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Nixon powiedział, że do uprawiania polityki 
trzeba >rozumu, serca i jaj<. Na razie 

opozycja nie ma żadnego z tych elementów.”
Witold Jurasz, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych
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Nadzieja Nazaruk urodziła 
się 1 maja 1921 roku w Sama-
rze – w drodze powrotnej rodziców 
z Rosji do Polski. Wraz z rodzicami 
Marią i Janem Golonko oraz sio-
strą i trzema braćmi zamieszkała 
we wsi Krzywa w powiecie bielskim. 
Za mąż wyszła 3 marca 1940 roku 
za hajnowianina Mikołaja Nazaru-
ka. W  tym samym roku wspólnie 
zamieszkali w Hajnówce, gdzie 
mieszka do dziś. Nasza stulatka 
przez całe swoje życie zajmowa-
ła się gospodarstwem domowym 
i uprawiała ziemię. Małżonkowie 
doczekali się dwóch córek – Kata-
rzyny i Elżbiety, wnuka Mirosława 

Nadzieja Nazaruk większość swojego 
stuletniego życia spędziła w Hajnówce

i dwójki prawnuków – Wojciecha 
i Macieja. Pani Nadzieja owdowiała 
w 2003 roku. Od tego czasu jest 
pod stałą opieką córki Elżbiety.

Najlepsze życzenia z okazji 
setnych urodzin, dobrego zdrowia, 
pomyślności i pogody ducha oraz 
optymizmu na dalsze szczęśliwe 
lata, w imieniu swoim oraz wszyst-
kich mieszkańców Hajnówki, złożyli 
Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Haj-
nówka oraz Małgorzata Dąbrowska 
– Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go w Hajnówce. Kosz słodyczy i ob-
raz autorstwa hajnowskiego artysty 
Zbigniewa Budzyńskiego odebrała 
córka jubilatki – Pani Elżbieta Na-
zaruk.

Pani Elżbieta nie kryła wzru-
szenia – Dziękuję bardzo. Nie spo-
dziewałam się takiego wyróżnienia 
dla mamy. Brak mi słów.... Mama 
jest już bardzo chora. Gdyby mogła 
wiedzieć co dziś otrzymała byłaby 
szalenie wzruszona. Bardzo lubi 
słodycze, więc chętnie je skosztuje.

Szanownej jubilatce przeka-
zano również listy gratulacyjne od 
Mateusza Morawieckiego – Prezesa 
Rady Ministrów, Bohdana Paszkow-
skiego – Wojewody Podlaskiego i od 
Jerzego Siraka - Burmistrza Miasta 
Hajnówka.             Emilia Rynkowska

Najpierw trochę historii.135 
lat temu, 5 grudnia 1886 roku ko-
leje carskie uruchomiły linię Biały-
stok Poleski – Baranowicze. Była 
to linia pasażerska i towarowa, 
służąca między innymi do wywozu 
tkanin produkowanych w białostoc-
kim okręgu włókienniczym. W Ba-
ranowiczach łączyła się z innymi 
trasami w głąb Cesarstwa. Linia 
ta została utrzymana do końca II 
wojny światowej, przecięta w 1945 
granicą między Polską a ZSRR. Te-
raz kończyła się w Zubkach Biało-
stockich. 

Na starych zdjęciach z kwiet-
nia 2000 roku, widzimy mieszkań-
ców, z żalem żegnających ostatni, 
codzienny pociąg nr 37, Białystok 

– Zubki Białostockie.
Przez 16 lat linia była za-

mknięta, okazjonalnie uruchamiana 
w dniach kwesty Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Od 2016 roku 
pociągi jeździły w wakacyjne week-
endy.

I oto po 21 latach, od 1 
maja br. pociągi wróciły. Zarząd 
Województwa Podlaskiego podjął 
decyzję o wznowieniu kursowa-
nia dwóch par pociągów dziennie 
na linii Białystok – Waliły. Nie-

mała w tym zasługa społecznika, 
mieszkańca Sokola Białostockiego, 
Andrzeja Kasperowicza. Pisał do 
władz, wydeptywał dywany gabi-
netów i wychodził  pociąg .Podróż 
wśród ładnych krajobrazów i la-
sów niebawem pełnych grzybów , 
z Białegostoku przez Białystok Fa-
bryczny, Kuriany, Zajezierce, Żednię, 
Sokole Białostockie do Walił trwa 
niecałą godzinę. Bilet kosztuje 5,30 
zł, można go kupić w kasach bileto-
wych, w internecie na Polregio i bez 
dodatkowych opłat u konduktora 
pociągu.

Z Białegostoku, od poniedział-

Pociąg wrócił
ku do piątku wyjeżdżamy  o 4,50 
i 15,45, w soboty i niedziele rów-
nież o 8,52. Z Walił od poniedział-
ku do piątku wyjedziemy o 5,49 
i 16,51, a w soboty i niedziele 
o 10,27. Do pociągu można za-
bierać rowery. Również mieszkań-
cy Gródka mogą korzystać z tego 
połączenia, bowiem Wójt Gródka 
zapewnił dojazdy do Walił bezpłat-
nym busem. Stowarzyszenie Ko-
lejowe Podlasie nadało pociągom 
nazwy – jedna para to POLESKI, 
a druga RADUNIN. Frekwencja na 
linii rośnie i Was też zapraszamy.

          Wiesław Pietuch

Krzysztof Jurgiel  – O funduszach wartych „zachodu” część druga – strona 9

Firma Pronar powstała 
w 1988 roku w Narwi. Aktualnie 
posiada 8 zakładów: w Białymstoku, 
Hajnówce, Narewce, Siemiatyczach, 
Strabli i trzy fabryki w Narwi. Za-
trudnia ponad 2200 pracowników. 
Jest liderm w produkcji i sprzedaży 

maszyn i urządzeń dla rolnictwa, 
usług komunalnych oraz branży 
transportowej oraz liczącym się 
w świecie producentem kół do ma-
szyn rolniczych i komunalnych, ele-
mentów pneumatyki i hydrauliki si-
łowej, osi do przyczep a także profili 

stalowych i elementów z tworzyw 
sztucznych. Produkty Pronaru spo-
tkamy na wszystkich kontynentach 
bowiem eksportuje on je do ponad 
60 krajów. Uznanie na międzynaro-
dowych rynkach firma zyskała dzię-

Siemiatycze
Centrum Innowacji Pronaru
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337 tys. złotych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego trafi na potrze-
by drohiczyńskich seniorów.  Umowę 
na taką kwotę  dofinansowania Klubu 
Seniora podpisały 24 kwietnia władze 
Drohiczyna z Zarządem Województwa. 

Dotacja pozwoli na przyjęcie 24 
nowych osób oraz poszerzenie pro-
pozycji programowych. Seniorzy we-
zmą udział w warsztatach, zajęciach 
prozdrowotnych, spotkaniach integra-
cyjnych, wycieczkach i wydarzeniach 

Drohiczyn
Dotacja dla seniorów

kulturalnych. Skorzystają z porad 
specjalistów. Wartość całego projektu 
wynosi 357 tys. zł. Ta inicjatywa władz 
Drohiczyna  ma za zadanie polepsze-
nie jakości życia osób starszych. Sko-
rzystają z niej osoby powyżej 60 roku 
życia , które są szczególnie zagrożone 
ubóstwem  lub wykluczeniem społecz-
nym. Projekt  będzie  realizowany przez 
okres 20 miesięcy od 1 listopada 2021 
do końca 30 czerwca 2023 roku.                                                 

  (cec)

Podlaskie Stowarzysze-
nie Gmin wraz z Lokalną Orga-
nizacją Turystyczną „Lot nad Bu-
giem” zrealizuje dwa projekty, warte  
211 tys. zł, z czego dofinansowanie 
pokryje 200 tys. zł. Będą realizo-
wane  zadania z zakresu edukacji 
społecznej i obywatelskiej, w tym 
organizowanie wydarzeń i warsz-
tatów o charakterze międzypokole-
niowym (np.: warsztatów z dietetyki, 
kuchni tradycyjnej, projektowania 
ozdób i przedmiotów użytkowych, 

Warsztaty w powiecie siemiatyckim
obsługi portali społecznościowych) 
i zachęcanie mieszkańców do udzia-
łu w nich.

Działania te będą prowadzone 
dla mieszkańców gmin powiatu sie-
miatyckiego. Oba projekty zostały 
wybrane w konkursie Stowarzysze-
nia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel 
Doliny Bugu”.

Dofinansowanie tych sześciu 
projektów przekroczy 1,1 mln zł i po-
chodzi z funduszy europejskich.

(blik)

Fundacja Okno Na Wschód we 
współpracy z KGW „Łapianka na ob-
casach” w Łapach Dębowinie rozpo-
częły realizację pierwszego w wo-
jewództwie podlaskim programu 
ukierunkowanego na wzmocnienie 
instytucjonalne Podlaskich Kół Go-
spodyń Wiejskich (KGW). Aby wziąć 
udział w planowanych w niedale-
kiej przyszłości działaniach, należy 
dołączyć do Podlaskiej Bazy KGW, 
pierwszej w Polsce Wojewódzkiej 
Bazy KGW. Inicjatywa objęta jest 
Honorowym Patronatem Marszałka 
Województwa Podlaskiego.

Jeśli chcesz dołączyć Koło 
Gospodyń Wiejskich do wojewódz-

kiego katalogu w pierwszej kolej-
ności należy wypełnić formularz, 
gdzie trzeba opisać dotychczasowe 
działania oraz podać dane kontak-
towe. Po sprawdzeniu poprawno-
ści danych osobowych zostaniecie 
poproszeni o dosłanie kilku zdjęć, 
w celu skompletowania „Wizytówki”.

Baza to nie tylko interesujący 
sposób na pokazanie Waszej dzia-
łalności, ale również miejsce do wy-
miany kontaktów pomiędzy Kołami. 
Zamieszczone w niej KGW będą 
na bieżąco informowane o zbli-
żających się szkoleniach, spotka-
niach i inicjatywach skierowa-
nych wyłącznie do przedstawicieli  

Podlaska Baza KGW
Podlaskich Kół Gospodyń.

Jeśli chcecie sprawdzić 
jak wygląda Wojewódzka Baza 
KGW zapraszamy do odwiedzenia 
strony Podlaskie KGW.  

Inicjatorzy akcji zachęcają 
również do polubienia i obserwowa-
nia fanpage KGW Podlaskie, gdzie 
na bieżąco pojawiają się interesu-
jące informacje skierowane do osób 
aktywnie działających na rzecz 
swoich lokalnych społeczności.

