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Piknik z LGD „Puszcza Białowieska”

Motto numeru:

Dobra rada to coś, co człowiek daje,
gdy jest już za stary, by dawać zły przykład.

François de La Rochefoucauld

Śladami Emira i Krzysztofa Jurgiela

W księgarniach już w sprzedaży niezwykła książka o polskich
koniach czystej krwi arabskiej „Arabska Awantura. Od Emira Rzewuskiego do Krzysztofa
Jurgiela”.
Autorka Monika Luft, była
dziennikarka hiszpańskiej telewizji
publicznej TVE i TVP, opisała dwieście lat polskiej historii polskiego
araba, ukazanej poprzez losy ludzi
związanych z hodowlą, od początku XIX wieku do współczesności.
A w tle wielkie pieniądze, służby
specjalne i polityka.
„Nigdy nie myślałem, że kiedykolwiek mnie zainteresuje książka
o koniach arabskich – pisze dr hab.
Sławomir Cenckiewicz. Okazuje się,
ze nawet zupełnie odległą tematykę
historyczną, na pozór nazbyt wąską
i specjalistyczną, można ująć w nie-

banalny, nowatorski i fascynujący
sposób (…)
W rzeczy samej: polskie araby
to część polskiej historii, z tajnymi
służbami, agentami, a nawet światowymi interesami w tle”.
W rozdziale „Kulawa Rewolucja Roku 2016”, autorka opisuje
najnowszą historię polskiego araba.
Jak wiadomo to właśnie na początku 2016 roku ówczesny minister
rolnictwa podjął się „rewolucyjnych”
zmian w państwowych stadninach
koni w Janowie Podlaskim i Michałowie, w wyniku czego stanowiska
stracili prezesi stadnin, co wywołało
niesłychaną burzę medialną i ataki
na samego Krzysztofa Jurgiela.
„Nie sposób uciec przy tej okazji od pytania, dlaczego zainicjowany przez ministra Jurgiela „przewrót”
w stadninach okazał się aż tak
kulejący”- zastanawia się autorka
i dodaje:”Przede wszystkim, minister Krzysztof Jurgiel, decydując się
na radykalne posunięcia, nie znał
siły przeciwnika...” Dalej Monika Luft
wspomina o ministrze Krzysztofie
Ardanowskim, który plany swojego
poprzednika zwyczajnie wyrzucił do
kosza.
Warto przeczytać o kulisach
niedokończonych zmian w państwowych stadninach, bo to wiedza
zupełnie inna od tej, którą znamy
z mediów głównego nurtu.
Waldemar Staszyński

Czas
na jagody
W tym roku w lasach Puszczy
Białowieskiej są jagody czernice.
Zbierają je m. in. mieszkańcy Lewkowa Nowego w gminie Narewka

(powiat hajnowski). Część jagód
sprzedają w punktach skupu po 20
złotych za kilogram.
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Czytaj str 6

Dni Gródka
Na pewno wielu z Was pamięta „Święto Gródka”, którego ostatnia edycja miała miejsce 10 lat temu. I właśnie w czerwcu udało się
reaktywować to wydarzenie, w nowej formule, z nową nazwą „Dni
Gródka”, ale w tym samym miejscu – w amfiteatrze nad zalewem
w Zarzeczanach. Przez trzy dni (od piątku 11 czerwca do niedzieli 13
czerwca) mieszkańcy naszej gminy i osoby przyjezdne mogły skorzystać z bardzo wielu atrakcji przygotowanych przez GCK w Gródku,
Gminę Gródek oraz partnerów wydarzenia. Najważniejsze, że po
ponadrocznej przerwie mogliśmy się w końcu spotkać na plenerowym evencie.
Nasze wydarzenie było pierwszym w powiecie po ogłoszeniu
nowego rozporządzenia dotyczącego organizacji imprez plenerowych,
dlatego musieliśmy się zmierzyć z interpretacją wielu przepisów
i wymogów. Mieliśmy wiele telefonów od dyrektorów innych instytucji kultury w sprawie organizacji podobnych eventów. Wszystko
odbyło się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. A zespół
ochrony przyznał, że podczas imprezy było wyjątkowo spokojnie, bez
jakichkolwiek incydentów.
Cd. str. 7

Zioła światłem malowane, domowy przyprawnik, zapachy podróży, mydełka zielarki – wycieczkę po ziołolecznictwie i aptekarstwie w regionie proponuje na wakacje Muzeum Obojga
Narodów w Bielsku Podlaskim.

Wakacyjny zielnik znachora
Wreszcie nastało upragnione
i wyczekiwane lato. Bielskie Muzeum Obojga Narodów zaprasza
na wspólne spotkania pod hasłem:
„Wakacyjny zielnik znachora”.
Propozycja Muzeum nawiązuje do najnowszej wystawy pt.:
„Przyszedł znachor do apteki… Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu”. Lato to czas, kiedy z całą
mocą daje o sobie znać przyroda,
kwitną polne kwiaty i rosną zioła
cieszące nasze oczy. Wiele z tych
roślin, oprócz walorów estetycznych, ma lecznicze właściwości.
Mniszek lekarski popularnie zwany
mleczem to nie tylko dmuchawce, ale też świetne lekarstwo na
przeziębienie, a pokrzywa nie tylko
parzy, ale również odżywia włosy.
Podczas spotkań będzie można
dotknąć ziół, poznać ich zapach
i właściwości, a przy okazji stworzyć własny zielnik.
Pierwsze spotkanie odbyło się
8 lipca. W tym dniu można było
przy pomocy różnorodnych technik
graficznych, takich jak monotypia,
kalkograf lub linoryt wykonać kartę
z zielnika znachora. K
„Ziołowe” torby ekologiczne
Obecnie dużą uwagę zwracamy na środowisko naturalne oraz
na konieczność ograniczenia plastikowych opakowań. Do łask wracają torby wykonane z trwałych
materiałów, które wykorzystywane
wielokrotnie. W trakcie tych spotkań dzieci odnajdą rośliny i kwiaty wykorzystywane w medycynie
ludowej oraz takie, które znalazły

zastosowanie w kuchni. W części
warsztatowej zaprojektują i własnoręcznie ozdobią płócienne torby.
Zajęcia, które poprowadzi Alina
Dębowska, odbędą się 15 lipca
w godz.: 9–11.
Zapachy podróży
To spotkanie będzie podróżą
z artystą Aleksandrem Szturmanem, którego pejzaże prezentowane są na wystawie czasowej Muzeum. Najmłodsi poznają kulinarne
zapachy Włoch i Francji – krajów,
których kuchnie słyną z ziół. Na koniec stworzą woreczki/słoiczki wypełnione kolorami i zapachami lata.
Spotkanie odbędzie się 22 lipca
w godz.: 9–11. Poprowadzi je Katarzyna Sołub.
Domowy przyprawnik
Podczas przyrządzania potraw trudno obejść się bez aromatycznych przypraw. To one są
często głęboko skrywaną tajemnicą szefów kuchni i autorów potraw
o wyjątkowych smakach. Podczas
warsztatów poruszone zostaną
tematy najpopularniejszych ziół
i przypraw używanych w kuchni,
a następnie przygotowane na nie
specjalne pojemniki ozdobione ziołowymi motywami.
Na te zajęcia Muzeum zaprasza 22 lipca w godz.: 9–11. Prowadzenie – Katarzyna Sołub.
Zioła światłem malowane
To wyjątkowe zajęcia, podczas których uczestnicy wykonają
ziołową kompozycję i uwiecznią ją
w starodawnej technice fotograficznej – cyjanotypii. Odbędą się 5

sierpnia w godz.: 9–11. Spotkanie
poprowadzi Jerzy Sołub.
Zioła Matki Boskiej
Zielarstwo pięknie wplotło
się w chrześcijańską tradycję. Ze
świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny nieodłącznie wiąże
się zwyczaj święcenia wiązanek dożynkowych składających się z ziół,
zbóż, kwiatów oraz owoców, które
obwiązywano utkanym z wełnianych nici kolorowym paskiem zwanym krajką. W ramach warsztatów, które odbędą się 12 sierpnia
w godz.: 9–11, uczestnicy dowiedzą się, jakie rośliny wybierano do
wiązanki oraz samodzielnie przygotują krajkę na bardku. Spotkanie

poprowadzi Alina Dębowska.
Zioła pod lupą
Sprzęty niezbędne do codziennej pracy muzealników zostaną wykorzystane, by bliżej poznać zioła.
Dzieci z bliska przyjrzą się roślinom
i stworzą abstrakcyjne kompozycje, wykorzystując je jako pieczątki.
Warsztaty, które zaplanowane są
na 19 sierpnia na godz.: 9–11, poprowadzi Katarzyna Sołub.
Mydełka zielarki
Podczas warsztatów, które
poprowadzą Katarzyna i Jerzy Sołub, uczestnicy dowiedzą się, jak
nasi przodkowie dbali o higienę
oraz z czego i w jaki sposób robi
się mydło. Zaopatrzeni w wie-

dzę teoretyczną wykonają własne mydełka pachnące ziołami.
Warsztaty odbędą się 26 sierpnia
w godz.: 9–11.
Udział w spotkaniach jest odpłatny. Ich koszt wynosi od 7 do 10
zł za spotkanie.
Niedziele z Muzeum
Na otwarte zajęcia plastyczne
dla dzieci na placu przed Ratuszem,
Muzeum zaprasza 18 lipca i 22
sierpnia w godz.: 13–16.
Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim jest
oddziałem Muzeum Podlaskiego, instytucji podlegającej samorządowi województwa.
źródło: Muzeum Podlaskie

