyjnych autobusów elektrycznych.
Na początek miasto zamierza kupić dwa takie
autobusy. W Bielsku będzie więc czystsze
powietrze. Ale czy naprawdę tzw. elektromobilność jest ekologiczna? Okazuje się, że nie
zawsze i nie wszędzie. A nawet wręcz przeciwnie. Tak przynajmniej twierdzi Szwedzki
Instytut Środowiska. Autobusy elektryczne
do tego aby się poruszać potrzebują akumulatorów. Przykładowo, samochód elektryczny Tesla (masa – 2100 kg) potrzebuje
akumulatora litowo-jonowego o pojemności
100 kilowatogodzin. Przy jego produkcji na 1
kWh pojemności emituje się 150 – 200 kilogramów dwutlenku węgla. Samochód spalinowy o tych samych parametrach emituje
2,33 kg CO2 na każdy litr spalanej benzyny.
Wg. wspomnianego wyżej Instytutu samochód spalinowy musiałby pokonać ponad

200 tys. km aby dorównać w emisji spalin,
jaką generuje wytworzenie akumulatora
wspomnianego samochodu elektrycznego.
W Polsce produkcja takich akumulatorów –
w oparciu o energię elektryczną pochodzącą
głównie z węgla – spowodowałaby, że emisję
CO2 przenieślibyśmy z dróg do kominów elektrowni. A więc czyściejsze powietrze w część
kraju skutkowałoby większym zanieczyszczeniem w innej. Wynika z tego, że produkcja
samochodów elektrycznych jest ekologicznie
szkodliwa. A powszechnie lansowany trend na
to co elektryczne, to gra biznesowych interesów, a nie zaspokajania racjonalnych i niezbędnych potrzeb. Mało tego, ten trend ma
być dofinansowywany z pieniędzy społecznych. Ale tak jest nie tylko z samochodami
elektrycznymi. Ilu z nas zdaje sobie sprawę
z faktu, że zastąpienie odkurzacza zasilanego
z gniazdka, odkurzaczem bezprzewodowym
to nie tylko dodatkowy wydatek z kieszeni (ok.
1 tys zł) ale także dodatkowa emisja dwutlenku węgla wystarczająca na przejechanie
samochodem spalinowym 500 – 600 km.
Może więc bardziej ekologiczne będzie
zmienianie naszych przyzwyczajeń, a przede
wszystkim przyzwyczajeń producentów. Może
zamiast produkcji ciężkich „SUW-ów” o koszmarnej aerodynamice powinni oni rozwijać
technologię bardziej wydajnych filtrów spalin
lub napęd wodorowy?
Wiesław S. Sokołowski

Sejmik wspiera lokalne projekty
W tegorocznym budżecie województwa
zapisano 13 mln zł na utworzenie rezerwy
specjalnej pod nazwą Fundusz Wsparcia
Gmin i Powiatów. Obradujący 29 marca Sejmik województwa postanowił przeznaczyć
pochodzącą z tej rezerwy kwotę 7 825 000
zł na wsparcie lokalnych inwestycji w 17 samorządach. Największe dotacje otrzymają
powiaty: augustowski (1,7 mln zł) i hajnowski
(1,2 mln zł). Ten ostatni otrzymana dotację
przeznaczy na remont 5 dróg powiatowych
o łącznej długości prawie 7 km. Samorządy
z naszego regionu otrzymały następujące
dofinansowanie:
- powiat hajnowski - 1,2 mln zł na remont dróg: Chrobostówka – Łosinka (2 km),

we wsi Grodzisko (0,8 km), Łosinka – Trywieża (1,4 km), Kuraszewo – Kamień (2,0 km)
oraz we wsi Puciska (0,52 km)
- powiat siemiatycki – 600 tys. zł na
modernizację internatu przy Zespole Szkół
Technicznych w Czartajewie,
- miasto Bielsk Podlaski – 400 tys. zł
na doposażenie i remont hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 3,
- miasto Drohiczyn – 300 tys. zł na przebudowę ul. Nieznanego Żołnierza w Drohiczynie,
- gmina Dziadkowice – 230 tys. zł na
wymianę posadzki w sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej,

W poprzednim numerze „Wieści pisali- wa i władze gminy Brańsk? Po co zgłoszono
śmy szerzej o organizowanym już po raz 25 obiekt do konkursu, jak nie potrafi się zachęprzez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa
cić do głosowania na niego? Ale jeszcze nic
Materialnego konkursie „Modernizacja Roku straconego. Wprawdzie na miejsce pierwsze
& Budowa XXI wieku”. Wśród 402 obiektów
nie ma szans, ale można trochę poprawić
zgłoszonych do konkursu znajduje się 14 swoją reputację i nie być czerwoną latarnią.
obiektów z województwa podlaskiego. Naj- Zachęcam wszystkich czytelników Wieści do
więcej zgłoszeń pochodzi z Hajnówki (3), po głosowania na wybrane obiekty z naszego
dwa obiekty zgłosiły Choroszcz i miasto Su- terenu.
wałki.
Najwyżej z naszego województwa na 13 miejscu z 1078 głosami
(poprzednio 4 m.– 710 głosów) plasuje się budowa Ośrodka Edukacji
Przyrodniczej „Młynarzówka” w Kurowie, gmina Kobylin Borzymy. Nasze „budowle” zajmują (w nawiasie
wcześniejsze notowania):
- 27 m. (578 gł.) - głosów buOśrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
dowa obiektów OSiR w Hajnówce
(14 – 396 gł.)
Aby oddać głos należy:
- 56 m. (211 gł.) – budowa krytej pływal1. wejść na stronę: https://www.moderni w Siemiatyczach (37 - 182 gł.)
nizacjaroku.org.pl
- 107 m. (45 gł.) – budowa Centrum Tu2. Wyszukać zgłoszony obiekt według
rystyki i Promocji „Kraina Żubra” w Białowieży województwa lub nazwy obiektu
(108 -14 gł.)
3. Kliknąć na „zgłoś obiekt”, a następnie
- 210 m. (2 gł.) – budowa i rozbudowa „zobacz podstronę obiektu i oddaj swój głos”
Przedszkola nr 2 w Hajnówce (151 - 2 gł.)
4. Na podstronie podać imię i nazwi- 211 m. (2 gł.) – Dom Dziennej Pomocy sko, adres mailowy, zaznaczyć „Nie jestem
w Hajnówce (152 - 2 gł.)
robotem”, a po udanej weryfikacji kliknąć „Za- 291 m. (1 gł.) – przebudowa drogi głosuj”. Na podany adres mailowy wysłany
gminnej Chojewo – Pace, gm. Brańsk (234 zostanie link do aktywacji głosu, należy go
- 1 gł.)
zaakceptować.
Jak z tego zestawienia widać, swoją
Głosowanie trwa do 10.05.2021 roku
lokatę poprawiła tylko Białowieża. Trzem
do godziny 12.
obiektom przez dwa tygodnie nie przybył
Jeszcze raz zachęcamy do oddawania
ani jeden głos. Co robią mieszkańcy Choje- głosów!
(sok)

Operacja „Czysta rzeka”

(sok)