Projekt dofinansowany jest ze 
środków Programu Aktywni Obywa-
tele – Fundusz Krajowy, finansowa-
nego ze środków EOG.

oprac. Cezary Rutkowski

Szlak rowerowy Green Velo 
to pięć projektów regionalnych wo-
jewództw: podkarpackiego, święto-
krzyskiego, lubelskiego, podlaskiego 
i warmińsko-mazurskiego zrealizo-
wanych we współpracy z ponad 200 
partnerami. To najdłuższy spójnie 
oznakowany szlak rowerowy w Polsce 

– 2000 km specjalnie wyznaczonej 
trasy. Najdłuższa jego część – 590 
km – przebiega przez województwo 
podlaskie. W maju tego roku mija 

okres trwałości projektu promocyj-
nego. Dlatego przedstawiciele wspo-
mnianych województw zastanawiali 
się, na spotkaniu odbytym 19 kwiet-
nia, jak dalej winna być realizowana 
jego idea. Nikt nie ma wątpliwości, że 
projekt należy kontynuować. A pro-
blemów do rozstrzygnięcia jest wiele, 
począwszy  od wypracowania wspól-
nego zarządzania szlakiem do jego 
finansowania.                   

Wiesław Sokołowski

Green Velo – co dalej?

Jak już informowaliśmy po-
wiat bielski otrzymał dofinansowa-
nie w kwocie 1 112 651,03 z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
przebudowę drogi powiatowej Orla 

– Koszele. W ramach inwestycji ul. 
Koszelowska w Orli otrzyma nową 
nawierzchnię asfaltową i chodnik 
po jednej stronie a droga do Ko-
szel zostanie poszerzona. W ciągu 

5 marca minęła 150 rocznica 
urodzin Róży Luksemburg, jednej 
z najbardziej znanych na świecie Po-
lek. W tej kategorii – jak pisze Rafał  
Woś – konkurować z nią może tylko 
Maria Skłodowska Curie. Urodziła 
się w Zamościu. U nas praktycznie – 
także dzięki dekomunizacji, chociaż 
komunistką nigdy nie była, a wręcz 
odwrotnie – zupełnie zapomniana. 
Lecz nie na Zachodzie. W Berlinie, 
12 stycznia – w 101 rocznicę jej za-
mordowania przez Freikorpus * – uli-
cami miasta przeszedł wielotysięcz-
ny  pochód zmierzając na cmentarz 
gdzie została pochowana. Maszero-
wano pod czerwonymi sztandarami 
z transparentami eksponującymi 
wolę walki o sprawiedliwość spo-
łeczną. Czy wyobrażacie sobie takie 

uczczenie Róży Luksemburg w jej 
ojczyźnie , o której wolność walczyła 
w 1905 roku?. 

* Freikorps (niem. wolny korpus) 
– ochotnicze, nacjonalistyczne for-
macje paramilitarne działające 
w Niemczech w latach 1918–1922. 
Miały one zahamować lewicowe 

Urodziny Róży
przemiany. Dysponowały bronią 
z magazynów wojskowych i dużą 
liczbą zdemobilizowanych żołnierzy. 
Organizacje te zyskały wsparcie ze 
strony niemieckiego ministra obro-
ny Gustava Noske, który wykorzy-
stał je m.in. do zniszczenia Związku 
Spartakusa (śmierć ponieśli wte-
dy Karol Liebknecht i Róża Luksem-
burg). Freikorpsy były finansowane 
przez rząd, armię, ziemiaństwo oraz 
przemysłowców. Historycy ocenia-
ją, że wiosną 1919 służyło w nich 
ponad 400 tysięcy ludzi. Brały też 
udział w walce z Polakami w po-
wstaniach śląskich. Walczył w nich 
wtedy Erich von dem Bach-Zelew-
ski (późniejszy dowódca niemieckich 
oddziałów tłumiących powstanie 
warszawskie).                           (zp)

drogi znajdzie się też wydzielona 
część do poruszania się pieszych. 
W samej wsi zostanie przebudowa-
ne i poszerzone skrzyżowanie, zo-
staną też wykonane zjazdy z kostki 
betonowej do posesji.

Całkowity koszt inwestycji 
to kwota 2 340 436 zł. Brakującą 
część pokryją po 50 proc powiat 
bielski i gmina Orla.              (czar)

Orla Przebudowa drogi do Koszel 

Samorząd miasta Hajnówka wspól-
nie z Hajnowskim Stowarzyszeniem 

„Sami Sobie” zrealizuję projekt aktywizacji 
osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym.  Dzięki otrzymanej 
dotacji z funduszy unijnych 45 osób znaj-
dzie pomoc w Klubie Integracji Społecznej 

„Kurnik”. Dla każdej z nich zostanie prze-

prowadzona diagnoza społeczno-zawo-
dowa uwzględniająca indywidualne pre-
dyspozycje i potrzeby. Uczestnicy projektu 
wezmą udział w kursach zawodowych, 
warsztatach edukacyjnych itp.

Koszt realizacji projektu wynosi 
802 tys., dofinansowanie z funduszy 
unijnych 730 tys. zł.                       (chod)

Hajnówka

700 tysięcy unijnej dotacji na aktywizację Przybyły na otwarcie Centrum 
Wystawienniczego Pronar wicepremier 
i Minister Rozwoju, Pracy i Technolo-
gii odwiedził także firmę Polser w Sie-
miatyczach. Firma działa na rynku od 
1996 roku. W towarzystwie wicemar-
szałka Stanisława Derehajło zwiedziła 
zakład i zapoznał się z ofertą i plana-
mi rozwojowymi firmy.                   (ak)

Siemiatycze

Wicepremier z wizytą
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Tegoroczne obchody Naro-
dowego Święta 3 Maja podobnie 
jak przed rokiem obchodzone były 
w powiecie bielskim z zachowaniem 
środków bezpieczeństwa i dystansu 
społecznego. Nie minęło bowiem 
zagrożenie spowodowane epidemią 
koronawirusa Covid-19. Unikanie 
uroczystych celebracji, zgromadzeń 
i imprez sprawiły, iż 230. roczni-
ca uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
przybrała bardziej religijny charak-

ter, skupiając się na modlitwach za 
Ojczyznę w bielskich świątyniach.

Narodowe Święto 3 Maja 
zbiegło się ze świętami Wielka-
nocy obchodzonymi w cerkwi 
prawosławnej. Świąteczny dzień 
rozpoczęło nabożeństwo w intencji 
Ojczyzny w cerkwi Św. Archanioła 
Michała, odprawione przez dzie-
kana bielskiego ks. mitrata Leon-
cjusza Tofiluka. Obecni na nim byli 
przedstawiciele władz powiatu biel-
skiego i miasta Bielska Podlaskiego: 
wicestarosta Piotr Bożko, burmistrz 
miasta Jarosław Borowski i jego 
zastępca Bożena Zwolińska. 

Dzisiejszy dzień, święto na-

rodowe jest błogosławieństwem 
Bożym – mówił do uczestników 
nabożeństwa ks. Tofiluk. – Niech 
to trwa, żeby Bóg chronił nasz kraj 
i obdarzał swoją miłością i rów-
nież natchnął nas tym, abyśmy 
rozumieli jego intencje, jego naukę 
i jego miłość do nas.

Po zakończonym nabożeń-
stwie w cerkwi wicestarosta Piotr 
Bożko towarzyszył burmistrzowi 
Borowskiemu i jego zastępcy przy 

Narodowe Święto 3 Maja 

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski składa wieniec  
pod pomnikiem Niepodległości Polski

Nabożeństwo w intencji Ojczyzny w cerkwi św. Archanioła Michała 
w Bielsku Podlaskim

Kwiaty pod pomnikiem Niepodległości Polski składają  
wicestarosta Piotr Bożko oraz przedstawiciele władz Bielska Podlaskiego

We mszy św. za Ojczyznę uczestniczył starosta bielski  
Sławomir Jerzy Snarski

składaniu kwiatów pod pomnikiem 
Niepodległości Polski. 

 Kolejnym wydarzeniem tego 
dnia była msza św. w intencji Oj-
czyzny w bazylice Narodzenia NMP 
i Św. Mikołaja. Koncelebrowali ją 
dziekan bielski ks. Ryszard Zalew-
ski oraz Mateusz Roguski. Wśród 
jej uczestników znalazł się staro-
sta bielski Sławomir Jerzy Snarski, 
a przybyło na nią wielu mieszkań-
ców miasta i powiatu. Starosta po 
zakończonej mszy złożył kwiaty 
pod pomnikiem św. Jana Pawła II 
oddając hołd wielkiemu Polakowi, 
który szczególnie zatroskany był 
o dziedzictwo Konstytucji 3 Maja. 
Następnie starosta złożył wieniec 
pod pomnikiem Niepodległości 
Polski. 

Tego dnia mieszkańcy powia-
tu celebrowali Narodowe Święto 3 
Maja w wielu miejscach, uczestni-
cząc w nabożeństwach w intencji 
Ojczyzny, składając wieńce i wią-
zanki kwiatów w miejscach pamięci 
narodowej, wieszając na swych do-
mach narodowe flagi. W przededniu 
święta apelował o to starosta biel-
ski Sławomir Jerzy Snarski w opu-
blikowanej na stronie internetowej 
powiatu odezwie. - Zwracam się do 
Was z prośbą, abyśmy nie zapo-
mnieli o doniosłych wydarzeniach 
sprzed 230 lat. Uczcijmy je god-
nie, ze świadomością, iż to właśnie 
Konstytucji 3 Maja nie tylko my – 
Polacy, ale i inne narody zawdzię-
czają postęp w rozwoju idei nowo-
czesnego państwa, zapewniającego 
bezpieczeństwo i właściwą opiekę 
zdrowotną. Pamiętając o tym wy-
wieśmy flagi narodowe, złóżmy 
wiązanki kwiatów pod pomnika-
mi i wdzięczną pamięcią wspo-
mnijmy twórców wielkiej Ustawy  
Zasadniczej.

   pd

Olimpiada Wiedzy i Umiejęt-
ności Rolniczych to jeden z najstar-
szych i najbardziej prestiżowych 
konkursów wiedzy oraz umiejętno-
ści praktycznych organizowanych 
w naszym kraju, któremu patronuje 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
a także Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

23 kwietnia br. na Uniwersy-
tecie Przyrodniczo-Humanistycz-
nym w Siedlcach na Wydziale Agro-
bioinżynierii i Nauk o Zwierzętach 

oraz gościnnie na Wydziale Nauk 
Społecznych odbyły się eliminacje 
okręgowe XLIV edycji Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. 
W eliminacjach wzięło udział 125 
finalistów z 3 województw: pod-
laskiego, mazowieckiego i lubel-
skiego (okręg siedlecki). Uczniowie 
zgrupowani byli w 8 blokach tema-
tycznych: agrobiznes, produkcja ro-
ślinna, produkcja zwierzęca, gastro-
nomia, technologia żywności, we-

Uczniowie ZS nr 4 w eliminacjach 
olimpiady rolniczej

Cd. str. 4
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terynaria, architektura krajobrazu, 
mechanizacja rolnictwa.