Piknik integracyjny członków hajnowskiego Koła Niewidomych w Orzeszkowie
Podróżować głębiej a nie
dalej… Zgodnie z tym ogólnoświatowym trendem, w pierwszą sobotę lata, 26 czerwca 2021 roku,
15-osobowa grupa członków Koła
Terenowego Polskiego Związku
Niewidomych w Hajnówce wybrała się na integracyjny piknik do
Orzeszkowa. Mimo tak niewielkiego oddalenia od Hajnówki, wielu
z uczestników pikniku nie dotarło
wcześniej do tego urokliwego
miejsca. Frekwencja była stuprocentowa, pogoda dopisała, co tym
razem oznaczało zelżenie fali upałów, humory również.
Pan Janek, zaprzyjaźniony
z nami kierowca, dowiózł nas do
gospodarstwa agroturystycznego
naszej koleżanki, pani Gieni, która
oprowadziła nas po swoim królestwie i ugościła. Korzystając z pobytu w jej gospodarstwie poety,
pana Jerzego Górnickiego, w tych
pięknych okolicznościach przyrody
spotkaliśmy się z autorem i wysłuchaliśmy kilku jego wierszy.
Drugim etapem naszej wycieczki była Szkoła Podstawowa
w Orzeszkowie, gdzie zostaliśmy
przywitani przez panią dyrektor.
Okazało się, że jest wśród nas
osoba, oprócz pani Gieni, oczywiście, która w tej właśnie szkole
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rozpoczynała swoją szkolną edukację. Otoczony zielenią, niewielki, przytulny budynek przywołał
wiele szkolnych wspomnień. Duże
zainteresowanie wywołała Sala
Doświadczania Świata dla dzieci
z różnymi problemami, wyposażona w sprzęty i elementy stymulujące różnorodne zmysły. Było
to ciekawe doświadczenie i padło
wiele pytań. Niektórzy z nas ocho-

czo skorzystali z możliwości znajdujących się na wyposażeniu sali
sprzętów i pomocy.
I wreszcie nastąpił oczekiwany moment spotkania z przesympatycznymi paniami z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, czyli
z Orzeszkowymi Babeczkami. Według ich przepisów i pod ich życzliwym okiem, podzieliliśmy się na
dwie grupy, zakasaliśmy rękawy

i powstały przepyszne podlaskie
pierogi z ziemniakami, zdaniem
niektórych (moim również), najpyszniejsze, jakie kiedykolwiek jedliśmy oraz drożdżowe rogaliki.
Podczas, gdy gospodynie gotowały i piekły nasze wyroby, zapoznaliśmy się z kolejną atrakcją:
małym lokalnym mini muzeum
nazwanym „Nasza rodzima chatka”, ekspozycję którego stanowią

dawne sprzęty gospodarstwa domowego, chodniki, firany, odzież,
kołowrotki, garnki, żelazka, tary,
nawet stare gazety… W jednej z izb
królował kaflowy kuchenny piec.
Ożyły wspomnienia, cofnęliśmy się
pamięcią w czasy dzieciństwa, wizyt u dziadków.
Zwieńczeniem pobytu w gościnnym Orzeszkowie była biesiada,
która mnie wystarczyła za obiad
i kolację ( ach, te pierogi!). Gościnne Babeczki zadbały także o coś
zielonego: na stołach zagościła także sałata i małosolne ogórki. Żeby
jednak nie było, że to jedzenie było
najważniejsze, panował entuzjazm
oraz swobodna i pełna radości atmosfera. Poznaliśmy także przepisy
na te smakołyki, można je więc będzie przetestować u siebie.
Gorące podziękowania za ten
miły i pyszny dzień składamy: naszej koleżance, pani Gieni Nowickiej,
pani dyrektor orzeszkowskiej szkoły
oraz przesympatycznym Orzeszkowym Babeczkom. Wyjazd został
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Cieszy , że po tak długim
okresie izolacji, możemy znów być
razem. Do zobaczenia!
Dorota Królikowska-Łapińska

Wieści Podlaskie

GMINA WYSZKI
Odznaczeni Medalem KEN

24 czerwca br. czworo nauczycieli Szkoły Podstawowej im.
Ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego
w Topczewie zostało odznaczonych
Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania. Otrzymali je:

Ogólnopolski Turniej Karate - Kata & Kumite BOSHIDOCUP 2021 w Starachowicach

Barbara Karpiesiuk, Barbara Ryszt,
Elżbieta Wyłucka oraz Alfreda Zawadzka. Medalem KEN został odznaczony także Wójt Gminy Wyszki
Mariusz Korzeniewski.
Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Nagroda za najlepiej napisany
egzamin ósmoklasisty

W sobotę 19 czerwca 2021
roku zawodnicy PODLASKIEGO KLUBU
SPORTOWEGO „NA SZCZYT” SHINKYOKUSHIN KARATE uczestniczyli w cyklicznym, bardzo prestiżowym Ogólnopolskim Turnieju Karate - Kata &
Kumite BOSHIDO-CUP 2021 w STARACHOWICACH zorganizowanym przez
SENSHI STARACHOWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN.
W turnieju wystartowało ponad
260 zawodników w konkurencji KUMI-

TE oraz 120 w konkurencji KATA z 21
klubów z całej Polski.
Z oddziału WYSZKI miejsca na
podium w kategorii KUMITE (walki) zajęli :
2 m. PATRYK NIEWIŃSKI
2 m. WOJCIECH KARPIESIUK
3 m. KACPER MŁODZIANOWSKI
3 m. GABRIEL LULEWICZ
3 m. MAGDALENA SIELEWOŃCZUK
Zawodników do turnieju przygotował sensei Marcin Siegieńczuk

3 DAN oraz senpai Gabriela Skwiot
1 KYU.
Udział zawodników w turnieju został sfinansowany przez Bank
Spółdzielczy w Brańsku, natomiast
bezpieczny dojazd do Starachowic
i z powrotem został w całości sfinansowany przez Gminę Wyszki dzięki
zaangażowaniu oraz przychylności
Wójta Gminy Wyszki Mariusza Korzeniewskiego.
Tekst i zdjęcia
Podlaski Klub Sportowy Na Szczyt

Pierwszy w Polsce program wsparcia KGW
realizowany w Podlaskiem

W dniu 15 lipca 2021 r. Wójt
Gminy Wyszki wręczył nagrody
uczniom, klas ósmych, którzy osiągnęli najwyższy wynik z egzaminu
ósmoklasisty w swoich szkołach.
Nagrody otrzymali uczniowie
ze szkół podstawowych z terenu
gminy Wyszki:
1. Martyna Kraszewska –
Szkoła Podstawowa im. Prezydenta

Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli
2. Michał Krysiuk – Szkoła
Podstawowa im. księdza Franciszka
Falkowskiego w Topczewie
3. Aleksandra Wyszkowska –
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Wyszkach.
Gratulujemy uczniom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Polski Związek Niewidomych
Koło Terenowe w Hajnówce mając
na celu aktywizację osób niepełnosprawnych wzrokowo, popularyzację zdrowego trybu życia oraz
złagodzenie negatywnych skutków
stresu wywołanych przez pandemię
zorganizował swoim podopiecznym
zajęcia fitness.

się od ćwiczeń w rytmie muzyki poprawiających koncentrację i koordynację ruchową. Uczestnicy uczyli się
podstawowych kroków elementów
ruchu charakterystycznych dla aerobiku. Dodatkowo poznali szereg
form ruchu z użyciem przyborów
i przyrządów tj. ćwiczenia z ciężarkami, gumą fitness, laską gimna-

ZAJĘCIA FITNESS W HAJNOWSKIM
KOLE NIEWIDOMYCH
Zajęcia ruchowe, każde w wymiarze dwóch godzin odbyły się
w trzech terminach: 31 maja, 21
czerwca i 28 czerwca. W każdym
z nich wzięło udział osiem członków
hajnowskiego koła niewidomych.
Mimo, że były to osoby ze znacznym i umiarkowanym obniżeniem
ostrości widzenia, ich aktywność
i motywacja do działania była wielka. Każde zajęcia przeprowadzone
pod okiem instruktora fitness, pani
Joanny Kierdelewicz, rozpoczynały
Wieści Podlaskie

styczną czy z ławeczką. Poprzez
liczne ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej, można było także
wyrobić w sobie nawyk prawidłowej
postawy.
Była to nowa forma aktywności wprowadzona w hajnowskim
kole niewidomych, która spotkała
się z aprobatą. Nie raz, czuliśmy się
zmęczeni, spoceni, ale zadowoleni,
bo nie ma nic lepszego niż spocić
się w dobrym towarzystwie. Zajęcia miały na celu również zachęcić

Szkolenia tematyczne, warsztaty liderskie, szkolenia specjalistyczne, a także wizyty studyjne. To
działania planowane w ramach programu wspierającego Koła Gospodyń Wiejskich. Skorzysta z nich 350
członków tego typu zrzeszeń z regionu. W spotkaniu inaugurującym
realizację programu wziął udział
wicemarszałek Stanisław Derehajło.
Wojewódzki program wsparcia
Kół Gospodyń Wiejskich to pierwsza
tego typu inicjatywa w Polsce. Ma
na celu wzmocnienie potencjału
i promocję działań prowadzonych na
rzecz lokalnych społeczności przez
organizacje społeczne.
- Cieszę się, że ten projekt

jest realizowany u nas, że ok. 20
kół gospodyń wiejskich będzie objętych wsparciem – podkreślił wicemarszałek Derehajło. - To także
kwestia promocji swoich produktów,
swoich działań, swojej aktywności,
pokazania się na zewnątrz, wyjścia
na świat, poprzez Internet, który się
pojawił, a nasze mamy i babcie nie
miały dostępu do niego – wymieniał w kontekście rozwoju lokalnych
zrzeszeń.
Program będą realizować
wspólnie KGW „Łapianka na obcasach” i Fundacja Okno na Wschód.
Marta Łapińska, przewodnicząca KGW „Łapianka na obcasach, zaznaczyła, że istotą

programu jest współpraca.
- Wierzę, że program KGW
Podlaskie nauczy członków Koła jak
rozwiązywać problemy, jak współdziałać między sobą, do których
drzwi zapukać, żeby uzyskać wsparcie, jak działać zgodnie z tym, na co
pozwala ustawa – powiedziała.
W ramach programu uruchomiana została platforma edukacyjno-informacyjna. Zawiera ona bazę
podlaskich KGW, artykuły i materiały
szkoleniowe. W planach są również
działania, dzięki którym stworzona zostanie długofalowa strategia
rozwoju i wsparcie w zarządzaniu
wybranych KGW.

osoby niepełnosprawne wzrokowo
do podejmowania różnych form aktywności fizycznej, która korzystnie
wpływa na ogólną odporność, ale
też jest sposobem na dobre samopoczucie.
Podziękowania składamy
Panu Dyrektorowi Szkoły Podsta-

wowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły
w Hajnówce za nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej. Zajęcia ruchowe zorganizowane zostały
w ramach zadania „Jak zdrowo na
sportowo” współfinansowanego
przez Urząd Miasta Hajnówka.