Pomysł Operacji narodził się w 2019 roku Zebrano ponad 55 ton śmieci. Tegoroczna – 3
nad Bugiem w redakcji „Kraina Bugu”. „Ojcami edycja – to 122 sztaby w 14 województwach
założycielami” byli Daniel Parol, redaktor na- i 3076 wolontariuszy. Sprzątano nie tylko rzeki,
czelny magazynu i Janek Chrostowski. Począt- wiele sztabów – np. w gminie Nurzec Stacja –
kowo akcja miała polegać wyłącznie na sprzą- podejmowała lokalne inicjatywy. Na naszym
taniu Bugu i okolic. Szybko jednak okazało się, terenie sprzątano nie tylko w gminach nadbuże potrzeby dotyczą całej Polski, a chętnych żańskich, do akcji szeroko włączyły się gminy
do jej realizacji nie brakuje. W pierwszej edycji
nadnarwiańskie, ale nie tylko. Więcej o podejakcji udział wzięło ponad 2000 wolontariu- mowanych działaniach w kolejnych numerach
szy – zorganizowanych w ponad 80 sztabach. „Wieści”
W.S.Sokołowski

Wydłużony termin na składanie wniosków
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda poinformował o przedłużeniu do 17 czerwca terminu na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach
PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.
Do 17 czerwca 2021 r. wydłużony został także termin składania zmian do wniosków.
Wnioski będzie można składać również po 17 czerwca, do 12 lipca, z tym że za każdy dzień
roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem
przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).
(seb)
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Uczniowie z hajnowskiej szkoły
zawojują rynek pracy
W środę (24.03) została podpisana umowa na dofinansowanie
dodatkowych zajęć i staży zawodowych dla uczniów z funduszy europejskich. Ze strony władz regionu
podpisali ją wicemarszałkowie:
Marek Olbryś i Stanisław Derehajło.
- Poprzez takie projekty szkoły
zawodowe są inaczej postrzegane,
nie jako szkoły drugiej kategorii, ale
placówki, które opuszczają wykwalifikowani na wysokim poziomie absolwenci. Uzyskanie przez nich dodatkowych kompetencji i kwalifikacji pozwoli na lepsze odnalezienie
się na współczesnym rynku pracy.
Cieszę się, że możemy realizować
takie projekty dzięki wsparciu z
funduszy europejskich – zaznaczył Stanisław Derehajło.
Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Hajnowskiego to główny cel projektu,
który będzie realizowany poprzez
kompleksowy program rozwoju
Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. W projekcie weźmie udział
200 uczniów, którzy przejdą staże
i skorzystają z doradztwa zawodowo-edukacyjnego. Będą mogli też
skorzystać z dodatkowych zajęć,

które podniosą ich kompetencje na
rynku pracy, takich jak: j. angielski,
j. rosyjski, matematyka czy umiejętności miękkie. Jak również z zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i minimalizujące dysproporcje
między uczniami.
Aby stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska
pracy zawodowej zostanie doposażona baza dydaktyczna szkoły.
Powstaną laboratoria ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Z nowo doposażonych sal
będą korzystać uczniowie uczący
się w zawodach: technik budownictwa, technik mechanik, technik
informatyk, technik żywienia i usług
gastronomicznych.
Ponadto projekt przewiduje
również staże zawodowe i odpowiednie szkolenia dla dziewięciu
nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Koszt tej inwestycji to ponad
2 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego wynosi ponad
1,9 mln zł.
Edyta Chodakowska-Kieżel

Hajnówka

2,8 miliona złotych na OZE

Mieszkańcy miasta i gminy
Hajnówka rozpoczną wkrótce samodzielną produkcję ekologicznej
energii. W mieście na potrzeby
budynków mieszkalnych zostaną
wykonane 77 instalacje fotowoltaiczne. W gminie takich instalacji
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zostanie zamontowanych 81 sztuk.
Na ten cel Zarząd Województwa
przyznał dotację z Regionalnego
Programu Operacyjnego. Z funduszy europejskich trafi do miasta 1,3 mln zł, a do gminy prawie
1,5 mln. zł.
(seb)

KONKURS PLASTYCZNY
„Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem” 2021 !!!
Muzeum i Ośrodek Kultury
Białoruskiej w Hajnówce zapraszamy do udziału w 3. edycji konkursu
plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu
się urodziłem”, poświęconego historii i kulturze Podlasia oraz zamieszkujących go od wieków mniejszości
narodowych i etnicznych. Celem
konkursu jest pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego, kształtowanie
tożsamości oraz upowszechnianie
dziecięcej twórczości.
Prace konkursowe należy przesłać do 31 V 2021 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym załączonym
do regulaminu. Regulamin i załączniki do pobrania na stronie internetowej www.muzeumbialoruskie.
hajnowka.pl oraz www.hajnowka.pl
Milejczyce

Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się
w VI 2021 r. w Muzeum w Hajnówce.
Konkurs skierowany jest do dzieci
w wieku przedszkolnym, uczniów
szkół podstawowych i średnich z terenu województwa podlaskiego.
Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach:
• kategoria I:   przedszkole
• kategoria II: klasy I - III szkoły
podstawowej
• kategoria III: klasy IV – VIII szkoły
podstawowej
• kategoria IV: szkoły średnie
Technika wykonania dowolna:
malarstwo, grafika, rysunek,
Format – A4 - A3. Praca musi

Rusza przebudowa

Kilkakrotnie pisaliśmy już laskiego – obejmuje poszerzenie
o przygotowaniach do przebudowy ul. 3 Maja do 7 metrów na długości
skrzyżowania ulicy 3 Maja w Milej- 1 kilometra, budowę chodników, noczycach będącej fragmentem drogi wych przepustów, zjazdów i zatok auwojewódzkiej Nr 693 z ulicami św. tobusowych oraz przejść dla pieszych.
Barbary i Parkowej.
Przebudowana zostanie także instaZakres inwestycji - wyko- lacja elektryczna i sieć wodociągowa.
nawcą będzie Przedsiębiorstwo
Wartość inwestycji
Drogowe „Maksbud” z Bielska Pod- – 6 689 478 zł.
(cec)

być wykonana samodzielnie.
Każdy uczestnik może zgłosić
na konkurs tylko jedną pracę.
Z jednej szkoły można zgłosić do konkursu dowolną ilość prac.
Na odwrocie każdej pracy należy
nakleić dokładnie uzupełnioną metryczkę załączoną do regulaminu. Do
prac należy dołączyć kartę zgłoszenia według załączonego wzoru.
Kontakt do organizatora
e-mail:kontakt@muzeumbialoruskie.pl;
tel. 85 682 28 89
Konkurs realizowany w ramach projektu „Przygraniczny Alians
Etniczny” z dotacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz
Urzędu Miasta Hajnówka.
Agnieszka Tichoniuk