Zespół Szkół nr 4 im. Zie-
mi Podlaskiej reprezentowało 8 
uczniów w blokach:

- produkcja zwierzęca: Ireneusz Bi-
rycki kl. IV i Mariusz Kraśko kl. II 
(technik rolnik),

- mechanizacja rolnictwa: Michał 
Andrzejuk kl. II i Maciej Walesz-
kiewic z kl. II (technik rolnik),

- produkcja roślinna: Jakub Szut kl. 
II i Kamil Sakowski kl. II (technik 
rolnik),

- gastronomia: Emilia Kuchnio kl. 
III i Dominika Demianiuk kl. IV 
(technik żywienia i usług gastro-
nomicznych).

Uczniowie ZS nr 4 w eliminacjach 
olimpiady rolniczej

Cd. ze str. 3 Wiedza i umiejętności prak-
tyczne naszych uczniów okazały się 
bardzo wysokie, co zaowocowało 
zajęciem przez nich czołowych lo-
kat:
• I miejsce i udział w etapie cen-

tralnym - Ireneusz Birycki,
• IV miejsce i udział w etapie cen-

tralnym – Michał Andrzejuk,
• V miejsce – Mariusz Kraśko,
• VI miejsce – Emilia Kuchnio.

W tegorocznej edycji olimpia-
dy Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Pod-
laskiej zajął II miejsce. W nagrodę 
przyznano mu puchar ufundowany 
przez dziekana Wydziału Agrobioin-
żynierii i Nauk o Zwierzętach.

zs4, fot. Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach

Powiat bielski na inwesty-
cje drogowe realizowane w la-
tach 2021-2023 otrzyma blisko  
6,7 mln zł z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Kwota ta 
może zostać zwiększona o kolejne  
9,1 mln zł, jeśli do realizacji do-
puszczone zostaną zadania z listy 
rezerwowej. Podlaski Urząd Woje-
wódzki ogłosił listy dofinansowy-
wanych inwestycji samorządowych.

Z opublikowanej listy podsta-
wowej wynika, iż powiat bielski przy 
udziale środków RFRD zrealizuje 
cztery zadania drogowe:
• Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1694B od drogi wojewódz-
kiej nr 681 – Popławy - Puchały 
Stare - granica powiatu, kwota 
dofinansowania w latach 2021-
2023 - 2,6 mln zł;

• Przebudowa z rozbudową drogi 
powiatowej Nr 1581B Wyszki - 
Filipy (Etap I) - kwota dofinan-
sowania w latach 2021-2023 –  
1,8 mln zł;

• Przebudowa drogi powiatowej nr 
1599B ulica Piłsudskiego i Biel-
ska w Brańsku, dofinansowanie 
w kwocie 1,2 mln zł;

• Przebudowa i rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1681B na odcinku 

Powiat bielski przebuduje drogi w ramach  
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Orla – Koszele, dofinansowanie 
w kwocie 1,1 mln zł.

Ponadto na liście rezerwowej 
znalazły się kolejne 4 inwestycje 
drogowe:
• Przebudowa drogi powiatowej  

nr 1575B (II Etap) Bielsk Podla-
ski - Strabla. Odcinek Bielsk Pod-
laski – Stołowacz, kwota dofinan-
sowania w latach 2021-2023 –  
5,2 mln zł;

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1683B, 1679B, 1684B Podbie-
le – Dubiażyn, kwota dofinan-
sowania w latach 2021-2022 –  
1,35 mln zł;

• Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1691B odcinek Truski –  

Przebudowana droga w miejscowości Popławy

Olszewo, kwota dofinansowania 
1,9 mln zł;

• Przebudowa drogi powiatowej nr 
1698B Spieszyn (Etap II), kwota 
dofinansowania 659 tys. zł.

Otrzymane przez powiat tak 
znaczące wsparcie pozwoli na 
znaczne przyspieszenia tempa 
przebudowy dróg powiatowych. 
Należy jednak zauważyć, iż jest 
to tylko połowa kosztów realizacji 
zaplanowanych inwestycji drogo-
wych. Drugą połowę powiat wyłoży 
z własnych środków budżetowych. 
Zakładany jest także udział środ-
ków finansowych z budżetów sa-
morządów gminnych.

pd 

Od poniedziałku 10 maja br. w po-
wiecie bielskim ruszyły masowe szcze-
pienia przeciwko Covid-19. W Bielsku 
Podlaskim punkt szczepień zorganizo-
wany przez Powiat Bielski i Samodziel-
ny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
został otwarty w budynku „Z” szpitala 
(oddział zakaźny) przy ul. Kleszcze-
lowskiej 1. Będzie on funkcjonował od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 19.00. Przewiduje się, że 
codziennie będzie mogło się w nim 
zaszczepić ok. 150 osób, a tygodniowo 
ok. 700 osób.

Kto może skorzystać z maso-
wych szczepień? Przede wszystkim 

Punkty szczepień powszechnych 
przeciwko Covid-19 w powiecie bielskim

każda osoba, która 
posiada e-skierowa-
nie. Jeżeli zaintere-
sowany takowego nie 
posiada, może zwrócić 
się do swego lekarza 
POZ o jego wystawie-
nie. Na wizytę uma-
wiać się można także 
przez portal pacjenta -  

https://pacjent.gov.pl/, telefonicznie 
pod numerem telefonu 85 833 43 93 
lub po prostu zgłaszając się do punktu 
szczepień. 

Powiat bielski wspólnie z SPZOZ 
w Bielsku Podlaskim przygotował także 
punkt szczepień masowych w Brańsku, 
mieszczący się w Domu Pomocy Spo-
łecznej im. Jana Pawła II. Szczepienia 
będą w nim wykonywane natychmiast 
po dostarczeniu szczepionek w ramach 
Systemu Dystrybucji Szczepionek.

Więcej informacji na temat 
szczepień można uzyskać na stronie  
https://pacjent.gov.pl/.                                      pd

29 kwietnia br. na XXIII sesji 
obradowała rada powiatu. Głów-
nym elementem posiedzenia było 
votum zaufania i absolutorium, 
które radni udzielili zarządowi po-
wiatu. Z wyrażoną w ten sposób 
oceną działań zarządu w 2020 r. 
związanych było szereg sprawoz-
dań, które dominowały w porządku 
obrad sesji. 

Udzielenie przez radnych vo-
tum zaufania zarządowi związane 
jest z przyjęciem przez nich rapor-
tu o stanie powiatu za ubiegły rok. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie 
powiatowym zarówno raport, jak 
i udzielenie votum zaufania powin-
ny być przedmiotem sesji absolu-
toryjnej. Tak też stało się podczas 
obrad ostatniej sesji. Radni bowiem 
udzielili także absolutorium zarzą-
dowi, doceniając sposób, w jaki ten 
ostatni gospodarował budżetem 
powiatu w roku 2020.

Przegłosowanie absolutorium 
poprzedziło zapoznanie się przez 
radę i przyjęcie całego szeregu 
sprawozdań i informacji. Zgodnie 
z odpowiednimi regulacjami praw-
nymi radni rozpatrywali zatem in-
formację o stanie mienia Powiatu 
Bielskiego według stanu na dzień 
31 grudnia 2020 r., sprawozdanie 
komisji rewizyjnej z wyników kon-
troli wykonania budżetu Powiatu 
Bielskiego za 2020 rok i wreszcie 
sprawozdanie finansowe oraz spra-
wozdanie z wykonania budżetu Po-
wiatu Bielskiego za 2020 rok. 

Ostatecznie wykonanie bu-
dżetu powiatu za ubiegły rok spo-
tkało się ze zdecydowanie pozy-
tywną oceną radnych rady powiatu. 
W głosowaniu nad przyjęciem ab-
solutorium 16 radnych oddało głos 

Relacja z XXIII sesji Rady Powiatu
„za”, a 1 wstrzymał się od głosu.

W porządku obrad sesji znala-
zło się kilka innych tematów spra-
wozdawczych. Rada zapoznała się 
ze sprawozdaniem z pracy zarządu 
powiatu w okresie międzysesyjnym, 
informacją o stanie bezpieczeń-
stwa sanitarnego Powiatu Bielskie-
go za ubiegły rok, sprawozdaniem 
rocznym z wykonania planu finan-
sowego Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bielsku Podlaskim, informacją 
z działalności Powiatowego Cen-

trum Pomocy Rodzinie w Bielsku 
Podlaskim, organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej oraz powiato-
wych programów realizowanych 
w 2020 r. wraz z oceną zasobów 
pomocy społecznej. Rozpatrzono 
także sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy powiatu 
bielskiego z organizacjami poza-
rządowymi.

W zakresie spraw społecz-
nych rada podjęła kilka uchwał, 
związanych z przyjęciem progra-
mów działania na rok bieżący i lata 
przyszłe. Dokonano zatem przyjęcia 
powiatowego programu rozwoju 
pieczy zastępczej w powiecie biel-
skim na lata 2021-2023 i powia-

towego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie w powie-
cie bielskim na lata 2021-2024. 
Przedmiotem jednej z uchwał było 
określenie zadań, na które powiat 
bielski przeznacza środki Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021 r.

Na każdej sesji rada powiatu 
dokonuje bieżącej korekty budże-
tu powiatu. Także obecnie podjęła 
ona dwie uchwały w tym zakresie, 
przegłosowując zmian w budżecie 

powiatu na rok bieżący oraz doko-
nując zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu na lata 2021-
2025. 

Ponadto rada powiatu rozpa-
trzyła skargę mieszkańca powiatu 
bielskiego na działalność starosty 
bielskiego. Po zapoznaniu się z opi-
nią komisji skarg, wniosków i petycji 
rada uznała skargę za bezzasadną.

Z porządkiem obrad se-
sji i materiałami sesyjnymi 
można zapoznać się, odwie-
dzając Biuletyn Informacji Pu-
blicznej powiatu bielskiego:  
https://bip-stbielsk.wrotapodlasia.pl/ 

pd 

Rada powiatu bielskiego 
podczas obrad XXIII sesji w dniu 
29 kwietnia br. udzieliła absoluto-
rium zarządowi powiatu. Po rozpa-
trzeniu sprawozdania finansowego 
z wykonania budżetu powiatu za 
ubiegły rok radni w głosowaniu 
poddali ocenie prawidłowość poli-
tyki finansowej prowadzonej przez 
zarząd. Za udzieleniem absoluto-
rium głosowało 16 radnych, a tylko 
1 wstrzymał się od głosu. 

Na tej samej sesji zarząd 

Zarząd Powiatu z absolutorium

otrzymał również votum zaufania 
po przedstawieniu raportu o sta-
nie powiatu za 2020 rok. Dokument 
ten stanowi podsumowanie działal-
ności powiatu w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii oraz uchwał 
rady powiatu.

Z raportem o stanie powiatu 
bielskiego za rok 2020 można za-
poznać się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Powiatu Bielskiego.

pd 

Zdalne obrady XXIII sesji rady powiatu w Bielsku Podlaskim 
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W województwie podlaskim 
funkcjonuje 13 Lokalnych Grup 
Działania.  Opracowują one lokal-
ne strategie rozwoju, dzięki którym 
mieszkańcy blisko swego miejsca 
zamieszkania poszukują źródeł 
dofinansowania swoich inicjatyw – 
mając wpływ na zakres i sposób 
działań, które będą realizowane na 
ich terenie. 