Stanisław Derehajło
wiceprezesem Porozumienia

Alicja Plis

Paulina Tołcz

Na odbytym niedawno kongresie
wyborczym Porozumienia Jarosława Gowina wybrano nowe władze ugrupowania,
Jarosław Gowin został prezesem partii na
kolejną kadencję.
Wybrano też czterech wiceprezesów
ugrupowania. Jednym z nich został Stanisław Derehajlo długoletni wójt Gminy
Boćki a obecnie wicemarszałek województwa podlaskiego, Wiceprezesami zostali
także: rzeczniczka partii Magdalena Sroka,
wiceszef MON Marcin Ociepa oraz poseł
Michał Wypij.
Przewodniczącą Konwencji Krajowej
została wiceminister w resorcie rozwoju,
pracy i technologii Iwona Michałek. Na stanowisko Sekretarza Generalnego wybrany
został poseł Stanisław Bukowiec. (seb)
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Zarząd Województwa wspiera Koła Gospodyń Wiejskich

To czego przez ponad 16 lat
współrządzenia Polską nie potrafiło
zrobić Polskie Stronnictwo Ludowe
od sześciu lat robi Prawo i Sprawiedliwość. W odczuciu, nie tylko
moim, ale i wielu mieszkańców
wsi - a mam z nimi niezły kontakt
- pieniądze kierowane na wsparcie

Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół
Gospodyń Wiejskich nie jest objawem miłości jaką PiS zapałał do
polskiej wsi. Tam widzi swój elektorat i ten elektorat po prostu kupuje.
Ale przy okazji na wieś trafiają fundusze pobudzające i wspomagające
życie społeczne.

dofinansowanie podejmowanych
- Fundacja na Rzecz Wyrównyprzez nie inicjatyw. Nie są to wiel- wania Szans Edukacyjnych Dzieci
kie kwoty, nie przekraczają 5 tys. oraz Integracji Społecznej FUTURUM
złotych, ale lokalne organizacje po- w Orli na projekt „Skarby z wiejskiej
trafią i z takich kwot wyczarować chaty” – 4 850 zł
„cuda”. Za te niewielkie kwoty zorga- Fundacja Domów Kultury
nizują one warsztaty rękodzielnicze, Prawosławnej Diecezji Warszawkulinarne i wikliniarskie oraz pikniki ska-Bielskiej w Bielsku Podlaskim
rodzinne, zakupią stroje ludowe
na projekt„Duchowe i materialne
i sprzęt kuchennych. Pomysłów tradycje wsi podlaskiej” – 4 810 zł
społecznym działaczom nie braku- Koło Gospodyń Wiejskich
je, brakowało wsparcia finansowego w Orzeszkowe Babeczki w Orzesza teraz je dostają.
kowie (gmina Hajnówka) na projekt
Podpisane w Podlaskim Mu- „Podlaskie pierniczki, pieprzenie i lezeum Kultury Ludowej umowy są
pienie w Orzeszkowie” – 4 350 zł
efektem konkursu zorganizowanego
- Kółko Rolnicze w Orli na prow marcu br. Wpłynęło 66 wniosków jekt „Przetwory z wiejskiej komory”
złożonych głównie przez KGW ale – 4 630 zł
także stowarzyszenia i parafię. Do- Koło Gospodyń Wiejskich
tacje otrzymało 54 lokalnych wspól- w Kurianach Miód Maliny (gm. Zanot pośród których Zarząd rozdzielił
błudów) na projekt „Wzrost potenkwotę 230 tysięcy złotych. Z nasze- cjału KGW Miód Maliny” – 4 280 zł
go ternu dofinansowanie otrzymały:
- Koło Gospodyń Wiejskich
Stowarzyszenie
Bardzo
Akw
Daszach
(gmina Kleszczele) na
Piszemy w innym artykule
tywna
Wieś
„BArWa”
z
Rafałówki
na
projekt
„W
kręgu
kobiet” – 3 660 zł
o programie wsparcia wsi realizoprojekt
„Wspólne
śpiewanie
z
nutką
Koło
Gospodyń
„Malwa”
wanym przez Zarząd Województwa,
ziołową”
–
4
770
zł
w
Kleszczelech
na
projekt
„Piękny
W tym możemy napisać, że za de-Stowarzyszenie
Inicjatyw
SpoJaś
i
„buroczki
z
boczki”
w
Gminie
klaracjami poszły czyny. 30 czerwca
łecznych
„Otwarte
Drzwi”
z
Suraża
Kleszczele
nad
Nurcem”
–
3
364 zł.
wicemarszałek Stanisław Derehajło
na
projekt
„Suraż
kulinarnie
II”
–
Wiesław
Sokołowski
podpisał umowy z przedstawiciefoto UMWP
lami 54 społeczności lokalnych na 4 850 zł.
Siemiatycze

Powitanie wakacji w Hajnówce
Dnia 25 czerwca br. w Amfiteatrze miejskim w Hajnówce
odbył się koncert zespołów artystycznych Hajnowskiego Domu
Kultury. Tanecznym krokiem powitano wakacje, kończąc tym również

pów utalentowanych dziewczynek
ze Studia Piosenki Estradowej. Jako
pierwsza wystąpiła Maria Boreczko
z piosenką ,,Walc babuni’’, następnie Maja Szpilko z piosenką ,,Świat
to muzyka’’, kolejną piosenką była

grupa Zespołu Tańca Ludowego
,,PRZEPIÓRKA’’, również dobrze
rozpoczęła wakacje. Tym razem
młodzież nie przedstawiła jednak
tańca ludowego, lecz w równie intrygującym ,,Starowarszawskim’’
stylu zabawiła widownię. Nie mogło również zabraknąć nowocze-

koncertu można było obejrzeć
prezentację prac plastycznych
wykonanych przez uczestników
koła plastycznego „Deformacja” ph. „Hajnówka moich marzeń” i „Hajnówka przyszłości”.
Na scenie tego dnia było kolorowo
i radośnie, również po koncercie,

Lepsza
diagnostyka
Siemiatycki szpital wzbogacił
się o 32-rzędowy tomograf komputerowy. Pozwala on na szybszą
i dokładniejszą diagnostykę. Urządzenie doskonale sprawdza się
zwłaszcza w diagnozowaniu schorzeń onkologicznych, neurologicznych, kardiologicznych, ortopedycznych, schorzeń płuc itp. O dotację
z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 1 250 000 zł zabiegał Starosta
Marek Bobel.
(sok)

Drohiczyn
kolejny sezon zajęć artystycznych.
Jako pierwsza wystąpiła najmłodsza grupa Zespołu Tańca Ludowego ,,Przepiórka’’. Urocze dzieciaki
przedstawiły takie tańce jak: ,,Polka”, ,,Miotlarz’’, taniec ,,Góralski’’
oraz ,,Polonez’’. Udało im się również połączyć taniec ze śpiewem.
Jeśli już o śpiewaniu mowa to oczywiście nie obeszło się bez wystęBiałowieża

Atrakcja nie tylko
dla turystów
snych rytmów. Na scenie wystąpiły Zespoły Tańca Nowoczesnego
,,ABRAKADABRA’’ oraz ,,ILUZJA’’.
Wszystkie małe i duże dzieci, nie
tylko tańcząc ale i śpiewając, pokazały najlepiej to czego nauczyły się przez cały rok. Podczas

ponieważ następnie odbył się Holi
Festiwal Kolorów. Masa kolorowych
proszków zabarwiała twarze i ubrania dzieci oraz dorosłych, wraz
z odliczaniem DJ’a prowadzącego
całą zabawę.
Tekst I foto: Sylwia Kudlewska

Podlascy samorządowcy o przyszłości regionu

Ponad 90 osób uczestniczyło
w XXXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
W trakcie dwudniowego (5 – 6 lipca) spotkania rozmawiano o planowanej pomocy w ramach rządowego programu „Polski Ład”, nowych
zasadach naboru do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
oraz projektach nowelizacji ustaw
dotyczących bezpośrednio samorządów. W początkowej fazie spotkania uczestniczył wicemarszałek
Stanisław Derehajło.
- Regionalny Program Operacyjny dysponuje większymi pie4

,,Kaczka dziwaczka’’ w wykonaniu
Oliwii Kozak i ostatnia ze Studia
Piosenki zawitała na scenie Hanna Wołczyk z piosenką ,,Prawie
dorosły walczyk’’. Następnie na
scenie po dosyć intensywnie pracowitych miesiącach zawitały Mażoretki, przedstawiając skomplikowane układy taneczne w różnych
formacjach. Oczywiście starsza

niędzmi niż w latach poprzednich.
W tej chwili pracujemy nad pro-

gramami, które mają się ukazywać.
To jest kwestia zielonej gospodarki,

ale również ochrony zabytków. To
są te sprawy, na których będziemy
bazować – powiedział
Obecna na spotkaniu Elżbieta
Filipowicz, dyrektor Departamentu
PROW Urzędu Marszałkowskiego
omówiła m.in. założenia okresu
przejściowego dla Wspólnej Polityki Rolnej UE, który będzie trwał do
końca 2022 roku.
- Z punktu widzenia gmin jest
to dobry okres, ponieważ pieniądze będą zagwarantowane. Jest
też czas na to, żeby walczyć, by we
Wspólnej Polityce Rolnej znalazły
się środki na infrastrukturę rolną

Władze samorządowe Drohiczyna zakupiły za 260 tysięcy
złotych katamaran, z którego będzie można podziwiać panoramę
Drohiczyna. Jednostka posiada
zadaszenie i jest dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W rejs trwający około 40 minut
może zabrać 12 osób.
Katamaran zakupiono w ramach projektu transgranicznego
Polska-Białoruś-Ukraina „Bug łączy”
(w)

na obszarach wiejskich. W skonstruowanym planie strategicznym
są pieniądze z tytułu prowadzenia działalności rolniczej oraz na
rozwój działalności nierolniczej
na obszarach wiejskich, również
dla rolników – poinformowała Elżbieta. Zapomniała jednak dodać,
że rząd Zjednoczonej Prawicy nie
respektując unijnego prawa robi
wszystko aby te pieniądze do Polski
nie trafiły.
Źródło: UMWP;
foto: Kamil Timoszuk
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Pary małżeńskie z Gminy Orla świętowały Złote Gody

Złote Gody - to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie,
którzy przeżyli razem pół wieku.
Z tej okazji 14 lipca 2021 r. w Sali
Bankietowej „Maestro” w Orli odbyła się ceremonia wręczenia medali
„Za długoletnie pożycie malżeńskie”.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

przyznał medale 20 parom z terenu gminy, w tym 7 małżeństwom,
które obchodziły swoje święto
w 2020 r. oraz 13 parom, obchodzących rocznicę w 2021 roku.
Aktu dekoracji dokonał gospodarz spotkania Leon Pawluczuk
Wójt Gminy Orla. W uroczystości

Wspierają Jasia
W ostatnich dniach odbyły się w gminie Siemiatycze dwie
imprezy, na których nie tylko dobrze się bawiono, ale i zbierano
pieniądze na leczenie 4-letniego Jasia Wilińskiego z Czartajewa.
Piknik rodzinny w Tołwinie
3 lipca mieszkańcy Tołwina,
na czele z Kołem Gospodyń Wiejskich, zorganizowali na placu przy
swojej świetlicy piknik rodzinny.
Program obejmował atrakcje
przede wszystkim dla dzieci. Był
dmuchany plac zabaw, malowanie twarzy, zabawy, trwały zacięte
pojedynki z piłkarzy i cymbergaja,
były tańce. Starsi mogli skorzystać
z warsztatów decoupage i filcowania.
Nie zabrakło słodkości, w tym
konkursu na najsmaczniejszy wypiek. Ciasta oceniać mogli wszyscy,
ale - jak podkreślano - bardzo trudno było wybrać to najsmaczniejsze.
Podczas pikniki mieszkańcy wsparli
4-letniego Jasia z Czartajewa. Przy-

gotowanie pikniku wsparła Gmina
Siemiatycze.
Rodzinna niedziela
w Czartajewie
Rodzinna Niedziela w Czartajewie przyniosła moc atrakcji
przede wszystkim dla najmłodszych. Najbardziej oblegany był
dmuchany plac zabaw, poza tym
kolejki ustawiały się też po lody,
oraz do malowania twarzy. Z kolei
dorośli woleli stać przy namiotach,
gdzie można było zaopatrzyć się
w słodkości, babkę ziemniaczaną,
chleb ze smalcem i inne swojskie
jadło. Charytatywna akcja, mająca
na celu wsparcie leczenia 4-letniego Jasia z Czartajewa, przyniosła
5.358,97 zł.
Materiał Urzędu Gminy w Siemiatyczach

Jaś Wiliński z Czartajewa choruje na autyzm. Został zakwalifikowany
do przeprowadzenia terapii komórkami macierzystymi. Terapia jest dość
kosztowna, więc od kilku tygodni w odpowiedzi na apel rodziców trwa
zbiórka funduszy na jego leczenie. Organizatorem zbiórki, która trwa do 1
września br. jest Fundacja Siepomaga.

wzięli udział także: Grzegorz Warchoł Przewodniczący Rady Gminy
Orla, Irena Odzijewicz Sekretarz
Gminy, Marzena Goworko Z-ca
Kierownika USC w Orli oraz rodziny Jubilatów. Oprócz odznaczeń
małżonkowie otrzymali także listy
gratulacyjne, kwiaty i upominki.