27 projektów
za 5,5 mld zł
Trwają konsultacje Krajowego
Planu Odbudowy. Województwo Podlaskie zgłosiło do niego 27 projektów.
Ich wartość to 5,5 mld. złotych.
Flagowym projektem Podlaskiego jest utworzenie Doliny Rolniczej 4.0, która miałby stać się
głównym ośrodkiem kompetencji dla
rozwoju specjalizacji województwa
podlaskiego – nowoczesnego przemysłu rolno-spożywczego, współpracującego z najnowszymi technologiami, opartego na rodzimym
know-how. Dolina Rolnicza pozwoliłaby na efektywną współpracę
między przemysłami ściśle technologicznymi i rolnictwem w naszym
regionie.
(kura)
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kim epizodzie zawodowym w Izbie
„Jestem pierwszym asystentem Skarbowej, z której miał odejść
pana prezydenta. Na co dzień pro- skonfliktowany z przełożonymi,
wadzę cały kalendarz pana pre- trafił w 2002 r. pod skrzydła coraz
zydenta: umawiam i koordynuję
bardziej znanego wówczas posła
wszystkie jego spotkania, audiencje, PiS, Krzysztofa Jurgiela.
konferencje oraz wizyty o charakDotarliśmy do osób, które go
terze nie tylko ściśle politycznym, poznały w tamtym okresie i śledzą
a także przygotowuję „delikatne” jego ścieżkę zawodową.
(nieoficjalne) konsultacje z miniZ Pawłem współpracowałem
strami np. w zakresie legislacji” – przez ok. 4 lata ( 2002-2006 r.) –
wymienia.
wspomina Marcin Kamieński, akSpotkanie
tualnie prawa ręka w białostockim
Jest marcowy wieczór. biurze europosła K. Jurgiela. - Dał
Z Pawłem Szrotem spotykamy się się poznać jako osoba niezwyw Pałacu Prezydenckim. Wita nas kle pracowita, zawsze gotowa do
w sekretariacie i zaprasza do sie- pomocy. Nigdy nie kończył pracy
bie, vis-a-vis gabinetu prezydenta. o wyznaczonej porze, wychodził
Wystrój dużego salonu robi wra- przeważnie ostatni. Każdego inteżenie : stylowe, wiekowe meble, resanta wysłuchał do końca, nikogo
zegar głośno odmierzający czas, nie zbywał. Jego wiedza prawnicza
na okrągłym stole – przy którym
była bardzo pomocna w kontaktach
siedzimy – piękny bukiet świeżych z petentami. Ale był też palaczem,
róż. W rogu zestaw mebli w stylu
co do wściekłości doprowadzało
ludwikowskim – sofa, krzesła i po- szefa, bo po prostu częmiędzy nimi niski, owalny stolik, na sto wychodził na zewnątrz,
ścianach olejne obrazy, na drewnia- w najmniej odpowiednim
nej podłodze miękkie dywany. Ale
momencie, na dłuższego
najbardziej rzuca się w oczy wielkie „dymka” – kończy z uśmiebiurko, przy którym spędza najwię- chem na twarzy.
cej czasu. Na blacie mnóstwo pism
Roman Czepe (były
oraz niezliczona ilość piór i długo- poseł PiS, aktualnie wicepisów gotowych zostawić swój ślad. starosta białostocki):
Gospodarz proponuje kawę,
„Gratuluję mu ostatktórą po chwili wnosi kelner; do
nich funkcji i urzędów, jak
konsumpcji są owoce.
i dotychczasowej kariery.
Rozmawiamy o Białymstoku, Osoba zajmująca tak ważz którego pochodzi (uczył się w III ne stanowiska jest chlubą
LO) i przez kilka lat pracował.
regionu. Tyle że chyba jest
- Ostatnio byłem w lutym to kariera niewidoczna na
2021 r. w Nowym Dworze z okazji Podlasiu, poza kręgami dziaprzekazania zabytkowej chorągwi łaczy politycznych, bo Paweł
przez miejscowego proboszcza to człowiek bardzo skromny,
na ręce wójta gminy – wspomina. w cieniu. Zupełnie jak nie polityk
Odczytał list w imieniu prezyden- i faktycznie politykiem nie jest, po
ta: „ W dniu święta Matki Boskiej
prostu czasem pracuje na stanowiGromnicznej, tak głęboko wrośnię- skach politycznych.
tego w naszą polską obyczajowość,
Znakomity urzędnik, uważny
ta odnaleziona chorągiew z 1925 doradca, bardzo pracowity, mocno
roku staje się znakiem całej dłu- poświęcający się temu, co robi.
giej historii tego miejsca i ludzi je
Obaj przeszliśmy bardzo
zamieszkujących”.
dobrą szkołę Jurgiela – wiadomo,
Nam zdradził, że przyjeżdża
tytana pracy – kierując jego biuteż prywatnie do Białegostoku
rem Poselskim. Oczywiście, Paweł
z okazji świąt, które spędza z ro- znacznie później. Nie jest typem zadzicami – emerytowanymi inżynie- łatwiacza, ale przez to cenniejszym
rami. Ojciec jest białostoczaninem
urzędnikiem i może tym bardziej
z dziada pradziada, mama pocho- zaufanym doradcą. Niech mi to
dzi z rodziny włościańskiej z okolic Paweł daruje: przez swój wygląd
Wysokiego Mazowieckiego.
i zachowanie zawsze kojarzył mi
W pewnym momencie, spo- się z carskim urzędnikiem, takim
glądając na Wieści Podlaskie, z Czechowa i Gogola, trochę zgięwspomina red. Hieronima Waw- tym, trochę wyniosłym, beznamiętrzyńskiego, już nieżyjącego, wielo- nym i ostrożnym, a zatroskanym,
letniego naczelnego naszej gazety, przejętym, a chłodnym i zdystanwcześniej z-cę redaktora naczelne- sowanym, co to robi pół kroku do
go „Kuriera Podlaskiego”. Był jego
przodu i pół do tyłu” - wnikliwie
znajomym z czasów białostockich, zauważa Roman Czepe.
z którym utrzymywał kontakty
Cofając się jeszcze do jego
także po wyprowadzce do Warsza- białostockiej historii, okazuje się,
wy. Co ciekawe, studiował prawo że miał też porażki i gorsze chwile.
z synem dziennikarza. Takich po- W 2005 r. bez powodzenia startodobnych odniesień do znajomych wał do Rady Osiedla Piasta I (na
i Podlasia padnie w rozmowie
którym mieszkał). Mimo że praca
więcej...
w radzie politycznej miała niską
Początek kariery
rangę i była społeczna, to swój
Właśnie w grodzie nad rze- start potraktował poważnie. Na
ką Białą zaczęła się kariera poli- ulotce wyborczej przedstawiał się
tyczna Pawła Szrota. Po studiach jako 29-letni prawnik i apelował:
na Wydziale Prawa i Administracji „Aby na osiedlu powstała Rada
Uniwersytetu Warszawskiego wró- i jego mieszkańcy mieli swą reprecił do rodzinnego miasta. Po krót- zentację, w wyborach musi uczest-
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niczyć co najmniej 5% mieszkańców – weź udział w głosowaniu!”.
Pod tekstem jego zdjęcie: trójkątna
twarz z lekko zarysowanymi kościami policzkowymi (jeszcze bez charakterystycznej brody), w okularach
i długą grzywką zakrywającą pół
czoła.
Zaś w 2010 r. postanowił zawalczyć o mandat radnego Białegostoku. Startował z list Komitetu
Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Jednak tym razem porażka była
bardziej bolesna: zdobył tylko 94
głosy, zaś pierwszy z listy – miał
2845. Tym wygranym był Rafał
Rudnicki, który później porzucił
PiS i związał się z prezydentem
Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim popieranym przez PO, i już
drugą kadencję jest jego zastępcą.
I tak dawni partyjni koledzy, dziś
są po dwóch stronach barykady
politycznej.

przyjęta. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że przez kilka dni
był podwładnym nowego premiera.
A mógłby być jeszcze dłużej, bo ówczesne prawo pozwalało odwołać
urzędnika na tym stanowisku pod
warunkiem zatrudnienia na etacie
równorzędnym.
Dzisiaj – jak sam mówi – niczego nie żałuje i jest dumny, że
wtedy odszedł z pracy.
I dalej wciąż był blisko swojej
partii. Został wicedyrektorem biura
Klubu Parlamentarnego PiS, gdzie
spędził prawie osiem lat; w międzyczasie łączył sekretarzowanie
w prezydenckim sztabie wyborczym Andrzeja Dudy pod wodzą
Beaty Szydło. Ich wielomiesięczne
kampanijne tourne po Polsce scementowały wzajemną znajomość
i, co ważne, odnieśli wielki sukces:
kandydat został prezydentem, kilka
miesięcy później szefowa sztabu