Funkcjonowanie LGD w per-
spektywie finansowej 2021 – 2027 
były tematem spotkania online 
marszałka Artura Kosickiego i wi-
cemarszałka Stanisława Derehajło 

LGD w nowej perspektywie finansowej
z przedstawicielami LGD. W po-
przedniej perspektywie finansowej 
ta współpraca odbywała się w ra-
mach Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność (RLKS). 
Nasz region jest jednym z dwóch 
(drugi to woj. kujawsko-pomorskie), 
które wprowadziły wielofunduszo-
wość RLKS.

W dyskusji marszałek Kosicki 
podkreślił, że Zarząd Województwa 

„będzie dążył do tego, żeby kwota 
skierowana do LGD-ów była taka 
sama, a na pewno nie mniejsza niż 
w latach 2014-2020”.              (aa)

Jeśli potrzebujesz dowiedzieć 
się czy twój pomysł ma szansę na 
dofinansowanie, lub już realizujesz 
jakiś pomysł ale masz wątpliwości, 
pomocy, udzieli ci Punkt Informa-
cyjny Funduszy Europejskich. Mie-
ści się on w budynku Urzędu Mar-
szałkowskiego  Białymstoku przy  
ul. Poleskiej 89.
W Punkcie uzyskasz m.in. :

- informację o podstawowych 
kryteriach uzyskania dofinansowa-
nia,

- dane o procedurach, wyma-
ganych dokumentach, terminach, 
zasadach opisywania dokumentów 
finansowo-księgowych związanych 
z rozliczaniem dotacji,

- spis instytucji odpowiadają-
cych za przyjmowanie wniosków.
Podobne punkty działają też 
w Łomży i Suwałkach.
Więcej informacji znajdziesz na 
stronie internetowej Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego.             (aa )

Fundusze Europejskie  
– gdzie zdobyć informacje

Papież Franciszek w opubli-
kowanym 24 marca dokumencie 
Motu Proprio ogłosił, że pensje 
w Watykanie zostaną zmniejszo-
ne. Decyzja jest spowodowana 
m.in. pandemią koronawirusa, któ-
ra ma znaczny wpływ na finanse 
Kościoła. Wynagrodzenia kardyna-
łów zostaną obniżone o 10 proc., 
szefów wydziałów i sekretarzy o 8 
proc., a duchownych i zakonników 
o 3 proc. Zawieszone zostały także 
stałe premie i podwyżki związane 
z awansem lub stażem pracy.

„Zrównoważona przyszłość gospo-

Watykan

Kardynałowie  
zarobią mniej

darcza wymaga dziś między inny-
mi podjęcia decyzji, które dotyczą 
także wynagrodzeń pracowników” 

- napisał papież, który chce aby 
wszyscy watykańscy pracownicy 
zostali utrzymani na swych stano-
wiskach do 2023 r.
Czytającemu taką informację na-
suwa się pytanie, kiedy polscy du-
chowni pójdą w ślady papieża?
A tak decyzję Franciszka skomen-
tował jeden z internautów:

„Wygląda na to, że biskupi i księża 
to zawód – nie powołanie ani sa-
krament !!!”                              (zp)

W Białostockim Centrum On-
kologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 
zawisł pierwszy w regionie i jeden 
z nielicznych w kraju „Dzwon Zwy-
cięzcy”. Trzykrotne uderzenie w jego 
kielich będzie oznajmiać o zakoń-
czeniu leczenia i wygranej z nowo-
tworem. Jego odsłonięcie odbyło 
się we wtorek 30 marca.

Jako pierwsza w podla-
ski „Dzwon zwycięstwa” uderzyła 
Barbara Wnukowska, liderka Ery 
Nowych Kobiet z Sokółki, która 
w ciągu ostatnich dwóch lat zma-
gała się z nowotworem piersi. Jak 
powiedziała „umieszczenie symbo-
lu zwycięstwa w BCO nad chorobą 
było jej wielkim marzeniem”. Jego 
spełnienie stało się możliwe dzięki 
fundacji Era Nowych Kobiet Joanny 
Przetakiewicz, która sfinansowała 
zakup dzwonu. 

Zakończenie leczenia, jak za-
kończenie wachty – historia Dzwo-
nu Zwycięzcy.

Zwyczaj oznajmiania wygra-
nej z rakiem za pomocą dźwięku 

Dzwon zwycięzcy
dzwonu zapoczątkował Irve La 
Moyne, amerykański kontradmirał 
marynarki wojennej. Chorował na 
nowotwór w latach 90. XX wieku. 
Kiedyś powiedział swojemu leka-
rzowi, że po ostatniej radioterapii 
uderzy w okrętowy dzwon. To tra-
dycja marynarzy – symboliczne 
ogłoszenie zakończenia wachty.

Od tego momentu minęło 25 
lat. Dzwon, w który uderzył La Moy-
ne, do dziś wisi w centrum onkolo-
gicznym w Teksasie.

W uroczystym odsłonięciu 
dzwonu wziął udział marszałek Ar-
tur Kosicki.

Oby „Dzwon zwycięstwa” roz-
brzmiewał jak najczęściej.     (akur)

Marszałek Artur Kosicki w towarzystwie Barbary Wnukowskiej i Joanny 
Przetakiewicz odsłania „Dzwon zwycięstwa” 

6,5 mln zł na przystosowanie 
ponad stu szkół do nauczania w cza-
sach pandemii.

Na posiedzeniu w czwartek, 15 
kwietnia Zarząd Województwa Podla-
skiego przyznał 6,5 mln zł z funduszy 
europejskich na wsparcie 103 szkół 
z Białostockiego Obszaru Funkcjonal-
nego w zwalczaniu skutków COVID-19.

Projekt zrealizuje Stowa-
rzyszenie Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego, który stanowi Bia-
łystok i dziewięć ościennych gmin: 
Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, 
Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzy-
niewo Duże, Juchnowiec Kościelny 
i Turośń Kościelna.

W ramach tego przedsięwzię-
cia dla 103 szkół z tego obszaru, pro-
wadzonych przez miasto Białystok, 
gminy: Choroszcz, Czarna Białostoc-
ka, Dobrzyniewo Duże,  Juchnowiec 
Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Ko-

Lepiej późno niż wcale
ścielna, Wasilków,  Zabłudów oraz po-
wiat białostocki (Czarna Białostocka, 
Łapy),zostaną kupione środki i urzą-
dzenia dezynfekujące, a także odzież 
ochronna. Skorzysta z nich 8578  
uczniów oraz 1275 nauczycieli. Szko-
ły zyskają także sprzęt informatyczny 
(w tym 2311 laptopów) oraz licen-
cje, potrzebne do nauczania zdalne-
go i hybrydowego (łączącego naukę 
stacjonarną i zdalną). Ponadto 444 
nauczycieli weźmie też udział w szko-
leniach na temat obu nowych form 
nauczania.

W placówkach zostaną przepro-
wadzone drobne remonty i adaptacje 
pomieszczeń, wynikające z rygorów 
bezpieczeństwa podczas pandemii 
i konieczności zachowania dystansu.

Koszt realizacji tych działań 
wyniesie blisko 7,7 mln zł, z czego 
dofinansowanie z funduszy euro-
pejskich pokryje 6,5 mln zł. Szkoły  

zrealizują je do końca września br. 
Doceniając działania  Zarządu 

Województwa rodzi się jednocześnie 
pytanie, czy dofinansowanie szkól 
w czasie pandemii nie powinno być 
dokonane o wiele wcześniej?

(źródło umwp)

Władze Mielnika planują wy-
danie publikacji związanej z historią 
kopalni kredy. Autorzy przyszłej pu-
blikacji zwracają się o pomoc w jej 
opracowaniu. Proszą o udostępnienie 
wszelkich informacji, zdjęć, wspo-
mnień  i dokumentów związanych 
z historią mielnickiej kredy, Mielnic-
kich Zakładów Kredowych itp. Infor-
macje można zgłaszać do Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Mielniku: tel. 85 
6577015, 728853211 lub  meilowo  
historiakredy@mielnik.com            (c)

Mielnik

Historia kopalni kredy
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W lutym br. podpisano umowę 
na dawno oczekiwany remont bia-
łostockiego teatru dramatycznego. 
Został już ogłoszony przetarg na 
pierwszy etap modernizacji. Prze-
widywana wartość remontu wyno-
si 58 mln złotych, z czego prawie 
połowa (26 mln) będzie pochodziła 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Remont zaplanowano na 
lata 2021 – 2023. W jego trakcie 
trzeba będzie łączyć wymogi kon-
serwatorskie z koniecznością dosto-
sowania teatru do współczesnych 
wymogów technologicznych. Budy-
nek zostanie przebudowany, rozbu-
dowany, wyremontowany i docieplo-
ny. Wymieniona zostanie stolarka 
i ślusarka, instalacje elektryczne, 
telekomunikacyjne oraz wyposa-
żenie. Nie zapomniano o wymianie 
wentylacji mechanicznej i klima-
tyzacji oraz zainstalowaniu windy. 

Planowane prace poprawią zarówno 
komfort pracy pracowników teatru 
jak też widzów. Na czas remontu 
teatr zostanie zamknięty, jednak nie 
zawiesi działalności artystycznej.

Teatr Dramatyczny im. Alek-
sandra Węgierki mieści się w bu-
dynku zaprojektowanym przez Ja-
rosława Gerycza i wybudowanym 
w latach 1933 - 1938 w stylu mo-
dernistycznym. Do tej pory zacho-
wał się oryginalny rozkład wnętrz. 
Pierwsze przedstawienie w Teatrze 
Miejskim im. Józefa Piłsudskiego 
zagrał 27 grudnia 1938 r. zespół 
grodzieńskiego Teatru Objazdowe-
go. Do oficjalnego otwarcia Teatru, 
którego miał dokonać marszałek 
Edward Śmigły-Rydz we wrześniu 
1939 r. nie doszło.

W 1940 roku – po aneksji 
Białegostoku do BSRR – władze 
radzieckie upaństwowiły placówkę 

i przekształciły ją w Państwowy 
Teatr Polski Białoruskiej Socja-
listycznej Republiki Radzieckiej. 
Jego dyrektor Aleksander Węgier-
ko stworzył wtedy zespół złożony 
z najwybitniejszych aktorów scen 
warszawskich. Wystawiano – w ję-
zyku polskim – twórczość wybitnych 
polskich dramaturgów.