Pszczoły
i ich rola
w przyrodzie

Nie zabrakło symbolicznej lampki
szampana.
Podczas uroczystości, część
artystyczną zapewniły gościom
uczennice Szkoły Podstawowej
z dodatkowym nauczaniem języka
białoruskiego w Orli, pod przewodnictwem nauczycieli: Pani Ali Zin-

kiewicz oraz Pani Anny Fity, za co
serdecznie dziękujemy.
Wszystkim świętującym
parom życzymy jeszcze wielu
wspólnie przeżytych lat w zdrowiu
i szczęściu. Gratulujemy pięknego
jubileuszu!
UG Orla

Warto przeczytać
ŚWIATOWY BESTSELLER KSIĄŻKA ZAKAZANA W CHINACH

Dzikie łabędzie. Trzy córki Chin

Taki tytuł nosi będzie wystawa będącą wspólna inicjatywą Uniwersytetu w Białymstoku i Samorządu Województwa Podlaskiego.
Organizacje wystawy sfinansował
samorząd województwa. Będzie się
ona mieściła w działającym przy
Wydziale Biologii UwB Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im.
profesora Andrzeja Myrchy.
Mam nadzieję, że Centrum
będzie się rozwijało z dobrym efektem edukacyjnym dla mieszkańców
całego regionu. Chcemy pokazać
jak ważnym elementem przyrody
jest ten cenny owad. A w dobie
pandemii powinniśmy też uświadamia, że produkty pszczele są
bardzo zdrowe i wzmacniają nasza
odporność – mówi wicemarszałek
Stanisław Derehajło. Przypomniał
jednocześnie, że „Miód Podlaski”
jest jednym z wiodących produktów
regionalnych, mocno promowanych
przez urząd marszałkowski.
Celem wystawy jest pokazanie roli pszczół w środowisku. Ma
ona promować m.in. różne formy
pszczelarstwa, bartnictwo. Zaprezentowane zostaną kopalne formy
występowania pszczół oraz ich
rasy. Będzie też promocją lokalnej
odmiany pszczoły, zwanej augustowską.
Na najmłodszych gości zwiedzających wystawę będzie czekał
kącik edukacyjny z puzzlami i kolorowankami – oczywiście z pszczołą
w roli głównej.
Otwarcie wystawy planowane jest na początek sierpnia 2021r.
Będzie ona czynna do końca 2022
roku.

Inspirująca opowieść o kobietach, które przetrwały pasmo
krzywd, strat i rewolucji, zacho-

wując swoje człowieczeństwo.
Hillary Clinton
Babka autorki miała dwa
lata, gdy zgodnie z chińską tradycją matka połamała jej kości stopy
i skrępowała palce. Gdy dziewczynka błagała, by rozwiązać bandaże, matka z płaczem wyjaśniała,
że robi to dla jej szczęścia. Dzięki
temu babka wyrosła na lokalną
piękność i stała się konkubiną
generała.
Matka autorki wstąpiła
do komunistycznego podziemia
i walczyła o nowe Chiny. Wspięła
się wysoko w hierarchii partyjnej,
ale podczas rewolucji kulturalnej
Cd. str. 6

(s)
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GMINA NAREWKA
Piknik z LGD „Puszcza Białowieska”
W dniu 19
czerwca 2021 roku w miejscowości Narewka odbyła się V edycja
„Pikniku z LGD” zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania
„Puszcza Białowieska przy współ-

Piknik był współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020.
Piknik rozpoczął się wystę-

pracy z Gminą Narewka oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Narewce,
realizowanego w ramach projektu RPPD.09.01.00-20-0554/20
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy
Działania „Puszcza Białowieska”.

pem zespołu Kalinka. Później nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy
przez Prezesa LGD - Eugeniusza
Kowalskiego oraz Pana Wójta
Gminy Narewka -Jarosława Gołubowskiego.
Następnie na scenie zapre-

zentowały się inne zespoły wokalne:
Narewczanki, Zespół wokalny
GOK w Narewce, Chutar z Gródka, Werwoczki, Harmoń, Studio
Piosenki FART oraz gwiazda
wieczoru zespół DEFIS. Mieliśmy
również zaszczyt obejrzeć występy
dwóch grup tanecznych z Narewki. Na koniec odbyła się dyskoteka poprowadzona przez DJ’a.
Występy zespołów przeplatały
wiadomości udzielane nt. Lokalnej
Grupy Działania, jej specyfiki, zakresu działalność, RLKS oraz funduszu
wiodącego. W międzyczasie odbywał się konkurs z wiedzy z zakresu
funkcjonowania LGD Puszcza Białowieska.
Poza wspomnianymi konkursami i nagrodami dostępny był
szereg atrakcji towarzyszących.
Stoiska informacyjne Straży Granicznej, stoisko promocyjne Gminy
Narewka, stoisko promocyjne filmy
PRONAR, punkt konsultacyjny LGD,
stragany z łakociami, stoisko gastronomiczne oraz charytatywny
kiermasz dla 2 letniego Mikołaja,
który choruje na SMA. To wszystko

Odnowione ulice w dwóch wsiach

było do dyspozycji przybyłych gości
w jednym miejscu i czasie.
Naszym założeniem jest cykliczne organizowanie Pikniku, co
roku w innej gminie obszaru objętego LSR. Każdorazowo celem
naszej imprezy plenerowej jest
zwiększenie rozpoznawalności
LGD wśród mieszkańców obszaru,

tycypacji lokalnej społeczności
w realizacji LSR
Podczas imprezy panowała
miła i pogodna atmosfera. Zorganizowany festyn spełnił oczekiwania jego organizatorów oraz
uczestników. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez
swoją obecność oraz zaangażo-

wzrost poziomu zainteresowania
mieszkańców działalnością LGD,
wzrost liczby mieszkańców znających założenia funkcjonowania
LGD i wdrażania LSR, wzrost par-

wanie przyczynili się do cudownie
spędzonego czasu.
Emilia Nazaruk
(więcej zdjęć na www.
wiescipodlaskieeu)

ZAPROSZENIA
Gregorowce

Historie nieznane
- Od Bociek do Orli - 18.07.2021 r.

W czerwcu tego roku nową i dyrektor ZDP Mikołaj Janowski.
nawierzchnię asfaltową otrzymały
Prace przebiegały bardzo
ulice w Lewkowie Starym i Lew- sprawnie. Sprzyjały również wakowie Nowym w gminie Narewka. runki pogodowe. Teraz bezpieczine
Przez te wsie przebiega droga po- i przyjemnie się jedzie na tym 2,5
wiatowa i budową zajmował się –kilometrowym odcinku tej wiejskiej
Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) arterii. Przy okazji wybudowano też
w Hajnówce. Nadzorowali ją sta- dwa parkingi w Lewkowie Starym..
rosta hajnowski Andrzej Skiepko
Tekst i fot. Jan Ciełuszecki

Ścięte krzaki zalegają w rowach

Po rocznej przerwie spowodowanej „covidowymi”
obostrzeniami, postaramy się wrócić do tradycyjnych już,
comiesięcznych spotkań historycznych w świetlicy wiejskiej w Gregorowcach. Spotkanie pierwsze będzie okazją
do poznania historii dot. I Wojny Światowej i działań militarnych jakie były prowadzone w okolicy Gregorowiec.
Poznamy szczegóły batalii w sierpniu 1915 roku
miedzy Boćkami i Orlą. Z kronikarska dokładnością minut, jednostek wojskowych, ludzi i zdarzeń.
Będzie tez trochę informacji sensacyjnych, przekazywanych
publicznie po raz pierwszy np.: wojenne losy żołnierzy z Gregorowiec i wsi sąsiednich, opowieść o cmentarzach wojennych
w okolicy, lista imienna pochowanych tam ofiar. Po raz pierwszy w historii, w 106 rocznice tych wydarzeń, wspomnienie
i symboliczny „apel poległych” z udziałem Proboszcza Parafii
w Wólce Wygonowskiej ks. Leona Sajewicza.

Wójt Gminy Orla i Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Orli serdecznie zapraszają 1 sierpnia 2021 r. na Festyn Orlańskie
Spotkania.
W programie:
- występy zespołów działających przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Orli   oraz
zespołów zaproszonych
- rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepiej
utrzymaną posesję   na terenie Gminy
Orla”
- atrakcje dla dzieci
- stoiska towarzyszące
Festyn rozpocznie się o godz. 15.00 na
placu przy synagodze w Orli.
O godz.21.00 wystąpi JORRGUS -Gwiazda
Rada Sołecka wsi Gregorowce
Wieczoru, a o 22.00 rozpocznie się zabaStowarzyszenie „Nasze Gregorowce” wa taneczna z zespołem VIESNA.