Paweł Szrot, Szef Gabinetu Prezydenta RP
Na głębokie wody
Kiedy Krzysztof Jurgiel został
w 2005 r. ministrem rolnictwa, zabrał go do gabinetu politycznego
w swoim resorcie. Dzięki temu
stanowisku Szrot bliżej poznał najbardziej wpływowych ówczesnych
działaczy PiS i najważniejszych ludzi z rządu, co nie było bez znaczenia w dalszych losach jego kariery.
- Miałem do niego całkowite
zaufanie. Wspomagał mnie w pracach legislacyjnych, przy interpelacjach poselsko-senatorskich i pomagał przy opracowaniu Programu
Rolnego Prawa i Sprawiedliwości.
Po prostu był bardzo sprawnym
i aktywnym asystentem – ocenia
były szef, aktualnie europoseł.
A po odejściu w 2006 r.
z funkcji ministra rolnictwa, wstawił
się za nim u wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. Ten zatrudnił
go na stanowisku dyrektora sekretariatu, a w końcówce rządów
Prawa i Sprawiedliwości (listopad
2007 r.) został dyrektorem generalnym w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
I na ten czas przypadła pierwsza historyczna rola w życiu Pawła
Szrota. Otóż po przegranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość,
w imieniu ustępującego premiera
Jarosława Kaczyńskiego – jako
szef KPRM – przekazywał Kancelarię Donaldowi Tuskowi. Po czym
na jego ręce natychmiast złożył
dymisję, która natychmiast została

objęła tekę premiera, zabierając
Szrota do rządu.
Najpierw był sekretarzem stanu, a od 2 lutego 2016 r. zastępcą
szefa Kancelarii Premiera. Znowu
na drugim planie, choć już publicznie pojawiał się w imieniu premier
B. Szydło na mównicy sejmowej,
gdzie odpowiadał na interpelacje
posłów. Nie były to jednak wystąpienia zauważone przez media, bo
sprawy, które poruszał dotyczyły
skomplikowanej materii prawniczej,
na dodatek sala świeciła pustkami.
Po długich latach pracy od
świtu do nocy w URM awansuje
w 2020 r. w hierarchii urzędniczej,
przenosząc się do Pałacu Prezydenckiego. W zaledwie kilku tygodni
od powołania na sekretarza stanu
został szefem gabinetu prezydenta,
zachowując ministerialny tytuł.
Zajął miejsce prof. Krzysztofa Szczerskiego, który często łączył
obowiązki zawodowe z występami
w mediach. Można nawet stwierdzić, że na tym polu był bardzo
aktywny
Tymczasem następca – jak
na razie – koncentruje się na pracy
biurowej. Nie komentuje publicznie
bieżących spraw. Od czasu do czasu wrzuci jakieś komunikaty i wpisy na służbowe konto na Twitterze.
Ale już nie znajdziemy go na popularnym wśród polityków Facebooku.
Jest w cieniu głowy państwa. A wolny czas, jak sam mówi, spędza na
czytaniu książek historycznych; to

jego największa pasja.
W tym kontekście znamienne były słowa prezydenta, który
podczas nominacji Pawła Szrota,
powiedział: „Jestem z panem od
samego początku, odkąd jestem
w polityce. Powierzam panu ministrowi funkcję szefa gabinetu,
wierząc w to, że przede wszystkim
będzie pan dobrze wykonywał zadanie łączności pomiędzy prezydentem a rządem; bardzo mi zależy,
aby współpraca z rządem układała
się jak najlepiej”. Przy okazji Andrzej Duda podkreślił, że jest u niego jedynym i pierwszym ministrem
z Podlasia i tzw. ściany wschodniej,
nazywając go ambasadorem tej
części Polski. Tym samym prezydent określił swoje oczekiwania
wobec nowego podwładnego.
Prywatnie
Dopijając kawę pytam
o Krzysztofa Jurgiela. – Panie redaktorze, nie powiem o nim nic
krytycznego. Od niego właśnie nauczyłem się ciężkiej pracy i zrozumienia dla zwykłych ludzi. Jest to
dla mnie wzór; potrafi rozmawiać
z profesorem, robotnikiem i rolnikiem, i nie okazuje swojej wyższości. Bardzo cenię jego dorobek,
był dwa razy ministrem rolnictwa.
Myślę, że dobrze służył polskim
rolnikom. No cóż, zmieniła się sytuacja, zmieniły się zadania, zmienił
się minister, ale tam, w Brukseli, też
wspiera polską wieś” – podkreśla.
Po czym dodaje, że drugim
wielkim autorytetem dla niego był
wicepremier Przemysław Gosiewski
(zginął w 2010 r. katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem), którego portret wisi na
ścianie z tyłu jego biurka.
– Jak pan widzi swoją przyszłość zawodową? Przecież władza
nie jest dana na zawsze, także
Prawo i Sprawiedliwość nie będzie
rządzić wiecznie – pytam.
– W polityce pracuję prawie
20 lat. Trudno mi teraz myśleć, co
będzie po niej. Przecież życie nie
kończy się na polityce, chociaż zdaje sobie sprawę, że ta przygoda kiedyś będzie miała swój kres. Uważam, że o tym powinni pamiętać
politycy na wszystkich szczeblach
władzy.
Jestem prawnikiem i wiele się
nauczyłem służąc Polsce, np. administracji. Trzeba będzie kiedyś jakoś
sobie inaczej radzić – odpowiada.
Wizyta dobiega końca. Podchodzimy do okna, z którego roztacza się widok na pałacowy ogród.
Jest późna pora i nie wiele widać.
Minister mówi, że w słoneczny
dzień podziwia Wisłę. Po czym dodaje, że w ogrodach jest pasieka,
z której miód jest rozlewany do
ozdobnych słoików i trafia w ręce
gości specjalnych Pary Prezydenckiej.
Nie tylko, bo również autor
wyszedł ze spotkania z takim prezentem.
Jaki jest minister Paweł Szrot?
No cóż, sprawia wrażenie osoby
niezwykle pochłoniętej nową pracą
i bardzo z niej zadowolonej.
Waldemar Staszyński

Wieści Podlaskie

„Polska Wschodnia Plus” – fundusze warte „zachodu”!
Część I.
Pośród rozmaitych wieści
docierających na Podlasie oraz
na Warmię i Mazury z Brukseli
(albo stamtąd i z Warszawy)
szczególne powody do radości
daje kontynuacja programu
unijnego wsparcia dedykowanego Polsce Wschodniej – zainicjowanego w 2006 r. przeze
mnie i Marka Kuchcińskiego,
podkarpackiego posła PiS
i Marszałka Sejmu VIII kadencji, a w 2007 r. wdrożonego
przy wsparciu środków UE.
To nie tylko sukces osób
i gremiów lobbujących w tym
kierunku na poziomie krajowym i unijnym, ale przede
wszystkim rozwiązanie trafne,
potrzebne i perspektywiczne.
Chcę w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do tego!
Startując w wyborach
do Parlamentu Europejskiego (w których dzięki Państwa
poparciu udało mi się zdobyć
mandat – dziękuję nieustająco!) deklarowałem maksymalne starania o pozostawienie
unijnego wsparcia dla Polski
Wschodniej, pomimo znacznego ryzyka utrącenia tej koncepcji na forum unijnym. Nie
dopuszczałem takiej myśli,
podobnie jak niekoniecznie
liczne, ale bardzo zaangażowane grono regionalnych
patriotów. Wprost przeciwnie – zapewniałem, że musi
się udać, a nowy program
dla Polski Wschodniej ma objąć zwłaszcza poprawę sieci
transportowej, budowę centrów logistycznych, rozwój infrastruktury elektrycznej i gazowej oraz ochronę zabytków.
Do Polski Wschodniej
nawiązywałem też koncepcją „Małe miasta, wielkich
szans”, zakładającą wsparcie
dla stolic subregionów. W tym
zakresie na Podlasiu poza
rodzinnym Białymstokiem
odnosiłem się też do Łomży,
Suwałk i Bielska Podlaskiego,
a na Warmii i Mazurach, poza
Olsztynem, głównie do Elbląga
i Ełku.
Ponadto w swoim programie propagowałem ideę inwestowania w mniejsze miejscowości i budowania w gminach
centrów usługowo-produkcyjnych. Równolegle akcentowałem konieczność szczególnego wsparcia rolnictwa Polski
Wieści Podlaskie