Po wojnie teatr rozpoczął 

Teatr jak nowy

działalność w 1944 roku, chociaż 
przez kilka lat jego siedziba mie-
ściła się w byłym kinie „Ton” bo-
wiem trwała odbudowa Domu Lu-
dowego z powojennych zniszczeń. 
W ukształtowanym po wyzwoleniu 
zespole teatralnym znaleźli się zna-
komici artyści: Jan Świderski, Cze-
sław Wołłejko, Halina Kossobudzka, 
Lidia Zamkow, Hanka Bielicka, Jerzy 

Duszyński i inni. Pierwszym dyrekto-
rem teatru został Marian Meller. Ofi-
cjalną działalność rozpoczęto spek-
taklem „Uciekła mi przepióreczka” 
Stefana Żeromskiego (premiera 22 
września 1944 r.) Pierwszy spektakl 
w odbudowanym budynku – sztu-
kę „Świętoszek” Moliera – zagrano 
cztery lata później, 23 września  
1948 roku.                             (Sok)

Wystawa Fotografii przedsta-
wia zwierzęta, rośliny oraz tereny 
cenne przyrodniczo znajdujące się 
w obszarze realizacji projektu pt. 

„Łączy nas Bug – utworzenie dwóch 
transgranicznych kajakowych szla-
ków turystycznych” sfinansowa-

nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska – Białoruś 
– Ukraina 2014 – 2020.

Celem wystawy jest promo-
cja walorów cennych przyrodniczo 
znajdujących się na utworzonych 

Mielnik Wystawa – Łączy Nas Bug
szlakach turystycznych, takich jak:

Park Krajobrazowy Podlaski 
Przełom Bugu, Sobiborski Park 
Krajobrazowy, Strzelecki Park Kra-
jobrazowy, Nadbużański Park Kra-
jobrazowy, Obszar Natura 2000 
PLH060032 – Poleska Dolina Bugu, 

Transgraniczny Rezerwat Biosfery 
Polesie Zachodnie, Obszar Natura 
2000 PLB060003 – Dolina Środ-
kowego Bugu, Obszar Natura 2000 
PLH140011 – Ostoja nadbużańska, 
Obszar Natura 2000 PLB140001 

– Dolina Dolnego Bugu, Rezerwat 
Zoologiczny „Bug”

Jednym ze szlaków jest – 
Szlak Kajakowy Rzeką Bug – roz-
poczynający się w miejscowości 
Werhabuż (Ukraina) a kończący się 
w okolicach Wyszkowa (Polska).

Szlak biegnie przez 40 gmin 
(po stronie Polskiej) ukazując pięk-
no nadbużańskiej przyrody, również 
przez Gminę Mielnik, przez którą 
na odcinku 27 km przepływa rzeka 
Bug.

Organizatorem wystawy jest 
Gmina Drohiczyn, we współpracy 
z Ośrodkiem Dziejów Ziemi Mielnic-
kiej – Muzeum w Mielniku

Projekt  koordynuje Rafał 
Siwek, 501 701 152, http://www.
bugunitesus.eu/

(goksir mielnik)

Z powodu awarii grodzi prze-
ciwpożarowej duża scena Opery 
i Filharmonii Podlaskiej - Europej-
skiego Centrum Sztuki w Białym-
stoku, będzie w najbliższym czasie 
wyłączona z użycia.

Podczas próby pożarowej 
uszkodzeniu uległa opuszczana 
brama przeciwpożarowa zainsta-
lowana między widownią a sceną. 

W związku z tym zdarzeniem, 
nawet jeśli obostrzenia związane 
z pandemią zostaną zniesione i bę-
dzie można wznowić działalność 
z udziałem publiczności, wydarze-
nia na dużej scenie Opery i Filhar-
monii Podlaskiej nie będą się odby-
wały do końca sezonu artystyczne-
go. Publiczność będzie mogła brać 
udział w koncertach i spektaklach 
organizowanych w sali kame-
ralnej i amfiteatrze przy ul. Ode-
skiej oraz w sali koncertowej przy  
ul. Podleśnej.

Małgorzata Jopich

Awaria  
w Operze
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GMINA BIELSK PODLASKI

Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Łubinie Kościelnym wzięła udział 
w ogólnopolskim  konkursie pt. „ Wiedza 
o ekologii, czyli uczniowie piszą EKO – pod-
ręcznik” organizowanym przez Polską Gru-
pę Biogazową  Serwis Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Konkurs skierowany był do 
szkół podstawowych w gminach, w których 
organizator posiada lub planuje prowadzić 
elektrociepłownię na biogaz.  

Głównym celem konkursu było promo-
wanie wiedzy ekologicznej a także postaw 
troski i odpowiedzialności za środowisko 
naturalne wśród uczniów i rodziców. 

Zadanie konkursowe polegało na przy-
gotowaniu przez uczniów  Eko – podręcznika 
skierowanego do dorosłych, zawierającego 
informacje o codziennych działaniach i roz-
wiązaniach zapobiegających szkodliwym , 
niebezpiecznym zmianom klimatycznym 
i środowiskowym. 

„Jak być Eko we własnym domu”,  taki 
tytuł nosił Eko podręcznik przygotowany 
przez  uczniów kl. IV – VIII.  Autorzy  zamie-
ścili w nim  szereg zasad i wskazówek, min.   
jak należy dbać o środowisko, na co powin-
niśmy zwracać uwagę w czasie wykony-
wania domowych obowiązków, by oszczęd-
nie gospodarować wodą i energią oraz jak 
świadomie robić zakupy w sklepie. Całość 
uatrakcyjniły prace plastyczne uczniów. 
Oprawę plastyczną poszczególnych stron 
podręcznika wykonała uczennica kl. VIII. 

 Jury Konkursu doceniło pomysło-
wość i zaangażowanie uczniów. Szkoła 
w największym stopniu spełniła kryteria 
oceny, uzyskała największą ilość punktów  
i zdobyła pierwsze miejsce. Nagrodą  za 
zajęcie pierwszego miejsca są trzy laptopy 
dla szkoły ufundowane przez organizatora 
konkursu .

Eko podręcznik można obejrzeć i po-
czytać na stronie internetowej i Facebooku 
szkoły. 

Informacja z wręczenia nagród
Dnia 07.05.2021r. w Szkole Podstawo-

KONKURS EKOLOGICZNY

 „WIEDZA O EKOLOGII, CZYLI UCZNIOWIE PISZĄ EKO – PODRĘCZNIK”
wej im. Jana Pawła  II w Łubinie Kościelnym 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród za 
zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkur-
sie „Wiedza o ekologii, czyli uczniowie pi-
szą EKO – podręcznik’’,  zorganizowanym 
przez Polską Grupę Biogazową.  Pan To-
masz Włodarczyk - Prezes Zarządu PGB na 
ręce  Dyrektora szkoły przekazał główną 
nagrodę -  trzy  laptopy.  W swoim wystą-
pieniu podkreślił wyjątkowość i oryginalność 
podręcznika. W konkursie wzięło  udział 12 
uczniów  klas IV – VIII. Miłą niespodzianką 
były elektroniczne prezenty dla współtwór-
ców EKO- podręcznika.

Na spotkanie przybyła również  Pani 
Raisa Rajecka- Wójt Gminy Bielsk Podla-
ski,  która także pogratulowała zwycięz-
com  i przywiozła im słodkie upominki. 
Cieszymy się , że organizatorzy konkursu  
docenili naszą pracę, zostaliśmy nagrodzeni 
i mamy nadzieję, że te krótkie wskazówki  
zawarte w podręczniku, pomogą dorosłym 
być EKO.                               Anna Żochowska

Administracja

Pedagogika

Psychologia

Niepaństwowa	Wyższa	Szkoła	Pedagogiczna	
w	Białymstoku

Studiuj	w	NWSP

Pedagogika przedszkolna 
             i wczesnoszkolna

Bezpieczeństwo 
            wewnętrzne

www.nwsp.bialystok.pl



Wieści Podlaskie  9

Pośród rozmaitych wieści 
docierających na Podlasie oraz 
na Warmię i Mazury z Brukseli  
szczególne powody do radości 
daje kontynuacja programu 
unijnego wsparcia dedykowane-
go Polsce Wschodniej – zainicjo-
wanego w 2006 r. przeze mnie 
i Marka Kuchcińskiego, podkar-
packiego posła PiS i Marszałka 
Sejmu VIII kadencji, a w 2007 r. 
wdrożonego przez rząd PiS 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 wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do tego! 

Startując w wyborach 
do Parlamentu Europejskie-
go (w których dzięki Państwa 
poparciu udało mi się zdobyć 
mandat – dziękuję nieustają-
co!) deklarowałem maksymal-
ne starania o pozostawienie 
unijnego wsparcia dla Polski 
Wschodniej, pomimo znacznego 
ryzyka utrącenia tej koncepcji 
na forum unijnym. Nie dopusz-
czałem 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 trans-
portowej, budowę centrów logi-
stycznych, rozwój infrastruktu-
ry elektrycznej i gazowej oraz 
ochronę zabytków. 

Zbyt ogólnie i bez wyraź-

nego ukierunkowania w PW+ 
określono szczególne potrze-
by inwestycyjne miejscowości 
uzdrowiskowych oraz pod-
miotów świadczących kom-
pleksowe usługi sanatoryjne/
uzdrowiskowe, schematycznie 
(ogólnie) odnosząc to do pan-
demii covid-19, gdy tymczasem 
lepiej byłoby wesprzeć inte-
ligentny wymiar ośrodków 
sanatoryjnych. Należałoby 
z jednej strony na bazie sa-
natoriów tworzyć i wzmacniać  

„uśpione szpitale kryzysowe” 
(zarazem obsługujące wy-
brane potrzeby mieszkań-
ców), a z drugiej strony – tam, 
gdzie funkcjonują niedoin-
westowane szpitale tereno-
we, a warunki środowiskowe 
(w tym obecność zabytków) itp. 
sprzyjają – tworzyć sanatoria 
ukierunkowane na opiekę 
wobec osób starszych, osób 
z zaburzeniami komunika-
cyjno-psychologicznymi (np. 
autyzm). 

Podobnie racjonalne wy-
daje się tworzenie „sanatoriów 
sezonowych” (np. wiele miej-
scowości turystycznych Polski 
Wschodniej poza sezonem let-
nim przeżywa odpływ turystów, 
a dysponując bazą ogólną, przy 
odpowiedniej adaptacji i part-
nerstwie z fachowymi podmio-
tami mogłyby one oferować 
usługi sanatoryjne dla osób 
starszych, osób z zaburzeniami 
komunikacyjno-psychologiczny-
mi, np. z autyzmem itd.). W mo-
jej ocenie inteligentna tury-
styka prozdrowotna Polski 
Wschodniej warta jest eks-
pozycji (można to ująć hasłem: 

„Polska Wschodnia sanato-
rium Unii Europejskiej”) .

 W trosce o interes całej 
Polski Wschodniej, a w szcze-
gólności Podlasia oraz Warmii 
i Mazur czułem się zobowiąza-
ny, by podnieść, że Lubelskie 
dysponujące stosunkowo 
wysokim programem regio-
nalnym oraz dedykowaną 
interwencją KPO już na star-
cie ma znaczne przewagi (na 
tle pozostałych regionów Polski 
Wschodniej) w dostępie do fun-
duszy europejskich, co wymaga 
odpowiednio trafnych rozwią-
zań równoważących. Ewentu-
alne nierówności w obrębie 
Polski Wschodniej nie sprzy-
jają realizacji celów PW+.