Warto przeczytać

Dzikie łabędzie. Trzy córki Chin
Cd. ze str. 5

Wczesną wiosną tego roku
krzaki jeszcze bez liści. Ściętych krzew rowach przy gminnych żwirowych wów do tej pory - mamy już lipiec
drogach we wsi Lewkowo Nowe oraz - nie usunięto z rowów. Zalegają one
na kolonii tej wsi w gminie Narew- na łącznej długości około dwóch kiloka (powiat hajnowski) wycięto duże
metrów. Tekst i fot. Jan Ciełuszecki
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Festyn Orlańskie
Spotkania - 01.08.2021 r.

musiała klęczeć na rozbitym szkle
i walić głową w chodnik na znak
pokuty.
Mała Jung recytowała
z pamięci Czerwoną Książeczkę
Mao. Jako nastolatka naszywała
łaty na spodnie, żeby wyglądać
bardziej proletariacko. Na studiach
skorzystała z cudem nadarzającej
się okazji i opuściła swój kraj na
zawsze. Została pierwszą osobą
z komunistycznych Chin, która
obroniła doktorat na brytyjskim
uniwersytecie.
Jung Chang przełamała strach i opowiedziała światu
o prawdziwych uczuciach swojego
narodu. Od czasu pierwszego wy-

dania Dzikie łabędzie zostały przetłu- tla serce ciemności”. Minette Marrin,
maczone na 37 języków i sprzedały „The Sunday Telegraph”
się w ponad 13 milionach egzem„Jung Chang zaprasza nas
plarzy na całym świecie. W Chińskiej do świata, w którym ciągły strach,
Republice Ludowej ta książka wciąż nagła klęska, widmo tortur albo
jest zakazana.
śmierci w męczarniach są trakto***
wane jak coś tak oczywistego, jak
„Hipnotyzująca. Jak wszystkie jutrzejsza zmiana pogody”. Edward
wielkie opowieści o przetrwaniu, po- Behr, „The Los Angeles Times”
mimo nieustających tragedii i zgrozy,
„Ból i zgroza kryjące się w ciDzikie łabędzie podnoszą na duchu: szy niedawnej historii Chin stają się
dzięki odwadze i sile charakteru jej widoczne, bliskie i bezpośrednie”.
bohaterów”. Antonia Fraser, „The Ti- Howard G. Chua-Eoan, „Time”
mes”
„Prawdziwa, żywa historia
„Wszystko w tej książce jest wyprowadzona z głębi rodzinnych
niezwykłe. Niczym wielka tragedia wspomnień. Nieoceniona możliwzbudza emocje, od żalu po grozę, wość spojrzenia na powstawanie
lecz także podziw, rozpacz i zachwyt, współczesnych Chin”. Richard Heller,
kiedy błyskotliwa inteligencja oświe- „The Mail on Sunday”
Wieści Podlaskie

Dni Gródka

Cd. ze str. 1

Wszystkich zebranych ze sceny powitała prowadząca imprezę
Dyrektor GCK w Gródku Magdalena Łotysz, Wójt Gminy Gródek
Wiesław Kulesza, Przewodniczący
Rady Gminy Wieczysław Gościk
i Wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe. – U Państwa
zawsze jest miło i serdecznie, jest
atmosfera, którą nie wszędzie się
spotyka. Cudownie śpiewacie. Piłkarze z GKS Gródek, których scena
z trudem pomieściła, świetnie się
zaprezentowali. Daniel Owerczuk

przedstawił wszystkich piłkarzy,
opowiedział o drużynie, która powstała rok temu. Z radością przekazał informację, że jej cel – awans
do ligi okręgowej został właśnie
tydzień temu osiągnięty. Swoim
sponsorom piłkarze wręczyli pamiątkowe spersonalizowane koszulki. Zaprosili również na sobotni
mecz i świętowanie awansu. Jeszcze przed muzycznymi atrakcjami można było sprawdzić swoją
wiedzę z zakresu przepisów ruchu
drogowego w konkursach z Automobilklubem Podlaskim

rodeo, gigantyczne piłkarzyki. To
był naprawdę przysłowiowy „strzał
w dziesiątkę”, od 11-ej do 17-ej
dzieciaki szalały, korzystając ze
wszystkich przyjemności. Ale i starsi mieli sporo uciech, zwłaszcza
podczas zawodów na byku rodeo
(I miejsce zdobył Marcin Wasilewski,
II – nasza wolontariuszka Anna De
Stefani i III – Jan Łotysz). Swoje
stoiska promocyjne miała m.in. Biblioteka Publiczna. O ile w piątek
i sobotę do godziny 17-ej pogoda
nam sprzyjała, to wieczorny deszcz
pokrzyżował plany związane z plenerowym kinem familijnym i filmem pt. „Był sobie pies 2”, który
trzeba było przenieść do sali kinowej naszego domu kultury.
W ramach Dni Gródka odby-

Na piątkowej scenie zaprezentowały się stęsknione za
publicznością wszystkie zespoły wokalno-muzyczne działające
przy gródeckim GCK: Rozśpiewany
Gródek, Jesienny liść, Kalina, Chutar,
dziecięco-młodzieżowe w nowych
strojach: Vena Mini oraz Studio
wokalne GCK. Gwiazdą wieczoru
był Zenon Martyniuk, który razem
z zespołem na żywo wystąpił ze
swoimi największymi przebojami.
Znany wszystkim idol disco-polo przyciągnął do amfiteatru nad
zalewem w Zarzeczanach tłumy.
Po koncercie Zenka odbyła się zabawa ludowa z zespołem METRO
w ramach zadania pn. organizacja Międzynarodowego Festiwalu
„Siabrouskaja Biasieda” oraz Letnich ły się wydarzenia towarzyszące:
Zabaw przy muzyce białoruskiej ŚWIĘTO PIŁKI NOŻNEJ W GRÓDw gminie Gródek.
KU na stadionie w Zarzeczanach
Sobota należała do dzie- 12.06.2021 r. (mecz piłki nożnej
ci. Dzięki finansowemu wsparciu GKS Gródek vs. Żubr Drohiczyn,
Gminnej Komisji Rozwiązywania oprawa i doping kibiców, atrakcje
Problemów Alkoholowych naj- i konkursy dla dzieci, darmowy grill,
młodszym mieszkańcom naszej świętowanie awansu), 40. Rajd
gminy zapewniono liczne bezpłat- Podlaski – Automobilklub Podlaski
ne atrakcje, m.in: konkursy, dmu- – 12-13.06.2021 oraz WYŚWIĘCEchańce, animacje, eurobungee, byk NIE MOGIŁY POWSTAŃCÓW STYCZDrohiczyn
„Nasza świetlica” to nazwa
projektu, który uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie
191 tys. złotych. Całkowita wartość projektu to ponad 204 tys. zł..
Dzięki dofinansowaniu placówka
środowiskowo-socjoterapeutyczna
w Drohiczynie będzie mogła m.in.

Wieści Podlaskie

NIOWYCH I ODSŁONIĘCIE TABLICY
w Raduninie – 13.06.2021, godz.
14.00 (więcej na ten temat w tym
numerze).
Na placu nad zalewem ponadto rozstawiły się liczne stoiska
handlowe, zbierano również fundusze dla Nikosia i Mikołajka - chorych chłopców na SMA.
Organizatorzy: Gmina Gródek,
Gminne Centrum Kultury w Gródku
Partnerzy: Fast Event, Automobilklub Podlaski, GKS Gródek,
USS „Gryfik”, Biblioteka Publiczna
w Gródku, OSP Gródek, Automobilklub Podlaski, Kino letnie, Casablanca Catering
Patronat medialny: Bialostockie.eu, Wiadomości Gródeckie - Haradockija Nawiny

Zabawa ludowa z zespołem
METRO odbyła się w ramach zadania pn. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu „Siabrouskaja
Biasieda” oraz Letnich Zabaw przy
muzyce białoruskiej w gminie Gródek, które zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Dorota Sulżyk
Wiadomości Gródeckie
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Nasza świetlica
zorganizować wycieczki, zajęcia
z muzykoterapii, warsztaty kulinarne
i plastyczne oraz zakupić potrzebne do zajęć materiały, Świetlicę
prowadzi Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Kierująca nim
od 13 lat Bożena Renda mówi - Jest
to miejsce bardzo potrzebne. Dzieci

lubią spędzać u nas czas. Dobrze się
bawią. Bardzo chętnie uczestniczą
w zajęciach tematycznych poświęconym różnym świętom, np. Dniu Matki,
czy lubią odrabiać lekcje w świetlicy.
Zależy nam szczególnie na integracji oraz na rozwijaniu pasji wśród
podopiecznych.
Źródło; UMWP
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PRZECZYTANE
Co może zmienić powrót Tuska
dla PO i dla całej opozycji?
Może wprowadzić kogoś do polityki
polskiej, który będzie w stanie – ze względu na swoja reputację i doświadczenie –
lepiej koordynować działania przynajmniej

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

części opozycji. W przeciwieństwie do innych
liderów partii Tusk nic nie musi udowodnić.
On już wszystko osiągnął, co polski polityk
może osiągnąć, dlatego jedni tak mu zazdroszczą, a inni widzą w nim mesjasza. Łatwiej mu będzie pójść na ustępstwa wobec
innych partii i innych polityków. On nie musi
się przy każdej decyzji zastanawiać, czy ona

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

pozwala mu zachować twarz, umocni swoja
pozycję i jak wpłynie na jego przyszłą karierę.
Większej kariery niż ma za sobą już nie zrobi
tak czy owak.
***

KLAUS BACHMANN

„Zasada wolności słowa nie pozwala karać za
umieszczenie szalika czy tęczowej flagi na figurze.

To komunikat symboliczny, a nie zniewaga.”
Prof. Marcin Matczak, prawnik

***
„Przodująca morda w TVP zalicza
mnie do małp. Najmarniejsze nawet małpy stawiam wysoko wyżej niż pisowców”
Jerzy Urban o Michale Rachoniu

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
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Podsumowujemy rok 2020

Ruszył budżet obywatelski 2022

Drodzy Mieszkańcy, ruszamy z kolejną
edycją budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest
demokratycznym procesem, w którym mieszkańcy gminy decydują o tym, w jaki sposób
wydać część środków z jej budżetu.
W tej edycji na pomysły mieszkańców
przeznaczonych zostało 150 000 złotych.
Przedsięwzięcia zaproponowane i wybrane
przez mieszkańców poznamy do połowy października br.
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2022:
• od 1 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. zgłaszanie projektów

• do 31 sierpnia 2021 r. - weryfikacja projektów i ogłoszenie wstępnej listy projektów
ocenionych pozytywnie i negatywnie
• do 7 września 2021 r. - składanie odwołań od negatywnej oceny projektu i zweryfikowanych kosztów realizacji projektów
przez Burmistrza
• od 20 września 2021 r. do 1 października 2021 r. - głosowanie mieszkańców
na projekty
• do 15 października 2021 r. - ustalenie
i ogłoszenie wyników głosowania.
Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim 2022 na stronie www.hajnowka.pl
Urząd Miasta Hajnówka

Grant norweski dla Hajnówki
na rozpoczęcie nowej ścieżki rozwoju miasta
Hajnówka znalazła się w ścisłym gronie
miast zwycięskich w konkursie o granty norweskie z Programu „Rozwój lokalny”, organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej – 9 lipca w siedzibie ministerstwa
ogłoszono wyniki. Konkurs dedykowany był 255
średnim polskim miastom, tracącym funkcje
społeczno-gospodarcze. Podzielony był na etapy, droga do otrzymania grantu trwała dwa
lata. Hajnówka przeszła pomyślnie wszystkie
etapy. W ostatnim, kluczowym etapie miasto
otrzymało istotne wsparcie doradcze i eksperckie ze strony Związku Miast Polskich –
szczęśliwie dla Hajnówki doradcą miasta była
Agnieszka Dawydzik. Z województwa podlaskiego jedynie dwa miasta uzyskały finansowanie – obok Hajnówki także Łomża, byłe miasto
wojewódzkie.
Regulamin konkursu zakładał udzielenie
wsparcia miastom na poziomie 10 mln EUR,
a miasta miały udowodnić i wykazać największe ich trudności i problemy hamujące rozwój
oraz wskazać propozycje działań inicjujących

ich nowy i dalszy rozkwit, w tym rozwój instytucjonalny. Finalnie wielkość grantu zmniejszono
do poziomu 3,5 mln EUR na każde miasto.
W zwycięskiej propozycji naszego miasta
znalazło się ponad 150 działań ujętych w tzw.
nowej ścieżce rozwoju opartej o wykorzystanie
największych jego potencjałów oraz synergii
Hajnówki z Puszczą Białowieską, pogrupowanych w cztery kierunki rozwoju:
1. Nowy Ład Przestrzenny – Nowe Centrum
Hajnówki.
2. Zrób biznes w Hajnówce – dywersyfikacja
działalności gospodarczej w oparciu o zasoby i produkty lokalne.
3. Środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej.
4. Integracja i tożsamość dla silnej społeczności.
Kluczowe działania wypracowano przy
szerokim i aktywnym udziale szeregu środowisk społecznych i instytucjonalnych, a także
uwzględnieniu głosów indywidualnych mieszCd. str. 2