Wschodniej, ze stworzeniem
„doliny rolniczej” (co się właśnie dokonuje na Podlasiu)
oraz rozwoju dróg lokalnych.
Dopełnieniem (według mojego
programu) byłby tu odpowiednio sprofilowany Przemysł 4.0,
w ramach którego rozwinęłaby
się innowacyjność w rolnictwie,
wsparcie dla branż perspektywicznych oraz rozwój Regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Wymiar
prospołeczny mojego programu wyborczego uzupełniał

informacją na ten temat.
Na całokształt Polski
Wschodniej Plus rzutują cele:
główny i szczegółowe. One
spinają (jak klamra) całość
planowanych zamierzeń,
a owe zamierzenia muszą się
w nich zawierać. Dlatego tych
kilka pierwszych słów programu ma tak wielkie znaczenie,
a ich dobór powinien być wyjątkowo przemyślany. Od tego
więc zacząłem swoje uwagi
konsultacyjne, co i Państwu
tu wyjaśnię.

„otwiera” PW+ („prawie” w tym
przypadku robi ogromną różnicę!).
Z kolei ujęta jako cel
szczegółowy ochrona klimatu ma charakter długofalowy i nie przekłada
się wprost (mierzalnie) na
poprawę jakości życia. Zasugerowałem, by cel ten ująć
jako: 2. Podniesienie jakości
życia mieszkańców poprzez
zrównoważoną ochronę dóbr
naturalnych, w tym klimatu).
W mojej ocenie zintegrowa-

Krzysztof Jurgiel podczas sesji w PE

postulat wsparcia aktywizacji
społecznej i przeciwdziałania
wykluczeniu „Od przedszkola
do seniora” obejmujący rozwój edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na wsiach,
kompleksowe zaopatrzenie
seniorów oraz wszechstronną
ochronę instytucji rodziny.
Z satysfakcją stwierdzam,
że przedstawiony niedawno
do konsultacji projekt Programu „Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej” (Polska
Wschodnia Plus/PW+) nie tylko
zwiększył skalę finansowania,
ale odzwierciedla większość
założeń mojego programu
wyborczego. Nie jest to jednak powód, by „spocząć na
laurach”, bo proces konsultacji należało wykorzystać dla
udoskonaleniu projektu, dla
dobra Polski Wschodniej i jej
mieszkańców (w szczególności na sercu leży mi interes
Podlasia oraz Warmii i Mazur). Oczywiście sformułowałem swe uwagi, zgłosiłem
je w odpowiedniej formie
i będę bacznie śledził dalszy
ciąg kształtowania Polski
Wschodniej Plus. Tu chciałbym podzielić się z Państwem

Twórcy PW+ zapewne
w dobrej wierze, aczkolwiek
niezbyt trafnie ujęli cel główny,
jako: Utrwalenie warunków
sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w Polsce
Wschodniej+ oraz cele szczegółowe: 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców przez
ochronę klimatu i 3. Zwiększenie dostępności transportowej PW+.
Racjonalnie utrwalać
można (i warto) to, co dobre
i nie musi już „przyrastać”.
Ujęte w tak ważnym punkcie
PW+ „utrwalenie” pozostaje
w sprzeczności logicznej z powszechnie znanym deficytem
warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz
wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej. Z pewnością
tego deficytowego stanu nie
chcemy utrwalać. Zasugerowałem, że trafniej byłoby
ująć cel główny tak, aby odzwierciedlając realia wskazywał jednocześnie na ambitne
perspektywy. Chociażby prosty
zwrot „wzmacnianie” choć na
pierwszy rzut oka wygląda
prawie tak samo, dużo lepiej

nie jej ze zrównoważoną (jak
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) ochroną
całokształtu dóbr naturalnych
(a nie tylko przyrody) uwiarygodniłoby ów cel i pozwoliło
wyeksponować istotne atuty
Polski Wschodniej.
Zaś 3 cel szczegółowy PW+ sugerowałem doprecyzować do
postaci: Zwiększenie dostępności i spójności transportowej
PW+). W projekcie co prawda
celnie dostrzeżono, że istotną barierą rozwoju jest niska
dostępność transportowa (zarówno drogowa, jak i kolejowa),
która jest wynikiem peryferyjnego położenia makroregionu
i uwarunkowanego historycznie słabszego rozwoju infrastruktury sieciowej, natomiast
niedostatecznie wyeksponowano tam deficytową spójność transportu drogowego
(a do czasu realizacji Wschod-

niej Magistrali Kolejowej także
kolejowego) w obrębie Polski
Wschodniej. W tym zakresie
(dzięki konsekwentnej determinacji zabiegających o to patriotów regionalnych – wszystkim
zasłużonym dziękuję!) „kręgosłup” spójności transportowej Polski Wschodniej znacząco wzmocni DK 19 (jako
rdzeń główny, jednak jeszcze
nie kompletny), ale nie mniej
ważne są też powiązania
peryferyjnych powiatów
sąsiadujących ze sobą województw Polski Wschodniej
(stanowiące niejako „unerwienie gospodarczo – społeczne”). Ostateczna realizacja
Wschodniej Magistrali Kolejowej umożliwi zrównoważony wymiar poszczególnych
rozwiązań. Trzeba skrupulatnie
analizować komplementarność
rozwiązań infrastrukturalnych,
by nie powtórzyć błędów poprzednich lat, gdzie regiony
„silne w pozyskiwaniu wsparcia” zyskiwały „przewagę” infrastruktury, ale transport (jako
proces co najmniej ogólnokrajowy) ogólnie niewiele zyskiwał.
W części projektu programu Polska Wschodnia+ zawierającej „Główne wyzwania”,
zauważyłem pewien dysonans
powstały wskutek niedocenienia rolnictwa (w aspekcie
przedsiębiorczości). Przedsiębiorczość na wsi, okołorolnicza i związana z przetwórstwem rolno-spożywczym
powinna być postrzegana jako
szansa rozwojowa, a zarazem strategiczny walor Polski Wschodniej (jak ujmuje
to np. Dolina Rolnicza 4.0 na
Podlasiu), w znacznie szerszym
wymiarze, niż ujęto ją w projekcie PW+.
Mam nadzieję, że moje
dobitne uwagi – kolejne omówię w następnej części - przyczynią się do refleksji na tym
tle i doskonalszych uszczegółowień PW+ na dalszych jego
etapach.
Krzysztof Jurgiel
Poseł PiS do PE
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Powiat białostocki
Powiat białostocki otrzymał
dofinansowanie w kwocie 3,8 mln zł
z rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Umożliwi ono realizację 5 inwestycji planowanych przez
Starostwo Powiatowe w Białymstoku i gminy powiatu białostockiego.
Oto one:
inwestycje powiatowe:
- Przebudowa DPS w Choroszczy, przeznaczonego dla 286
osób przewlekle chorych psychicznie. Planowane prace mają na celu
stworzenie warunków, ograniczających rozprzestrzenianie się chorób
zakaźnych - budowa łazienek przy
każdym pokoju mieszkalnym. W dalszych etapach planuje się utworzenie dodatkowych pomieszczeń min.
do terapii i rehabilitacji, izolatorium,
stworzenie warunków do bezpiecznych kontaktów z rodziną.
– Przebudowa byłego Oddziału
Chirurgicznego z Blokiem Operacyj-