W ramach PW+ wspar-
ciem zostanie objęta budo-
wa i przebudowa dróg woje-
wódzkich, w tym budowa ob-
wodnic. W mojej ocenie war-
to priorytetowo traktować 
inwestycje zapewniające 
spójność Polski Wschodniej 
lub „tranzytową dostępność” 
jej regionów (np. wsparcie roz-
woju infrastruktury drogowej 
zapewniającej dostęp poprzez 
obszar innego województwa 
Polski Wschodniej do przejścia 
granicznego z państwem trze-
cim lub do autostrad, lotnisk 
itd.). Drogi wojewódzkie wio-
dące do granicy województwa 
są bowiem zwykle niedoinwe-
stowane. Wsparcie budowy 
obwodnic z PW+ należałoby 
rozszerzyć także na obwod-
nice mniejszych miejscowo-
ści (niekiedy duże wsie z jednej 
strony stanowią uciążliwą ba-
rierę dla płynności transportu 

„Polska Wschodnia Plus” – fundusze warte „zachodu” Część II.
drogowego, a z drugiej strony 

– miejsce uciążliwej koegzy-
stencji mieszkańców z owym 
transportem). 

Zauważyłem, że wobec 
ważnej dla Polski Wschod-
niej branży turystycznej 
(i pokrewnych) przewidzia-
no nie do końca adekwatne 
wsparcie, oparte wyłącznie 
na instrumentach finanso-
wych (środkach zasadniczo 
zwrotnych), które są przecież 
dostępne zarówno w ramach 
RPO, jak i środków zwrotnych 
z lat 2007-13 pozostających 
obecnie w gestii województw. 
Pewien zakres dotacji (obok 
instrumentów zwrotnych) był-
by z pewnością właściwy. 
Branża turystyczna jest 
bowiem jedną z najbardziej 
poszkodowanych przez pan-
demię covid-19. Tu dodam, że 
zwiększenie roli kultury i tury-
styki w rozwoju gospodarczym, 
integracji społecznej i innowa-
cjach społecznych wymaga 
uwzględnienia roli zabytków 
i ich włączenia w uzdrowisko-
we, turystyczne, społeczne 
i inne działania rozwojowe. 
Wsparcie inteligentnej tro-
ski o zabytki stanowi udaną 
realizację kosztochłonnych 
zadań publicznych w sposób 
pro-rozwojowy. Dla odmia-

ny alokacja na rozwój inte-
ligentnych systemów i sieci 
energetycznych wymaga 
kwoty raczej większej, niż 
zaplanowane 210 mln EUR, 
a planowanych beneficjentów 
(operatorzy sieci dystrybucyj-
nych) raczej stać na skorzy-
stanie z instrumentów fi-
nansowych (więc te powinny 
pojawić się tam zamiast do-
tacji). Alokacja w tym zakre-
sie w PW+ musi racjonalnie 
uwzględniać kosztochłon-
ność inwestycji sieciowych 
i możliwości beneficjentów.

Zgłoszone przeze mnie 
uwagi do PW+ nie wyczerpują, 
bynajmniej, mojego zaintere-
sowania programem i Polską 
Wschodnią. Będę konse-
kwentnie monitorował dal-
sze prace i rychłe już wdra-
żanie mając na względzie 
dobro mieszkańców Polski 
Wschodniej, a zwłaszcza 
Podlasia oraz Warmii i Ma-
zur. Naszym wspólnym ce-
lem jest wszakże doprowa-
dzenie do sytuacji, że Polska 
Wschodnia symbolizować 
będzie sukces społeczno-
gospodarczy, czego Państwu 
(i sobie) serdecznie życzę! 

Krzysztof Jurgiel
Poseł PiS/EKR 

do Parlamentu Europejskiego
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Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podlaskiego zaprasza 
uczniów szkół średnich z tere-
nu województwa podlaskiego do 
udziału w Wojewódzkim Konkursie 
Filmowym pn.”Pszczoła w obiekty-
wie”. Termin nadsyłania prac – 25 
czerwca 2021 roku.

Jednym z celów konkursu 
jest zwiększenie poziomu wiedzy 
o pszczelarstwie wśród młodzieży, 
przybliżenie życia pszczół, ich bio-
logii oraz zachowania.

Zadanie konkursowe polega 
na nakręceniu krótkiego filmu, trwa-
jącego maksymalnie 30 sekund, 
dotyczącego tematyki związanej 
z pszczołami.

Filmy mogą być zgłaszane 
do konkursu przez uczniów indywi-

dualnie bądź przez zespoły liczące 
maksymalnie trzy osoby.

Nakręcony materiał filmowy 
wraz z wypełnionymi i podpisanymi 
załącznikami (karta zgłoszeniowa, 
oświadczenie) należy wysłać na 
adres Departamentu Rolnictwa 
i Obszarów Rybackich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pod-
laskiego w terminie do 25.06.2021 
r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Laureaci trzech pierwszych 
miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.

Organizatorem konkursu jest 
Zarząd Województwa Podlaskiego; 
koordynatorem - Departament Rol-
nictwa i Obszarów Rybackich Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku.

oprac.: Marcin Nawrocki

Konkurs filmowy

Pszczoła w obiektywie

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Mielniku wspólnie z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Mielniku organizują, 
w ramach obchodów 520 rocznicy 
podpisania Unii Mielnickiej, konkurs 
literacki pod hasłem „Gmina Mielnik 
w bajce”. W konkursie mogą wziąć 
udział pisarze amatorzy bez wzglę-
du na wiek i miejsce zamieszkania. 

Gmina Mielnik w bajce
Tekst musi być w formie bajki i za-
wierać przynajmniej jeden element 
związany z gminą Mielnik i być 
skierowany do dzieci.  Prace moż-
na nadsyłać do 31 lipca br. Więcej 
informacji na stronie: 

https://biblioteka.mielnik.com.
pl/ogolnopolski-konkurs-literacki-

-gmina-mielnik-w-bajce-pod-pa-
tronatem-wojta-gminy           (gbp)

 

375 tysięcy złotych otrzymało 
miasto Siemiatycze na realizacje 
nowego projektu aktywizacji se-
niorów. Dzięki temu dofinansowa-
niu  z funduszy europejskich (koszt 
realizacji projektu to 394,5 tys zł) 
pod opieką Klubu Aktywnego Se-
niora w Siemiatyczach znajdzie się 
15 nowych podopiecznych a oferta 
placówki zostanie znacznie posze-

Siemiatycze

Europejskie fundusze dla seniorów
rzona. Będą zajęcia zielarskie, ku-
linarne, informatyczne, taneczne, 
plastyczne, z zakresu kosmetologii, 
muzyczne. Nie zabraknie wyjazdów 
kulturalnych i rekreacyjnych (m.in. 
do Opery i Filharmonii Podlaskiej 
czy Białowieskiego Parku Narodo-
wego) oraz terapii ruchowej. Se-
niorzy będą mogli skorzystać także 
z opieki psychologa.               (ech)

W numerze ósmym „Wieści” 
informowaliśmy o dofinansowaniu 
jakie gmina Hajnówka otrzymała 
z funduszy  unijnych na modernizację 
świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie. 
Decyzja Zarządu Województwa jest 
już faktem, bowiem 28 kwietnia 
marszałek i władze gminy Hajnów-
ka podpisały umowę, na mocy której 
540 tys. dotacji z funduszy unijnych 
trafi do gminy. Całkowity koszt in-
westycji wyniesie 874 tys. zł. Za tę 
kwotę budynek po byłej świetlicy 

Nowoberezowo

Drugie życie świetlicy
zostanie rozbudowany, zmoderni-
zowany i przystosowany do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością oraz 
wyposażony. Po zakończeniu prac 
znajdzie w nim siedzibę Dom Dzien-
nego Pobytu. Zapewni on wsparcie 
20 osobom z gminy, które ze wzglę-
du na wiek, stan zdrowia, sytuację 
życiową, warunki rodzinne, mieszka-
niowe i materialne a także bezrad-
ność w zakresie prowadzenia gospo-
darstwa domowego nie są w stanie 
normalnie funkcjonować.            (blik)

Siemiatycze Centrum Innowacji Pronaru

ki zaangażowaniu w innowacyjność, 
nowoczesność i najwyższą jakość.

I teraz przyszedł czas na po-
kazanie tego także na rodzimym 
rynku. W Siemiatyczach 14 maja 

Cd. ze str. 1 firma otworzyła Centrum Wysta-
wowe. Na 10-hektarowym przyfa-
brycznym placu prezentowana jest 
cała gama produktów firmy Pronar. 
Dodatkowo w dwóch fabrycznych 
halach prezentowane są kompo-

nenty produkowane przez firmę. 
Przyszły nabywca może tu nie tyl-
ko obejrzeć gotowe wyroby ale też 
poznać proces produkcji. Można też 
ocenić możliwości eksploatacyjne 
wybranej maszyny. 

W otwarciu Centrum wzięły 
udział władze wojewódzkie.:Woje-
woda Bohdan Paszkowski i Mar-
szałek Artur Kosicki w towarzy-
stwie wicemarszałków. Przybył 
także wicepremier Jarosław Gowin, 
który uhonorował Sergiusza Mar-
tyniuka, prezesa Pronaru Odznaką 
Honorową „Za zasługi dla Rozwoju 
Gospodarki Rzeczpospolitej – naj-
wyższym odznaczeniem resorto-
wym przyznawanym za wnoszenie 
znaczącego wkładu w rozwój go-
spodarczy kraju.

Wiesław Sokołowski
foto: Mateusz Duchnowski, UMWP

Kto zdradził PolskęMoim zdaniem

4 mają odbyło się w Sejmie 
głosowanie nad ratyfikacją Euro-
pejskiego Planu Odbudowy (EPO). 
Ratyfikację, poza częścią Zjedno-
czonej Prawicy, poparła Lewica, 
Polska 2050 Szymona Hołowni, PSL 
i jeden poseł Koalicji Obywatelskiej. 
KO jako całość wstrzymała się od 
głosu, tym samym stanęła po stro-
nie Solidarnej Polski i Konfederacji, 
które były przeciw ratyfikacji. I na 
opozycji podniósł się rwetes wspie-
rany przez sprzyjające KO liberalne 
media. Jak napisał jeden z nieza-
leżnych dziennikarzy ten rwetes 

„przypominał  bunt nieboszczyka 
w szpitalnej kostnicy”. Zanim do-
szło do głosowania, już oskarżano 
Lewicę o zdradę i haniebny deal, 
ponieważ miała odwagę spotkać 
się z premierem Morawieckim i wy-
negocjować wpisanie do Krajowego 
Planu Odbudowy kilku postulatów 
ważnych z punktu widzenia pro-
gramu Lewicy, jak też ważnych dla 
Polski w czasie wychodzenia z pan-
demicznego kryzysu. A interes Pol-
ski jest ważniejszy od partyjnych 
animozji.