33 projekty o całkowitej wartości
ponad 85 mln zł, a jednocześnie realizacja ustawowych zadań samorządu przy
zachowaniu reżimu budżetowego - tak
w skrócie prezentuje się 2020 rok. Radni
udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium
i wotum zaufania, pozytywnie oceniając
tym samym wykonanie budżetu za 2020 r.
Podczas XX sesji (25.06.2021) Rady Powiatu Hajnowskiego Radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium i wotum zaufania,
pozytywnie oceniając tym samym wykonanie
budżetu za 2020 r.
To była najważniejsza sesja w roku –
po debacie nad „Raportem o stanie Powiatu
za 2020 r.”, Rada Powiatu podjęła decyzję
o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania, zaś po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu za 2020 – udzieliła
Zarządowi absolutorium Zarządowi Powiatu
Hajnowskiego.
Wykonanie budżetu na koniec grudnia 2020 roku po stronie dochodów wynosi
58.809.007,89 zł, co stanowi 99% zaplanowanych dochodów na ten rok, a po stronie
wydatków 59.870.190,80 zł, co stanowi 93%
planowanych wydatków. 33 projekty o całkowitej wartości ponad 85 mln zł, a jednocześnie
realizacja ustawowych zadań samorządu przy
zachowaniu reżimu budżetowego - tak w skrócie prezentuje się 2020 rok. Tylko w ubiegłym
roku na realizację projektów i inwestycji wydatkowano ponad 30 mln zł – na tę sumę składają się fundusze z budżetu powiatu, fundusze
krajowe i unijne. Pozyskane środki pozwoliły na
realizację wielu przedsięwzięć – inwestycyjnych, społecznych, edukacyjnych. Dzięki tym
funduszom:
• samorząd zrealizował szereg przedsięwzięć
i inwestycji na drogach powiatowych,
• mieszkańcy mogli i mogą brać udział
w szkoleniach i studiach podyplomowych,
• osoby niepełnosprawne mają możliwość
skorzystania z finansowego wsparcia,
• uczniowie hajnowskich szkół średnich poznają świat, zarabiają pierwsze pieniądze,
poznają rynek pracy
• osoby bezrobotne otrzymują finansową pomoc – w tym środki na założenie działalności gospodarczej,
• w powiecie funkcjonuje i jest wspierany

system pieczy zastępczej oraz opieki społecznej,
• w ramach projektów scaleniowych zapewniona zostanie poprawa efektywności gospodarowania, zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw
polowych, a jednocześnie modernizacja dróg
dojazdowych.
Dobrym podsumowaniem ubiegłego roku
jest fakt, że za działalność w 2020 r. Powiat
Hajnowski znalazł się na 6 miejscu w rankingu
Związku Powiatów Polskich w kat. Powiaty do
60 tys. mieszkańców (po raz kolejny w pierwszej 10).
Edukacja – największy kawałek
z budżetowego tortu
Największą część budżetu, bo 16,1
mln zł tj. 27 % ogółu wydatków, pochłonęły należności na zadania z zakresu oświaty
i edukacyjnej opieki wychowawczej. Środki
zostały przeznaczone przede wszystkim na
pokrycie kosztów bieżącej działalności edukacyjnej oraz projekty dla uczniów i nauczycieli.
A tych w 2020 r. hajnowskie szkoły średnie
realizowały łącznie 5. Liderem pozostaje Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, który
w ramach projektów wysyłał swoich uczniów
za zagraniczne praktyki, płatne staże do podlaskich przedsiębiorców oraz dodatkowe kursy
zawodowe i językowo – przedmiotowe. I LO
im. Marii Skłodowskiej - Curie w 2020 r. kontynuowało realizację Programu Erasmus +, zaś
II LO z DNJB - projekt polsko – litewski.
Z kolei samorząd Powiatu Hajnowskiego:
• kontynuował projekt umożliwiający zdobycie dodatkowych kwalifikacji (druga edycja
przedsięwzięcia pn. Kompleksowy system
rozwijania kompetencji i umiejętności osób
dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej
gospodarki 3.2.1/3.2.2 jest kontynuowany
w 2021 r.);
• wspiera uczniów szkół średnich i studentów
kierunków położnictwa i pielęgniarstwa (na
dofinansowanie najzdolniejszych uczniów
z hajnowskich szkół średnich w ramach
Powiatowego Funduszu Stypendialnego
im. prof. Simony Kossak w 2020 r. wydatkowano 121 100,00 zł. Kolejny program –
współfinansujący studia pielęgniarskie i położnicze, samorząd powiatu w porozumieniu
Cd. str. 3

Grant norweski dla Hajnówki
na rozpoczęcie nowej ścieżki rozwoju miasta

Cd. ze str. 1

kańców, za co składamy ogromne
podziękowania oraz co niewątpliwie
podnosi jakość i celowość projektu.
Dla skutecznej i efektywnej
realizacji przedsięwzięć zawiązano
partnerstwa z: Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
Białowieskim Parkiem Narodowym,
Instytutem Biologii Ssaków PAN,
Politechniką Białostocką, Nadleśnictwem Hajnówka, Aresztem Śledczym
w Hajnówce, Starostwem Powiatowym w Hajnówce oraz Gminą Hajnówka.
Zaplanowano działania m.in.

w obszarach: przedsiębiorczości, środowiska, odnawialnych źródeł energii,
edukacji, przestrzeni, wizerunku, promocji i turystyki czy społeczeństwa
obywatelskiego – a wszystko dla
pobudzenia rozwoju gospodarczego
i poprawy jakości życia. Ostateczny
ich zakres będzie dopiero ustalany
w drodze negocjacji z ministerstwem.
Warunkiem przyznania wsparcia było m.in. wskazanie trudności
i problemów natury instytucjonalnej,
w tym związanych z zarządzaniem
miastem, a także propozycji zmian
w tym zakresie, spełnienie wymogu
zaplanowania inwestycji na poziomie

nieprzekraczającym 60% budżetu,
nawiązanie współpracy ze stroną
darczyńcy czy zaplanowanie działań
w zakresie dostępności.
Projekt ma być realizowany ok.
30 miesięcy, a dotacja ma pokryć
100% wydatków i nie zakłada poniesienia wkładu własnego.
Więcej informacji o projekcie
znajduje się na stronie hajnowka.pl /
Gmina Miejska Hajnówka / PROJEKTY
/ Program Rozwój Lokalny, oraz na
grupie projektu na profilu miejskim
Facebook – Hajnówkawita.
Magdalena Chirko
Urząd Miasta Hajnówka

„HAJNÓWKA MOJE MIASTO”
- spektakl muzyczny, płyta, teledysk

„Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru
im D. Wasilewskiego - zagospodarowanie
przestrzeni w centrum miasta”
Cel projektu:
Wzrost atrakcyjności turystycznej i mieszkaniowej Miasta poprzez zmianę
funkcji obiektów i terenów zdegradowanych na promocyjne i integracyjne.
Okres realizacji:
2021-2022
Wartość projektu:
999 598,48 zł przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w kwocie 849 613,91 zł.
Program operacyjny i priorytet:
Projekt pn. „Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja skweru im D. Wasilewskiego zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta” realizowany jest w ramach
umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0527/20-00 z dnia 31 maja 2021 r.
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 w ramach osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego,
priorytet inwestycyjny 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na
rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Działania:
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie i urządzenie przestrzenne
skweru im. D. Wasilewskiego w mieście Hajnówka.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców
poprzez rewitalizację społeczno – gospodarczą obszaru, polegającą na:
• uporządkowaniu, zagospodarowaniu oraz nadaniu dodatkowych walorów
funkcjonalnych przestrzeni publicznej;
• przebudowie i adaptacji zdegradowanych terenów dla przywrócenia oraz
nadania im nowych funkcji;
• udostępnieniu rewitalizowanych terenów dla mieszkańców i turystów
odwiedzających Hajnówkę;
• zwiększeniu liczby adresatów oferty oraz finalnych użytkowników usług
oferowanych na obiektach rewitalizowanych;
• wygenerowaniu dodatkowego popytu na usługi związane z realizacją
nowych funkcji obszaru;
• poprawie wizerunku miasta.

Codzienne połączenia POLREGIO
nad Zalew Siemianówka

Spektakl muzyczny „Hajnówka moje miasto” w wykonaniu wychowanek Studia Piosenki HDK odbył się w Hajnowskim
Domu Kultury 17 czerwca br.
Piosenki z autorskiej płyty „HAJNÓWKA MOJE MIASTO” zabrzmiały
w wykonaniu wychowanek Studia
Piosenki HDK w oprawie muzycznej
zawodowego zespołu instrumentalnego pod kierunkiem Przemysława
Zalewskiego. To była niezwykła muzyczno- teatralna uczta nawiązująca tematyką do naszego miasta jego historii, walorów oraz tradycji.
Piosenki, takie jak m.in. „Marcinek”,
„O Żubrze Pompiku”, „Historii ślad”
czy „Moje miejsce na tej ziemi”
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przeplatane były dialogami, aktorskimi scenkami wyreżyserowanymi tak, by wyeksponować możliwie
najwięcej charakterystycznych produktów i atrybutów naszego miasta.
Do części utworów utworzona była
choreografia, która dodatkowo
wzmacniała wizualny efekt przedstawienia.
Wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu
Puszcza Białowieska.
Gratulujemy wszystkim wykonawcom spektaklu wspaniałego
wystąpienia, a szczerej i niezawodnej publiczności dziękujemy
za obecność, owacje i ciepłe słowa
skierowane w naszą stronę.
Zadanie Spektakl muzyczny
Dzieci Dzieciom „Hajnówka moje
miasto” dofinansowano ze środków
Województwa Podlaskiego.
Repertuar, który był prezentowany podczas spektaklu został
zebrany na płycie nagranej przez
Studio Piosenki HDK tytułem „Hajnówka moje miasto”. To 11 utworów treścią nawiązujących do naszego miasta.
Płyta została zrealizowana

w ramach obchodów Jubileuszu
70-lecia praw miejskich Hajnówki.
• słowa - Marta Gredel Iwaniuk
• muzyka - Marta Gredel Iwaniuk/
Przemysław Zalewski
• aranżacje - Przemysław Zalewski
• realizacja nagrań - Paweł Waśkowski
• projekt okładki - Agata Łuksza
Do utworu tytułowego został
nagrany teledysk, którego kadry
przedstawiają najbardziej charakterystyczne miejsca, wartości,
nadające Hajnówce wyjątkowego
klimatu.
• muzyka i słowa: Marta Gredel
Iwaniuk

Od 1 lipca do końca sierpnia
będzie możliwość dojazdu pociągiem
POLREGIO nad Zalew Siemianówka, jeden z największych wodnych akwenów
regionu. Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o reaktywacji codziennych połączeń kolejowych na tej linii. Na

niemal 26-kilometrowej trasie pociągi
będą się zatrzymywać na stacjach Hajnówka, Narewka i Siemianówka.
Dodatkowym udogodnieniem będzie autobus dowozowy na plażę w Rudni nad Zalewem Siemianówka.