Czartajew

Nowe inwestycje
nym Szpitala Powiatowego w Łapach na potrzeby Oddziału Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii. Obecnie funkcjonujący Oddział Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii ma 38
łóżek, zlokalizowany jest na II piętrze budynku Szpitala. Pomieszczenia oddziału nie spełniają wymogów
rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Pokoje chorych są wieloosobowe,
nie mają łazienek. Pomieszczenia
higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Oddziale brak izolatek.
inwestycje gminne:
– Projekt pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy
Kościelnej” polegać będzie na zaprojektowaniu i wybudowaniu kontenerowej oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacji sanitarnej na obszarze
części w/w miejscowości na terenie
gminy Turośń Kościelna. Głównym

celem projektu jest zwiększenie dostępności ludności do systemu gospodarki wodno-ściekowej, poprawa
jakości życia i rozwój gospodarczy
gminy.
- Remont sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Gródku,
polegający na: przebudowie instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, odgromowej dachu i docieplenie stropodachu.
- Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Supraślu.
– Gmina Wasilków wymieni
wyeksploatowane oprawy sodowe
na energooszczędne oprawy LED
we wszystkich miejscowościach
gminy. Przewidziana jest też budowa oświetlenia ulicznego LED między miastem Białystok a Wasilkowem. Zainstalowane lampy posłużą
oświetleniu pasa drogowego oraz
ciągu pieszo-rowerowego.
(powiat białostocki)

205 milionów zł na remonty i budowę dróg
Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg (RFRD, dawniej Fundusz Dróg
Samorządowych) w województwie
podlaskim został zasilony przez
rząd kwotą 205 mln zł. Taka kwota trafi do podlaskich samorządów
na poprawę bezpieczeństwa ruchu
i parametrów technicznych lokalnej
sieci drogowej.
Z tej kwoty ponad 64 mln
otrzymały powiaty na remonty
i budowę dróg pozostających w ich
gestii:
* powiat białostocki otrzymał dofinansowanie na:
- przebudowę drogi Kudrycze – Wojszki,
- rozbudowę ul. Polnej w Gródku,
- przebudowę drogi powiatowej nr
1483 B w Juchnowcu Kość.,
- przebudowę z rozbudową drogi Żuki
– Pasynki, Pasynki – Zagruszany,
- przebudowę z rozbudową drogi
Drohiczyn – Siemiatycze

Dobry przykład

powiatowej w m. Sokole
- przebudowę drogi powiatowej w m.
Horodniany,
- przebudowę drogi Zawyki – Zawyki
Ferma
- przebudowę drogi Kuchma – granica gm. Michałowo,
- przebudowę z rozbudową drogi powiatowej w m. Wiejki,
- przebudowę drogi powiatowej w m.
Niewodnica Nargilewska wraz z budową jednostronnego chodnika,
- przebudowę wraz z rozbudową drogi Folwarki Małe – Zabłudów.
* powiat bielski
- przebudowa drogi powiatowej od
drogi wojewódzkiej nr 681 – Popławy - Puchały Stare – granica
powiatu,
- przebudowa z rozbudową drogi Wyszki – Filipy,
- przebudowa ulic: Piłsudskiego
i Bielskiej w Brańsku,
Drohiczyn

Powstanie slip

- przebudowa z rozbudową drogi
Orla – Koszele,
* powiat hajnowski
- przebudowa ulic: Targowej i Poddolnej w Hajnówce,
- remont drogi powiatowej od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej
w Czeremsze,
- przebudowa drogi powiatowej w m.
Puchły,
* powiat siemiatycki
- przebudowa ul. Słowiczyńskiej
w Siemiatyczach,
- przebudowa drogi Perlejewo –
Leszczka Duża – granica powiatu,
- rozbudowa drogi Kłopoty Patry –
Wiercień Duży,
- remont nawierzchni bitumicznej na
drodze Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk,
O dofinansowaniu dróg gminnych napiszemy w następnym numerze.
(seb)

Z sekretarza
na proboszcza

Radni miejscy Siemiatycze podSlip to budowla hydrotechniczna
Dotychczasowy sekretarz Bijęli decyzją o zwolnieniu przedsiębior- w postaci równi pochyłej schodzącej skupa Drohiczyńskiego ks. Tomasz
ców gastronomicznych z drugiej raty z lądu w głąb wody, służąca do wo- Szmurło z dniem 15 kwietnia br.
opłaty za zezwolenia na sprzedaż na- dowania lub wyciągania na brzeg nie- został proboszczem parafii Repkipojów alkoholowych przeznaczonych wielkich jednostek pływających poprzez -Szkopy. Tomasz Szmurło pochodzi
do sprzedaży w miejscu sprzedaży.
przewożenie ich na wózku kołowym, z Siemiatycz. Funkcje sekretarza
Jeszce dalej poszła Rada Miej- którym można wjechać do wody na głę- pełnił przez 7 lat, najpierw biskupa
ska w Drohiczynie. Zwolnienie dotyczy bokość większą niż zanurzenie jednostki. Tadeusza Pikusa, a następnie biskubowiem całego roku 2021.
Taka budowla powstanie w Drohi- pa Piotra Sawczuka.
COVID 19 bardzo mocno do- czynie pomiędzy górą zamkową a plażą.
Księdzu Tomaszowi Szmurło
tknął branże gastronomiczną. Przed- Jest ona bardzo potrzebna bowiem do- „Wieści Podlaskie” dziękują za wiesiębiorcy nie mają dochodów a po- tychczas osoby chcące zwodować łódkę loletnią współpracę.
datki muszą płacić więc wielu z nich czy kajak szukały dogodnego miejsca
Pełniącym obowiązki. sekrezagląda w oczy widmo bankructwa. - niszcząc przy tym nadbużańską roślin- tarza biskupa Sawczuka został
A upadek branży to utrata miejsc ność.
ks. Marcin Szymanik.
wip
pracy dla zatrudnionych w niej luBudowa slipu realizowana jest
dzi, więc cieszy roztropność radnych w ramach projektu Ochrona Nadbuz tych gmin. Może ich śladem pójdą żańskiej Bioróżnorodności Naszym
inne samorządy?
(seb)
Dziedzictwem.
(cec)
Utrzymująca się pandemia,
Siemiatycze
a z nią konieczność przebywania
w domu i nauki zdalnej powoduje,
Rada Powiatu siemiatyckiego tego zadania powiat zamierza po- ze coraz więcej młodych ludzi ma
przyjęła uchwałę w sprawie rozbu- zyskać z Funduszu Rozwoju Kultury
problemy psychiczne i zaburzenia
dowy bazy sportowej przy Zespo- Fizycznej. Władze powiatu planują emocjonalne. Podlaski Oddział Nałach Szkół w Czartajewie i Ostro- jego realizację w 2022 roku.
rodowego Funduszu Zdrowia zawarł
żanach. 50 proc kosztów realizacji
(cec)
Cd. str. 7
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Powiat poprawia sportową bazę
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Oddział Przygotowania Wojskowego
Od nowego roku szkolnego uczniowie podejmujący naukę
w Zespole Szkół Technicznych
w Czartajewie – niezależnie od
wybranego kierunku nauki – będą
mogli uczestniczyć w dodatkowych
zajęciach w ramach Oddziału Przygotowania Wojskowego.
Zajęcia w OWP to 230 dodatkowych godzin szkolenia wojskowego:(53 godziny zajęć teoretycznych
i 177 godzin zajęć praktycznych)
podzielonych na 4 bloki tematyczne: podstawy wychowania wojskowego, szkolenie bojowe, logistyczne i z wybranych przepisów prawa.