Nie wiem, czy to epidemia 
niektórym politykom i wspierają-
cym ich publicystom – z niby wol-
nych, a hołubiących ukochaną Plat-
formę mediów - odebrała rozum, 
czy może go nie mają lub używają 
niezgodnie z przeznaczeniem, ale 
trudno inaczej wytłumaczyć ich 
zafiksowanie się na możliwości 
odebrania władzy PiS-owi na sku-
tek niepoparcia Planu Odbudowy. 
Dodajmy, że kilka miesięcy wcze-
śniej KO twierdziła, że jego nie 
przyjecie będzie zdradą narodową, 
teraz zaprzeczając własnym sło-
wom o zdradę oskarżała Lewicę. 
Ta idea fixe była propagowana 
przez  wielu przychylnych Plat-
formie dziennikarzy, szczególnie 
w TVN i Newsweeku, którzy pomy-
lili własne pragnienia z obiektyw-
ną rzeczywistością.  Nie trafiały do 
nich racjonalne argumenty części 
rozsądnych polityków i publicystów, 
że mogłoby to się stać tylko wte-
dy, gdyby Kaczyński sam chciał się 
pozbyć władzy, aby podrzucić opo-
zycji kukułcze jajo z problemami 

wychodzenia z popandemicznego 
kryzysu. To nie byłoby dobre dla Pol-
ski. Kaczyński przypisał by dzisiejszej 
opozycji swoje własne zaniedbania 
i szybko odebrał władzę na długie 
lata. A propagandę ma o wiele lep-
szą niż opozycja razem wzięta.  Ale 
cóż, jak już niejednokrotnie pisałem 
grzechem pierworodnym Platfor-
my jest przejęta od poprzedniczek 
niezachwiana wiara we własną 
nieomylność. Platforma wie wszyst-
ko najlepiej, nie potrzebna jest jej 
żadna nauka ani wypracowywanie 
wspólnych stanowisk całej opozycji, 
która powinna być jej posłuszna i re-
alizować jej pomysły.

Czas już jednak skończyć z ob-
łudnymi i podwójnymi standardami. 
Społeczeństwo nie chce już słuchać 
o tym, że kiedy parlamentarzyści Le-
wicy głosują za ratyfikacją EPO tak 
samo jak PiS, to są „koalicjantami 
Kaczyńskiego”, a kiedy PO wspól-
nie z PiS-em głosuje przeciwko 
kandydaturze Piotra Ikonowicza na 
Rzecznika Praw Obywatelskich, kiedy 
wspólnie pozbawiają emerytur służ-
by mundurowe z  okresu PRL  czy 
też wspólnie sprzeciwiają się próbie 
postawienia Zbigniewa Ziobry przed 
Trybunałem Stanu, to „dotrzymują 
danego wyborcom słowa”. Czas już 
szanować wyborców i nie wmawiać 
im, że gdy Lewica siada do stołu 
z premierem Morawieckim to jest to 
zdrada narodowa czy „nowy pakt Ri-
bentrop – Mołotow”. Gdy Lewica ne-
gocjuje z rządem to twierdzi się”że 
z terrorystami się nie negocjuje” gdy 
do stołu z rządem siadają samorzą-
dowcy na czele z wiceprzewodniczą-
cym PO Rafałem Trzaskowskim ten 
argument znika jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki. Najwyższy 
czas szanowni politycy z Koalicji 
Obywatelskiej przestać obwiniać 
wszystkich, a zwłaszcza Lewicę, za 
nicnierobienie, za intelektualne le-
nistwo, czas przestać szukać kozła 
ofiarnego.

Z PiS wygrać można nie po-
przez sztuczki i próby przekupstwa 
Gowina lecz tylko poprzez zaprezen-
towanie alternatywnego programu 
wspólnego dla całej opozycji. Jed-
nak aby taki program wypracować 

Radni Sejmiku Samorządowe-
go na sesji 26 kwietnia postanowili 
powiększyć Fundusz Wsparcia Gmin 
i Powiatów o ponad 11 milionów 
złotych. Te pieniądze trafia do dzie-
więtnastu samorządów na wsparcie 
inwestycji lokalnych, m.in. do gminy 
Rudka i powiatu bielskiego (o tym 
piszemy w innym miejscu).

Gmina Rudka otrzyma 400 ty-
sięcy zł na przebudowę ciągu dróg 
gminnych w miejscowościach Niemy-
je Ząbki i Niemyje Jarnąty. Całkowi-
ta wartość inwestycji, która zostanie 
zrealizowana w latach 2021 – 2022 
wynosi  1 392 762,66 zł.         (sok)

Rudka
400 tysięcy  

na drogi

trzeba potencjalnych koalicjantów 
szanować i traktować po partner-
sku. Trzeba przyjąć do wiadomo-
ści, że społeczeństwo ma już ser-
decznie dość wszystkich partii, że 
ci co głosują na KO, Lewicę, partię 
Hołowni czy PSL nie głosują dla-
tego, że te partie lubią i popierają 
ich wyborcze programy, lecz dla-
tego, że są przeciw PiS. W Polsce 
od lat nie głosujemy już za czymś 
tylko przeciw. 

I na koniec kilka danych. 
W przeprowadzonym przez 
IBRiS na zlecenie Polsatu bada-
niu - jak Polacy oceniają decyzje 
partii politycznych w głosowa-
niu za ratyfikacją - pozytywnie 
wstrzymanie się od głosu przez 
KO oceniło 23,9 proc. badanych, 
a 54 proc. oceniło źle. Poparcie 
EPO przez Lewicę pozytywnie 
oceniło 66 proc. biorących udział 
w sondażu. Warto też dodać, że 
w przeprowadzonym po gloso-
waniu sondażu wyborczym KO 
zanotowała gwałtowny spadek, 
a Lewica utrzymała wcześniejsze 
poparcie, wbrew przepowiedniom 
głoszonym przez popierających 
Platformę propagandystów. Bo 
wprawdzie Lewica podjęła  de-
cyzję, która taktycznie może 
zdawać się kontrowersyjna, ale 
strategicznie była słuszna.

Wiesław Sokołowski
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Przysłowia  ludowe  na  maj

Widzisz  bociana  w  wodzie,  nie  myśl  o  pogodzie.
Grzmot  w  maju  nie  szkodzi,  sad  dobrze  obrodzi.
Grzmot  w  maju  sprzyja  urodzaju.
Gdy  w  maju  często  grzmot,  rośnie  wszystko  w  lot.
Jak  w  maju  plucha,  to  w  czerwcu  posucha.
Jeśli   deszcze  w  maju,  wszystko   rośnie  jak  w  gaju.
W  maju  zbiera  pszczółka,  zbierajże  też  i  ty  ziółka.    
Na  Zielone  Świątki   żytko  zakwitało.

  Przysłowia  wybrał  i  zdjęcie  dodał  Jan  Ciełuszecki

kol. Januszowi Lipińskiemu
wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składają

koledzy z „Wieści Podlaskich”

Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży jest organizowana od 1995 
r. dla młodych sportowców  w ka-
tegorii wiekowej juniora młodszego. 
Od 2012 roku zawody odbywają się 
w formule sportów zimowych, halo-
wych i letnich. Mają rangę Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych. 

W zawodach konkurują młodzi 
sportowcy w 12 dyscyplinach. Są to: 
badminton, brydż sportowy, gimna-
styka (artystyczna, sportowa, tram-
polina), szachy, szermierka, taekwon-
do olimpijskie, tenis stołowy, zapa-
sy (kobiet, styl klasyczny i wolny),  

Podlaskie gospodarzem  
XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2022 

w Sportach Halowych
boks, judo, piłka ręczna i siatkowa. 

Decyzją Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu przy-
szłoroczna Olimpiada odbędzie się 
w województwie podlaskim. Nasz 
region już kilkakrotnie gościł mło-
dych sportowców. W 2005 r byli-
śmy gospodarzem OOM w Biegach 
Przełajowych, w  2011 r w Sportach 
Halowych a w 2015 r w Sportach 
Umysłowych.

Tegoroczna OOM w sportach 
halowych odbędzie się w okresie 
czerwiec – sierpień w województwie 
łódzkim.                                   (mar) 

31. Mityng Solidarności z oka-
zji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
za nami. Pomimo zimna panujące-
go na zawodach bardzo dobrze na 
tym mityngu spisali się nasi dwaj 
zawodnicy, Łukasz Klimiuk i de-
biutant na bieżni Aleksander Dzie-
miańczyk. Łukasz Klimiuk w biegu 
na dystansie 1000 m zajął 2 miej-
sce z wynikiem 2:38,06. Aleksander 
Dziemiańczyk znakomicie zapre-
zentował się na dystansie 1000 m 
młodzików. Na bieżni biegał pierw-
szy raz i zwyciężył w znakomitym 
stylu uzyskując czas 3:06,29.

Roman Sacharczuk

Bardzo dobry 
początek sezonu  

w wykonaniu 
zawodników KS 

PARKIET HAJNÓWKA

Na stadionie Zwierzynieckim w Białymstoku w sobotę 8 maja 2021 r. 
odbył się 1. Mityng Kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski 2021 w kat. Mło-
dzieżowych. Wśród młodych zawodników startujących na mityngu nie 
zabrakło przedstawicieli Klubu Sportowego PARKIET HAJNÓWKA. Minione 
zawody, do zawodów udanych niewątpliwie zaliczyć mogą:

Łukasz Klimiuk ( kat. U18 – junior młodszy), który na dystansie 400 
m M- krótszym jak zazwyczaj, uzyskał bardzo dobry czas 52,70. Celem 
startu Łukasza było poprawienie elementu szybkości w stosunku do jego 
dystansu koronnego na 800.

Kolejnym bardzo dobrym wynikiem w tej kategorii wiekowej może 
poszczycić się Paweł Nazaruk, który na dystansie 100 m M zajął drugie 
miejsce z wynikiem 11,93 i jest to jego nowy rekord życiowy.

Nasi młodzicy, czyli kategoria wiekowa (U16) również bardzo dobrze 
zaprezentowali się w swoich konkurencjach biegowych.

Na dystansie 1000 m M kat. U16 zdecydowanie zwyciężył Aleksan-
der Dziemiańczyk z wynikiem 3: 05,69 a drugie miejsce zajął jego kolega 
klubowy Mateusz Biedrycki z wynikiem 3:07,23. Obaj poprawili swoje 
rekordy życiowe.

Na dystansie 100 m młodziczki (kat U16) KS PARKIET HAJNÓWKA 
uzyskali niżej wymienione bardzo dobre wyniki:

Na dystansie 1000 m K młodziczek bardzo dobrze zaprezentowała 
Aleksandra Androsiuk, która z wynikiem 3: 35,23 zajęła trzecie miejsce.

Natomiast na dystansie 600m K Urszula Pietruszkiewicz zajęła drugie 
miejsce z wynikiem 1:56,91.