• aranżacja: Przemysław Zalewski
i Kacper Popek
• realizacja dźwięku: Paweł Waśkowski
• realizacja teledysku: Marek Zrajkowski
Wykonawczynie utworu
to wychowanki Studia Piosenki Hajnowskiego Domu Kultury
w składzie: Renata Tuszyńska, Julita Wawreszuk, Marlena Biegluk,
Izabela Karczewska, Dorota Sztylet,
Maria Sawicka, Zofia Filipiuk, Magdalena Lunda, Aleksandra Wołczyk.
Za współpracę w realizacji teledysku dziękujemy:
A&P Hajnowski Olej, Agniesz-

ka i Dariusz Pieśluk, Akcja Społeczna HAJNÓWKA BIEGA, Artystyczne
zespoły dziecięce i młodzieżowe
HDK, BABUSHKA Bistro Hajnówka,
Chór ECHO PUSZCZY, Chór Miasta
Hajnówka, Enklawa Białowieska,
Grupa ROWEROWA PUSZCZA BIAŁOWIESKA, Hajnówka Centralna – Stacja Kultury, Kościół zakonny Mniszek
Klarysek od Wieczystej Adoracji pw.
św. Klary, Młodzi lekkoatleci z Klubu
Sportowego PARKIET HAJNÓWKA,
Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa Nadleśnictwo
Hajnówka, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, Park Wodny w Hajnówce, Restauracja NIEZAPOMINAJKA, Rodzinna Strefa Zabaw Sobór
Św. Trójcy w Hajnówce, Stowarzyszenie „Na Górnej”, Studio Piosenki
HDK, Zajazd WROTA LASU, Zespół
Tańca Ludowego PRZEPIÓRKA oraz
przyjaciele i mieszkańcy Hajnówki
O fryzury wokalistek ze Studia
Piosenki HDK zadbał Salon Fryzjerski MARYLIN w Hajnówce.
Teledysk powstał na zlecenie
MIASTA HAJNÓWKA.

więcej na www.hajnowka.pl

Marta Gredel Iwaniuk
Emilia Korolczuk

Gazeta Hajnowska

Podsumowujemy rok 2020
Cd. ze str. 1

z Urzędem Miasta Hajnówka wydatkował 72 300,00 zł).
Pomoc społeczna
19% ogółu wydatków tj. ponad 11,2 mln zł wydatkowano na
cele wiązane z polityką społeczną
– w tym 2,5 mln zł na wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych
i pieczy zastępczej. Dzięki funduszom otrzymanym z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), samorząd
powiatowy wspiera osoby niepełnosprawne w zakresie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
przedmiotów ortopedycznych czy
środków pomocniczych. Możliwe jest
również wyposażanie stanowisk pracy czy dofinansowanie rozpoczęcia
działalności gospodarczej. Ponadto,
możliwe jest także otrzymanie pomocy w uzyskaniu prawa jazdy, wy-

kształcenia czy zakup niezbędnego
sprzętu ortopedycznego (w ramach
Programy Aktywny Samorząd).
Inwestycje na drogach
powiatowych
Rok 2020 r. to rekordowe wydatki na drogi publiczne (w dotychczasowej skali budżetu powiatu). Tylko w ubiegłym roku na drogi publiczne powiatowe wydatkowano ponad
11,6 mln zł, tj. 20% ogółu wydatków
(7,2 mln zł inwestycje, pozostałe
środki to bieżące utrzymanie dróg).
Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2020 r. to:
• rozbudowa ul. Pałacowej w Białowieży (na ten cel Powiat pozyskał
3,1 mln z rządowego Funduszu
Dróg Samorządowych, całkowita
wartość zaś to ponad 6,3 mln zł);
• rozbudowa drogi powiatowej nr
1774B na odcinku granica powiatu (Miedwieżyki) – droga krajowa
nr 66 (wartość inwestycji 837
874, 34 zł, z czego 518 858,56

zł pozyskaliśmy z Funduszu Dróg
Samorządowych);
• przebudowa drogi powiatowej Nr
1621B Kuraszewo – Nowokornino;
• prace na drogach powiatowych:
1622B Dubiny – Kotówka – Trywieża oraz 1628B Łosinka – Kutowa
(na ten cel samorząd powiatu hajnowskiego pozyskał okrągły milion zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego).
Ale inwestycje drogowe – choć
ważne dla rozwoju regionu, nie są
jednymi działaniami, jakie realizuje
samorząd w zakresie infrastruktury
drogowej. Istotnym zadaniem jest
bieżące utrzymanie dróg powiatowych - choć takie czynności jak
odkrzaczanie dróg, koszenia traw,
utrzymania oznakowania pionowego
i poziomego dróg, likwidacja wyrw na
przepustach i w poboczach dróg, nie
są tak reprezentacyjne jak fundusze
inwestycyjne – niemniej mają istotny

wpływ na nasze bezpieczeństwo.
Zadaniem każdego samorządu
jest realizacja potrzeb jego mieszkańców. Pomimo trudnej sytuacji
społeczno – gospodarczej, jaką wywołała pandemia koronawirusa, fakt,
że suma wartości projektów realizowanych w 2020 r.– zwłaszcza tych
wieloletnich, niemal dwukrotnie przewyższa wartość budżetu powiatu,
stanowi potwierdzenie, że założenia,
jakie przyjęliśmy przy projektowaniu budżetu w 2020 r., są słuszne.
– mówi Wicestarosta Joanna Kojło.
– Koncentracja tak dużych środków
inwestycyjnych sprzyja rozwojowi
regionu, buduje jego potencjał gospodarczy, społeczny i promocyjny
na lata. Projekty, które zainicjowaliśmy dziś i których ponosimy koszty, będą służyć społeczności lokalnej w przyszłości. Samorządy robią
dużo, pomimo braku systemowych
rozwiązań w aspekcie finansowania
powiatów. Niemożność prowadzenia

działalności gospodarczej, rosnące
dysproporcje pomiędzy wartością
subwencji a potrzebami, konieczność
doinwestowania zadań zleconych,
sprawiają, że samorządy powiatowe - zwłaszcza te małe, o małym
odsetku populacji, by inwestować,
muszą się zadłużać. Dlatego też,
pomimo stabilnych wyników finanowych nie chcemy osiadać na laurach,
będziemy kontynuować współpracę
z naszymi partnerami, pukać do
każdych drzwi, by jak najskuteczniej
pozyskiwać kolejne fundusze. Tymczasem za wspólny wysiłek i pracę
w 2020 r. dziękuję Radzie Powiatu,
Panu Staroście Andrzejowi Skiepko,
Członkom Zarządu, wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego
i powiatowych jednostek organizacyjnych a także służbom mundurowym, nadleśnictwom i organizacjom
pozarządowym– podsumowuje Wicestarosta Joanna Kojło.
Katarzyna Miszczuk

Działania Powiatu Hajnowskiego na rzecz dostępności
Samorząd Powiatu Hajnowskiego podejmuje działania celem
zwiększenia dostępności usług administracji publicznej. Tym samym
realizuje zadania, jakie na podmioty publiczne nałożyły ustawa
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych (Dz.U.2019, poz. 848)
oraz ustawa z dnia 19 lipca 2019
r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U.2020, poz. 1062).
Uczymy się dostępności
– realizacja projektu
szkoleniowego
Dostępność to szerokie zagadnieniem związane z cyfryzacją,
komunikacją i architekturą celem
zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości swobodnego poruszania się w przestrzeni
publicznej, w tym kontaktu z urzędem. W ramach przygotowania
standardów i opracowania dobrych
praktyk, Powiat Hajnowski przystąpił do realizacji projektu „Dostępne
Podlaskie - szkolenia i doradztwo
dla jednostek samorządu terytorialnego”, współfinansowanego

z funduszy europejskich (Program
Wiedza Edukacja Rozwój).
Powiat Hajnowski jest jednym
z 56 partnerów projektu, w ramach
tego koordynator ds. dostępności
dla Powiatu Hajnowskiego oraz
pracownicy Starostwa Powiatowego
i powiatowych jednostek budżetowych wezmą udział w szkoleniach
dot. zagadnień dostępności; w projekcie zapewnione jest także wsparcie poszkoleniowe. Celem projektu
jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających
kontakt z osobami niepełnosprawnymi, a także podniesienie kompetencji koordynatorów dostępności
w zakresie zagadnień związanych
z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności. W ramach realizacji projektu Urząd do końca maja
2022 r. wdroży wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Inicjatywy na rzecz
dostępności – dostępność
cyfrowa i komunikacyjna
Ale działania zwiększające

dostępność powiatowej administracji mają miejsce już teraz. W celu
zapewnienia dostępności cyfrowej,
Powiat Hajnowski na podstawie
umowy z Ministrem Cyfryzacji dołączył do serwisu Portal RP. „Portal
RP” zlokalizowany pod adresem gov.
pl jest głównym serwisem polskiego
rządu – centralną bramą do cyfrowych informacji i usług państwa,
tworzonym we współpracy z całą
administracją publiczną, a docelowo
ma pełnić funkcję katalogu wszystkich usług, informacji i podmiotów
administracji publicznej – przy zachowaniu standardów dostępności
cyfrowej. Natomiast mając na
względzie dostępność komunikacyjną w starostwie, osoby głuche
mogą skorzystać z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym w stopniu elementarnym.
Dostępność architektoniczna
– nowe rozwiązania
W celu zapewnienia dostępności architektonicznej Urzędu, Powiat Hajnowski zakończył realizację
projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku Starostwa
Powiatowego w Hajnówce”. Na ten
cel samorząd pozyskał środki z Pań-

stwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. W efekcie
w Urzędzie przeprowadzono gruntowny remont łazienki uwzględniający adaptację pomieszczenia do
potrzeb osób niepełnosprawnych
(przyznana dotacja obejmuje działania na rzecz likwidacji barier) oraz
zakup schodołazu gąsienicowego (to
mobilny transporter osób przeznaczony do jazdy po schodach). Tym
samym budynek Starostwa Powiatowego stał się bardziej dostępny
dla osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu zamknęła
się w kwocie 62 016,85 zł, dotacja
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to
9 972, 66 zł.
Na tym nie koniec działań –
jeszcze w grudniu 2020 r. Starosta
Hajnowski wyraził gotowość do
przestąpienia samorządu Powiatu
Hajnowskiego do „Programu wyrównywania różnic między regionami
III” w 2021 roku. Tym samym samorządy, zarządcy wielorodzinnych
budynków mieszkalnych i organizacje pozarządowe po raz kolejny
mogły ubiegać się o dofinansowanie
wniosków w zakresie poprawy do-

stępności. Aplikować zdecydowała
się gmina i miasto Kleszczele – na
zakup 9-osobowego samochodu.
„Program wyrównywania różnic między regionami III” był realizowany także w 2020 r., całkowita
wartość środków przekazanych
przez PFRON to 99 077 zł. Skorzystali – Powiat Hajnowski (remont łazienki/zakup schodołazu), II Liceum
Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego (likwidacja
barier architektonicznych) oraz Dom
Pomocy Społecznej ROKITNIK (likwidacja barier transportowych).
„Budowanie przyjaznej i dostępnej przestrzeni publicznej to
priorytet każdego samorządu.
Równocześnie z inicjowaniem programów rehabilitacji społecznej
i zawodowej, które samorząd Powiatu Hajnowskiego realizuje za
pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, powinny być
wdrażane działania służące przekształceniu społecznej przestrzeni
życiowej tak, aby była ona dostosowana do potrzeb wszystkich członków danej zbiorowości – wyjaśnia
Wicestarosta Joanna Kojło.
Katarzyna Miszczuk