Zajęcia praktyczne prowadzone
będą przez patronacką jednostkę
wojskową i zakończą się obozem
szkoleniowym w ostatniej klasie.
Ukończenie OWP zapewnia;
- możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej (12
dni) stanowiącej bezpośrednią
przepustkę do zawodowej służby
wojskowej,
- dodatkowe punkty rekrutacyjne przy aplikacji na uczelnie
wojskowe,
- pierwszeństwo przy naborze
do Terytorialnej Służby Wojskowej.
(cec)

Dotacje dla mniejszości
Zarząd Województwa roz- Muzeum i Ośrodek Kultury Białorustrzygnął konkurs na organizację skiej w Hajnówce cykl imprez „I tam
przeglądów, konkursów i festiwali żywuć ludzi”.
promujących kulturę mniejszości
Parafia Prawosławna w Dubinarodowych czy przedsięwzięć nach otrzymała dofinansowanie na
rocznicowych związanych z budo- organizację:
waniem niepodległości Rzeczpospo- XVI Spotkań z poezją w języlitej Polskiej. Na konkurs wpłynęło
ku mniejszości narodowych ”Poezja
76 ofert, 57 otrzymało dofinanso- Źródeł”
wanie. Jego kwotę Zarząd zwiększył
- „Nasza Krynoczka – muzyka
z 400 do 450 tys. zł. W tym dotacje źródeł”
dla mniejszości zwiększono z 200
Towarzystwo Przyjaciół Białodo 210 tys. zł. Oto niektóre z dofi- wieży dzięki dotacji będzie mogło
nansowanych projektów:
zorganizować cykl prezentacji muBiałoruskie Towarzystwo Spo- zycznych białoruskiej mniejszości
łeczno-Kulturalne otrzymało dofi- narodowej „Różnogłosie”, a Stowanansowanie na realizację:
rzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny
- X Festiwalu „Kultura bez gra- w Studziwodach” :
nic – Siemiatycze 2021”,
- szkołę podlasko-białoruskich
- Święto Kultury Białoruskiej,
tradycji i kultury przy Muzeum Ma- Dożynki Białoruskie,
łej Ojczyzny w Studziwodach,
- Kupalle
- Studziwody Siehieniewiczów
Towarzystwo Przyjaciół Skan- – piąte spotkania kulturowe,
senu w Koźlikach zorganizuje „Tanci
- XVIII Podlasko-Poleskie Spow kłuni 2021”, a Stowarzyszenie tkania w Tradycji.
(seb)
Warto przeczytać

WYSPA – Żanna Słoniowska
Na wyspie na półno- niebezpieczniejszą z możliwych
cy Europy mężczyzna spo- – zawieszoną w spojrzeniu, nietyka kobietę. I zaczyna znośną przez brak dosłowności.
się dziać coś niezwykłego Anna Marchewka, literaturoznawDawid, czterdziestoletni pisarz, czyni, krytyczka literacka
myśli o sobie z czymś w rodzaju politowania. Wie, że żyje, ale
Żanna Słoniowska (ur.
od dawna niewiele
w 1978 r.) we Lwoczuje. Podczas liwie. Ukrainka o polterackiego stypenskich korzeniach,
dium na wyspie
pisarka, dziennikarspotyka starszą
ka i tłumaczka. Zaod siebie kobietę.
debiutowała książPoczątkowo Muriel
ką Dom z witrażem,
nie znaczy dla
która wygrała konniego nic więcej
kurs Wydawnictwa
niż ci wszyscy, od
Znak Literanova na
których chce uciec.
najlepszą powieść.
Na wyspie jest
Książka otrzymajednak trochę jak
ła Nagrodę Conw sanatorium Berghof – czuje się rada, była nominowana do Namocniej, widzi się wyraźniej, rze- grody Literackiej Nike, ukazała
czywistość jest intensywniejsza. się w Wielkiej Brytanii, Francji,
Ale lato i stypendium kończą się. Niemczech, na Ukrainie i w RoA w domu czekają żona i córka. sji. Znalazła się na krótkiej liście
Opowiedziane czterema porami
brytyjskiej nagrody The Warwick
roku zaskakujące literackie love Prize for Women in Translation.
story o powrotach i rozstaniach
Krytycy uznają Żannę Słoniowską
bez pożegnań.
za jeden z najciekawszych głosów
Temperatura tej relacji współczesnej literatury europejnie zna skali; staje się tą naj- skiej. Wyspa to jej druga powieść.
Wieści Podlaskie

Łukasz Klimiuk
przygotowuje się do Mistrzostw
Zawodnik Klubu Sportowego
„PARKIET HAJNÓWKA” Łukasz Klimiuk od 1 kwietnia 2021 r przebywał na zgrupowaniu przygotowawczym Zaplecza Kadry Narodowej
w Szklarskiej Porębie. Trenował
wraz z kolegami z KS Podlasie
Białystok Łukaszem Hryniewickim
i Szymonem Balcewicz, pod opieką
trener Pauliny Mikiewicz Łapińskiej.
Celem tego zgrupowania było przygotowanie zawodnika do zbliżającego się sezonu lekkoatletycznego,
a w szczególności do biegu finałowego na Mistrzostwach Polski U18,
które w tym roku odbędą się we
Włocławku.
Roman Sacharczuk
Boćki

GOK do remontu
Prawie pół miliona unijnego
dofinansowania Gmina Boćki przeznaczy na przebudowę budynku
Gminnego Ośrodka Kultury.
Projekt obejmie wiele prac
budowlanych: roboty rozbiórkowe,
utylizację płyt azbestowo – cementowych, roboty fundamentowe
i zbrojarskie. Stworzenie nowoczesnego, pozbawionego barier architektonicznych budynku ośrodka
kultury będzie sprzyjać organizacji
wielu lokalnych wydarzeń.
(w)
Narewka

Bitwa Regionów
Po rocznej przerwie Koła
Gospodyń Wiejskich znów mogą
sprawdzić swoje umiejętności kulinarne w konkursie „Bitwa Regionów”. Zgłoszenia trzyosobowych
reprezentacji można nadsyłać do
31 maja poprzez stronę internetową https://bitwaregionow.pl/.
Ponieważ dalej trwa pandemia rywalizacja odbędzie się w nowej formule. Jury będzie oceniać
pomysły na potrawę regionalną
oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo.
(seb)

Przebudowa oczyszczalni

1 325 655 zł - taka kwota
trafi do budżetu Gmina Narewka na
przebudowę oczyszczalni ścieków,
z zastosowaniem sekwencyjnego
reaktora biologicznego typu SBR
oraz polepszenia skuteczności mechanicznego oczyszczania ścieków!
Dzięki modernizacji instalacja będzie w stanie skutecznie
i efektywnie oczyszczać ścieki oraz
stabilizować i odwadniać osady powstające w procesie oczyszczania
ścieku z terenu gminy i okolicznych
jednostek osadniczych, podłączonych do systemu kanalizacji.
W ramach inwestycji zostanie
wybudowana również podziemna
pompownia wody, która umożliwi
właściwe zaopatrzenie w wodę
miejscowości Świnoroje i Skupowo oraz zapewni jej dostęp na
potrzeby ppoż.