Uczennice z I LO nagrodzone przez niemieckich partnerów
Niemieccy partnerzy Powiatu
Hajnowskiego - Urząd Nordsee –
Treene oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki” tradycyjnie
przekazali podziękowania oraz nagrodę trzem
uczniom jednej z hajnowskich szkół średnich – tym
razem I LO im. Marii Skłodowskiej - Curie.
Choć trudny czas
pandemii koronawirusa
uniemożliwił bezpośrednie spotkania, współpraca polsko–niemiecka cały
czas się rozwija. Niemieccy partnerzy Powiatu Hajnowskiego
- Urząd Nordsee – Treene oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”
tradycyjnie przekazali podziękowania

oraz nagrodę pieniężną za pracę społeczną i działania na rzecz lokalnego
środowiska trzem uczniom jednej

Pomimo trwającej epidemii koronawirusa i związanych z tym ograniczeń
w kontaktach międzyludzkich, Urząd

z hajnowskich szkół średnich. Tradycja nagradzania naszych uczniów
sięga 2002 r., co roku niemieccy partnerzy osobiście wręczali gratyfikację.

Nordsee- Treene i Stowarzyszenie
„Przyjaciele Hajnówki” nie chcieli
zrezygnować z wieloletniej tradycji
uhonorowania aktywnej młodzie-

ży na zakończenie roku szkolnego.
W tym roku wyróżnieni zostały Oliwia Fedorów, Iga Makac oraz Patrycja Dzwonkowska – uczennice
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej – Curie.
Dziewczyny aktywnie
uczestniczą we wszystkich akcjach charytatywnych na rzecz
potrzebujących m.in. w kampaniach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, akcjach
na rzecz Schroniska dla zwierząt „Ciapek” oraz współorganizują życie szkoły poprzez
aktywność w samorządzie
uczniowskim i organizację szkolnych
uroczystości.
Tegoroczna uroczystość była
jednak inna niż dotychczas – trady-

cji nie stało się zadość, bo sytuacja
epidemiologiczna uniemożliwiła przyjazd naszych przyjaciół z Niemiec
i wręczenie nagród podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Pamiątkowe dyplomy zostały przekazane laureatkom przez Panią Walentyną Pietroczuk – Naczelnik Wydziału
Promocji i Rozwoju, Przewodniczącą
Rady Miasta Hajnówka.
Współpraca z Urzędem Nordsee - Treene i Powiatem Hajnowskim
rozpoczęła się w 1999 r. - wówczas
orkiestra dęta działająca wówczas
przy Zespole Szkół Zawodowych
w Hajnówce uczestniczyła w międzynarodowym konkursie orkiestr
dętych „Święto Muzyki” w Hattestedt,
a uczestniczący w wydarzeniu przedCd. str. 4

Nabór wniosków o dofinansowanie
w formie dotacji na częściową spłatę kapitału
kredytu bankowego, w ramach Programu
priorytetowego „Czyste powietrze”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (dalej:
WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 06.07.2021 r.
rozpoczęty zostanie nabór ciągły wniosków
o dofinansowanie dla formy dofinansowania
jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w oparciu o:
• Program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
• Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji
na częściową spłatę kapitału kredytu
w ramach programu priorytetowego
„Czyste Powietrze”,
• wzór formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę
kapitału kredytu w ramach programu
priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego objęte będą przedsięwzięcia
polegające na wymianie nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności
energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub w wydzielonych w tych budynkach lokalach mieszkalnych z wyodrębnioną
księgą wieczystą.
Więcej informacji o Programie, w tym
osobach uprawnionych do składania wniosków,
rodzajach przedsięwzięć i poziomach dofinansowania, a także kryteriach wyboru przedsięwzięć
i warunkach dofinansowania, można znaleźć
w Portalu Beneficjenta: https://portal.wfosigw.
bialystok.pl/ oraz na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/.
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków
wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
Gdzie składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie w formie
dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu
będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu
opublikowana jest na stronie internetowej
https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie
internetowej WFOŚiGW https://portal.wfosigw.
bialystok.pl/ i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.
Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez wnioskodawców, wypełniają
wnioski o dotację na częściową spłatę

kapitału udzielonego przez siebie kredytu.
Wnioski o dofinansowanie w formie
dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją
budynku/lokalu mieszkalnego objętego
wnioskiem w celu ich rozpatrzenia oraz
podjęcia decyzji o dofinansowaniu.
Dla kogo dofinansowanie
Beneficjentem Programu może zostać
osoba fizyczna, która :
1. jest właścicielem/współwłaścicielem
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
2. w Części 1 Programu dla podstawowego poziomu dofinansowania – o dochodzie
rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł
(brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa
domowego).
albo
w Części 2 Programu dla podwyższonego
poziomu dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa
domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy –
Prawo ochrony środowiska (złożenie wniosku
o dofinansowanie w ramach Części 2 programu
jest uwarunkowane posiadaniem tego zaświadczenia), nie przekracza kwoty:
1. 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2. 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej, roczny przychód wnioskodawcy
w ramach Części 2 Programu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
za rok kalendarzowy, za który ustalony został
przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym
w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji
na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach
programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
źródło: http://wfosigw.bialystok.pl

BIEGALIŚMY DLA HAJNÓWKI
Dnia 19 czerwca w imprezie biegowej
przeprowadzonej dla uczczenia jubileuszu
70-lecia nadania praw miejskich Hajnówce wystartowały cztery sztafety. Oficjalnego otwarcia
dokonał Burmistrz Miasta Jerzy Sirak, a kilka
minut później rozpoczęła się walka zawodników z temperaturą i własnymi słabościami.
Składy drużyn i miejsca:
I miejsce - Hajnówka Biega – Anna
Giermaniuk, Sylwia Gorbacz, Adam Bondaruk,
Krzysztof Wielkaniec, Jan Sołoguba, Tomasz
Androsiuk, Artur Burnecki, którzy w czasie 70
minut pokonali dystans 16759 m.
II miejsce - Banda Egona – Katarzyna Kruczkowska, Barbara Androsiuk, Marcin

Staniszewski, Ernest Wołosowicz, Ireneusz
Mackiewicz, Marek Bielawski, Stefan Chirko przebiegli 16162 m.
III miejsce - Dzikie Koty – Katarzyna
Hajduk, Luiza Frączek, Stefan Bedkowski, Jan
Karczewski, Mirosław Grygoruk, Kamil Łuksza,
Andrzej Pleskowicz w sumie pokonali dystans
15728 m.
IV miejsce - Hajnowska Elita – Kamila Ławrynowicz, Paulina Sołoguba, Eugenia
Artemiuk, Wiesław Karpiuk, Roman Wnuczko,
Dawid Stigańcow, Eugeniusz Artemiuk pokonali
13890 m.
Małgorzata Muszkatel
OSiR Hajnówka
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DECYZJA
Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703 ) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ) – po
rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Narew
postanawiam
1. uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Waśki, gmina Narew, oznaczone
w ewidencji gruntów jako działki: numer 8 o powierzchni 0,25 ha, numer 37 o powierzchni 0,20 ha, 88 o powierzchni
1,15 ha, 98 o powierzchni 0,25 ha, 114 o powierzchni 0,29 ha, 184 o powierzchni 0,05 ha.
2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomość położoną w obrębie Waśki, gmina Narew, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka numer 23 o powierzchni 0,65 ha..
Uzasadnienie
Wójt Gminy Narew wnioskiem z dnia 20 kwietnia 2021 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków obrębu Waśki, gmina Narew jako działki ewidencyjne numer 8, 23, 37, 88, 98, 114, 184, stanowiące
drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(Dz.U. z 2016 roku poz. 703).
Do wniosku Wójt Gminy Narew o uznanie za mienie gromadzkie załączył zeznania dwóch świadków, którzy
zeznali, że przed dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych działki oznaczone numerami 8, 23, 37, 88, 98, 114, 184, położone we wsi Waśki, gmina Narew użytkowane były przez mieszkańców wsi Waśki.
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.
Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki (drogi) oznaczone aktualnie
numerami ewidencyjnymi: 8, 37, 88, 98, 114, 184 były drogami na mapie (pierworysie z 1956 roku wsi Waśki,
gmina Narew.
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 23 ( droga ) o powierzchni 0,65 ha powstała podczas scalenia
gruntów obiektu Waśki w 1988 roku.
Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 8, 37, 88, 98, 114, 184 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.
Działki oznaczonej numerem 23 nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ została wydzielona po wejściu w życie ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych w 1988 roku w wyniku scalenia gruntów.
Pismem z dnia 20 maja 2021 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Narew oraz sołtysa wsi Waśki
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.
Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.
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 Waśki 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 Waśki Maria Dubicz-Monach
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

Uczennice z I LO nagrodzone
przez niemieckich partnerów
Cd. ze str. 3

stawiciele samorządów: ówczesny Starosta
Hajnowski Włodzimierz Pietroczuk i Przewodniczący Zarządu Amt Hattstedt Jens Kiesbye podjęli decyzję o nawiązaniu partnerstwa. Z kolei
w 2004 r. utworzone zostało Stowarzyszenie
„Przyjaciele Hajnówki”.
Od tego czasu współpraca rozwijała się
w różnych obszarach funkcjonowania powiatu w sferze gospodarki, kultury i oświaty. Ożywione kontakty na przestrzeni 20 lat zaowocowały

wieloma inicjatywami: od wymiany doświadczeń w zakresie działań samorządu lokalnego,
wymiany uczniów szkół średnich oraz występów
zespołów muzycznych po realizację wspólnych
projektów (jak np. zakończony w 2018 r. „Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi”, współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej).
Powyższe inicjatywy to najlepsze potwierdzenie dobrej współpracy opartej na wzajemnym
zrozumieniu, zaufaniu i serdeczności.
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