Dotacja w kwocie pochodzi
z „Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020.
(ug narewka)

Środowiskowe ośrodki opieki
psychoterapeutycznej
Cd. ze str. 6

już 12 umów z ośrodkami środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej na udzielanie
świadczeń w ramach nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży. Wykaz ośrodków
i więcej informacji znajdziecie na
www.wiescipodlaskie.eu
(sok)

Siemiatycze

Poprawiają się warunki leczenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
otrzyma 5,65 mln zł dotacji unijnej na poprawę jakości usług medycznych
w leczeniu schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego. Tak postanowił
na posiedzeniu w czwartek, 1 kwietnia Zarząd Województwa Podlaskiego.
W ramach projektu zostaną przebudowane i rozbudowane pomieszczenia po dawnej centralnej sterylizatorni oraz kuchni na potrzeby utworzenia oddziału ortopedycznego. Zostanie również kupione wyposażenie
medyczne.
Inwestycja zakłada także kupno rezonansu magnetycznego i adaptację pomieszczeń szpitalnych na potrzeby pracowni rezonansu.
- Dzięki tej inwestycji zostanie uruchomiona pierwsza w powiecie
siemiatyckim pracownia rezonansu magnetycznego. Takie inwestycje są
niezwykle ważne i potrzebne, ponieważ prawidłowa diagnostyka to podstawa leczenia. Ratuje życie i zdrowie - podkreślił Marek Malinowski, członek
Zarządu Województwa Podlaskiego.
Koszt tej inwestycji przekracza 7 mln zł. Zakończy się ona w sierpniu
2022 roku.
Barbara Likowska-Matys
Wieści Podlaskie

Topczewo

Orla

Rozbudowa sali gimnastycznej

W dniu 19.04.2021 r. w Urzędzie Gminy Wyszki została podpisana umowa na realizację projektu
pn. „Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej o salę
gimnastyczną wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Topczewo” dofinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Celowego – Fundusz
Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie
1 260 900,00 zł oraz 400 000,00 zł

Budowa miejsca
do wydarzeń
kulturalnych

z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Wykonawcą zadania jest
Zakład Usługowo Handlowy DomBud Janusz Dworakowski z siedzibą w Łapach, ul. Spółdzielcza 7/18.
Wartość budowy sali wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wynosi 2 365 128,66
zł. Zakończenie prac budowlanych zgodnie z umową nastąpi
30.09.2023 r.
(ug wyszki)

Na święta do Polski
W piątek (02.04.2021 r.) około drugiej w nocy funkcjonariusze
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali piętnaście osób
za przekroczenie polsko–białoruskiej granicy wbrew przepisom.
Patrolujący granicę funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku
ujawnili na pasie drogi granicznej
ślady wskazujące na nielegalne
przekroczenie granicy z Białorusi
do Polski przez grupę osób. W wyniku podjętych działań około 400
metrów od granicy państwa funkcjonariusze zatrzymali 15 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej

(4 kobiety, 4 mężczyzn, 7 osób
nieletnich), którzy przekroczyli
granicę polsko – białoruską wbrew
przepisom. Po wykonaniu niezbędnych czynności 14 cudzoziemców
decyzją sądu zostało umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla
Cudzoziemców w Kętrzynie oraz 1
osoba w Strzeżonym Ośrodku dla
Cudzoziemców w Białymstoku.
W 2020 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży
Granicznej zatrzymali 24 grupy
nielegalnych migrantów, w sumie
157 osób.
mjr SG Katarzyna Zdanowicz

Czartajew

Internat dostępny
dla osób z niepełnosprawnością

Powiat siemiatycki otrzymał
600 tys. zł na modernizację budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie. Wybudowany w 1957 roku budynek zostanie dostosowany także do aktualnych wymagań przeciwpożarowych.
Projekt modernizacji zakłada m.in.
budowę windy, zewnętrznej klatki
schodowej, wymianę instalacji c.o.,
Orla

wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,
budowę instalacji fotowoltaicznej,
przebudowę kuchni i pokoi, jak też
zakup odpowiedniego wyposażenia. Zmodernizowany obiekt będzie
w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Całkowity koszt
inwestycji , która znacznie poprawi
warunki nauki wyniesie 7 mln. zł.
(cec)

Gmina Orla otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w wysokości
300 000,00 zł na realizację projektu „Budowa miejsca do organizacji
festynów plenerowych w centrum
Orli”. Zadanie będzie polegało na
zagospodarowaniu centrum miejscowości Orla oraz stworzeniu
miejsca do wypoczynku i integracji
społecznej. Inwestycja pozwoli na
stworzenie kompleksowego miejsca
do organizacji zajęć kulturowych.
(ug orla)

Bielsk Podlaski

Dofinansowanie
dla szpitala
Szpital w Bielsku Podlaskim
otrzyma 891 tys zł. dofinansowania.
Kwota ta zostanie przeznaczona na
zakup: aparatu USG, videobronchofiberoskopu, urządzeń do ogrzewania pacjenta, wózków do wożenia
pacjentów, materaców przeciwodleżynowych, respiratorów, systemu
ogrzewania, wlewów dożylnych
i krwi, pomp objętościowych i kardiografu.
Pieniądze pochodzą z Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego. (cz)
Kalnica

Poprawi się
jakość wody
Gmina Brańsk od 2016 roku
modernizuje stację uzdatniania
wody w Kalnicy. Przyznana w marcu przez Zarząd dotacja finansowa umożliwi jej zakończenie. Przebudowie ulegnie budynek technologiczny i układ technologiczny wody
do wydajności 600 m3/d. Zostanie
wybudowana infrastruktura towarzysząca, m.in. przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, instalacja
zasilająco-sterownicza i oświetleniowa. Przebudowana zostanie
studnia głębinowa, siec wodociągowa i przyłącza wody surowej.
Wykonanie tych prac pozwoli na
lepsze uzdatnianie wody i poprawi
jej jakość.
Wartość inwestycji wynosi
722 931,87 zł, z czego 373 985 zł
pochodzi będzie z dotacji.
(cz)

Zakończenie prac
archeologicznych

W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy, iż podczas
prac związanych z budową gazociągu na ul. Bielskiej w Orli
odkopano stare fundamenty. Prace archeologiczne, które przeprowadził Pan Dariusz Krasnodębski z Instytutu Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie potwierdziły,
iż są to pozostałości kamienicy dworskiej rodu Radziwiłłów
z XVI-XVII w. 21 kwietnia 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury
w Orli miało miejsce spotkanie podsumowujące badania i prezentacja znalezisk m.in. kawałków cegieł, kafli oraz ceramiki.
Odkrycie może być wykorzystane jako potencjał promocyjny i turystyczny gminy. Trwają rozważania, w jaki sposób
wydobyte eksponaty wyeksponować. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie można będzie przeprowadzić bezinwazyjne
badania całego terenu, które pozwolą na określenie zasięgu
i rodzaju dawnych zabudowań.
(ug orla)
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