Najmłodsi nasi zawodnicy z rocznika 2008 i młodsze również mogą 
poszczycić się dobrymi wynikami.

Na dystansie 600 m K drugie miejsce zajęła Oliwia Chirko 2008, 
z wynikiem 2: 05,34 i drugie miejsce na dystansie 100 m zajęła Oliwia 
Masajło z wynikiem 15,02. 

Roman Sacharczuk

Kolejny dobry występ  
lekkoatletów Klubu Sportowego 

Parkiet Hajnówka

1 miejsce - NAZARUK Magdalena  -  KS Parkiet Hajnówka  - 13.81 - PB
2 miejsce - BOSZKO Gabriela  - KS Parkiet Hajnówka  - 14.09 
3 miejsce - GIERASIMIUK Olga  - KS Parkiet Hajnówka  - 14.37

GMINA NAREWKA

Gmina Na-
rewka otrzyma dotację w wyso-
kości blisko 950 tys. zł na utwo-
rzenie centrum sportu i eduka-
cji. Powstanie ono w budynku 
gospodarczym, zlokalizowanym 
w sąsiedztwie stadionu w Narewce. 
Obiekt przejdzie gruntowny remont. 

Powstanie Centrum Sportu i Rekreacji
Na piętrze powstanie przestrzeń do 
ćwiczeń i klub fitness, natomiast 
parter będzie dostosowany do 
celów edukacyjno-szkoleniowych 

- będą tam prowadzone m.in. zaję-
cia dla dzieci i młodzieży z zakresu 
taktyki gry w sportach zespoło-
wych. W ramach projektu zostaną 

kupione meble do części szko-
leniowo-edukacyjnej oraz sprzęt 
sportowy do klubu fitness i siłowni. 
W centrum będzie się również od-
bywała rehabilitacja i fizjoterapia. 
Koszt realizacji tej inwestycji wy-
niesie 2,1 mln zł.    

Barbara Likowska-Matys

Sejmik województwa podla-
skiego postanowił wspomóc więk-
szą kwota niż przewidywał budżet 
nie tylko ratowanie zabytków. 
Także Ochotnicze Straże Pożarne 
dostały więcej, chociaż o połowę 
mniej. Miało być 2 mln zł – będzie 
2 miliony 450 tys. zł. Te pieniądze 
trafią do 110 podlaskich gmin na 
wsparcie prawie 300 jednostek OSP. 
Zostanie za nie zakupiony sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy (m.in. węże 
pożarnicze, zestawy hydrauliczne, 
motopompy) oraz wyposażenie 
osobiste strażaków (m.in. hełmy, 
umundurowanie). Z pozyskanych 

dotacji będzie można także pokryć 
koszty remontu specjalistycznego 
sprzętu przeciwpożarowego oraz 
remontu bądź zakupu pojazdów 
specjalistycznych.

Nie ulega wątpliwości, ze 
Ochotnicze Straże Pożarne są na 
pierwszej linii zwiększania bez-
pieczeństwa mieszkańców. Często 
jako pierwsi niosą pomoc nie tylko 
w przypadku gaszenia pożarów, ale  
też niosą pomoc ofiarom wypad-
ków czy pomagają przy usuwaniu 
skutków klęsk żywiołowych. Dla 
tych, którzy interesują się tą pro-
blematyką, jest też oczywiste, że 

przez wiele lat, pomimo tego, że 
na czele Związku OSP stoi od lat 
Waldemar Pawlak, a PSL praktycz-
nie przez większość z minionych 
trzydziestu lat współrządził, to za 
bardzo o OSP nie dbano. Ale jak 
patrzę na kolejne transze pieniędzy 
trafiające do OSP, to z jednej strony 
się cieszę a z drugiej nasuwa się 
nieodparte wrażenie, że PiS-owska 
władza przygotowuje się do wybo-
rów. Przecież wszyscy pamiętamy 
jak instrumentalnie wykorzystywa-
no OSP w niedawnej przecież kam-
panii prezydenckiej Andrzeja Dudy.

(sok)

Rusza kampania wyborcza?

W centrum Milejczyc stoi za-
bytkowy budynek po byłych miesz-
kańcach. Stoi i straszy, bo gminie 
brak pieniędzy na jego remont i za-
gospodarowanie. Ale jest nadzieja, 
że to się wkrótce zmieni. Wojewódz-
cy radni wśród licznych dotacji na 
remont obiektów sakralnych znaleźli 
skromna kwotę – 30 tysięcy zł - na 
dofinansowanie opracowania do-

kumentacji projektowej na remont 
i przebudowę milejczyckiej synagogi.

Dokumentacja powstanie 
w bieżącym roku i jeżeli woje-
wódzkie władze w przyszłorocz-
nym budżecie znajdą pieniądze na 
jej remont może wkrótce budynek 
przestanie niszczeć a będzie służył 
społeczeństwu.

Milejczycka synagoga zosta-

ła wybudowana w 1927 roku na 
miejscu wcześniejszej drewnianej 
z 1857 r. Był to nie tylko dom mo-
dlitwy. W budynku miał swoją siedzi-
bę zarząd gminy żydowskiej, admi-
nistracja bożnicy, sąd kahalny oraz 
pomieszczenia dla kobiet. Synagoga 
celom religijnym służyła  do połowy  
1941 roku. W czasie wojny Niemcy 
budynek zdewastowali. Po wojnie  
gówną salę modlitw zaadaptowano 
na salę kinową, a w pomieszcze-
niach zarządu kahału umieszczono 
bibliotekę. Także Gminny Ośrodek 
Kultury korzystał z pomieszczeń 
w synagodze. Od lat jednak budynek 
stoi pusty i popada w coraz większą 
ruinę. Budynek mimo że w znacznej 
części zachował oryginalny kształt 
i detale nie jest wpisany do rejestru 
zabytków. A może warto to zrobić, 
wtedy i szansa pozyskania pieniędzy 
na jego remont byłaby większa.(wss)

Milejczyce Przestanie straszyć



Wieści Podlaskie12 

WIEŚCI PODLASKIE - Niezależne Pismo Lokalne

Redaktor Naczelny: Wiesław S. Sokołowski (kom. 601 724 296), I-zca Redaktora Naczelnego: Wiesław Pietuch (kom. 531 530 691), z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Ciełuszecki (tel. 692 899 593). 
Sekretarz Redakcji: Waldemar Staszyński. Stale współpracują: Mateusz Gutowski, Michał Iwaniuk, Wiaczesław Kucharenko, Zbigniew Podlaski, Anna Stulgis, Tadeusz Szereszewski.

 ISSN – 1509 - 0329
Wydawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Besawa” spółka z o.o., w Białymstoku. Adres Redakcji: 15 – 872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28 lok. 34 
tel. 85 653 76 51, e-mail: wiescipodlaskie@wp.pl, www.wiescipodlaskie.eu, Biuro Reklamy: e-mail: wiesci-marketing@wp.pl 

Cena gazety dla firm i instytucji 1, 00 zł +VAT Nakład: 5800 egz.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Drukarnia Prasowa w Ignatkach, Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin 

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

Wtorek:
Bielsk Podlaski, 

ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

UROgowscy

gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38

rejestracja, tel: 668 555 707

Dr n. med. Krzysztof Rogowski 
Specjalista urolog 

- 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 

ZOZ MSWiA  Białystok, ul. Fabryczna 27 
Tel. kom. 602 351 808 

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

wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31

tel: 85 730 71 38

UROgowscy
gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38
rejestracja, tel: 668 555 707

-�diagnostyka�i�leczenie�
���chorób�narządu�ruchu

-�badanie�USG�stawów

-�kwalifikacja�
���do�zabiegów
���operacyjnych

Prywatny�Gabinet�
Ortopedyczny�

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

dr�n.med.�Mariusz�Tomaszuk

rejestracja��tel.�882�710�395
www.mariusztomaszuk.pl

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

Hajnówka,�ul.�Zielona�5
termin�przyjęć�-�poniedziałki
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to 
święto, wprowadzone w życie na mocy usta-
wy z dnia 20 lutego 2004 roku i obchodzone 
każdego roku 2 maja od 2004 roku. Data tego 
święta nie została ustanowiona przypadkowo, 
a mianowicie miała na celu towarzyszyć Pola-
kom w chwili refleksji pomiędzy dniem 1 maja 
a Świętem Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ce-
lem tego święta jest oddanie szacunku dla 
symbolu Polski.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Tegoroczny Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej, z racji panującej pandemii, odbył się 
w wąskim gronie. Przedstawiciele władz sa-
morządowych: Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta 
Hajnówka, Ireneusz Kiendyś – Zastępca Burmi-
strza Miasta Hajnówka, Walentyna Pietroczuk 
– Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka wraz 
z delegacją pracowników Urzędu Miasta od-
śpiewali Hymn Państwowy oraz wciągnęli flagę 
na maszt przed urzędem.           Ewa Zubrycka

Hajnowskie obchody 230 rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się w Parku 
Miejskim. Z powodu pandemii tegoroczne uro-
czystości odbyły się w wąskim gronie.

Pod Obeliskiem im. Konstytucji 3 Maja 
przedstawiciele samorządów: Jerzy Sirak – 
Burmistrz Miasta Hajnówka, Ireneusz Kien-
dyś – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, 
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady 
Miasta Hajnówka, Joanna Kojło – Wicestarosta 
Hajnowski oraz Lucyna Smoktunowicz – Wójt 

230 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Gminy Wiejskiej Hajnówka złożyli kwiaty i od-
śpiewali hymn. W trakcie uroczystości Pro-
boszcz Zbigniew Niemyjski wraz z Krzyszto-
fem Kuderskim z Soboru św. Trójcy w Hajnówce 
odmówli modlitwę za ojczyznę.

Obchody 230 rocznicy Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja zakończyły się Mszą Świętą za 
Ojczyznę w Kościele pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego oraz Liturgią Świętą i Molebien 
w Intencji Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy 
w Hajnówce.                               Ewa Zubrycka 

Ponad 4,9 mln zł – to wartość dofinanso-
wania trzech inwestycji drogowych, które po-
zyskał Powiat Hajnowski w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD, dawniej Fun-
dusz Dróg Samorządowych). Na liście zakwa-
lifikowanych projektów znalazły się trzy inwe-
stycje, o realizację których aplikował samorząd 
Powiatu Hajnowskiego:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1779B na 

odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topo-
lowej w Czeremsze,

2. Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B  
ul. Targowej oraz 2329B ul. Poddolnej,

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B 
w miejscowości Puchły.

Szacowana całkowita wartość trzech in-
westycji to ponad 9,8 mln zł.

Nie są to jedyne środki, jakie pozyskał 
samorząd powiatu hajnowskiego na rzecz roz-
woju regionu. Kolejne 1 200 000,00 zł prze-
znaczył Zarząd Województwa Podlaskiego na 
remonty dróg powiatowych w naszym regio-
nie. Mamy dobrą wiadomość dla kierowców! 
W ramach prac dokończony zostanie remont 
odcinka drogi powiatowej 1628B od Łosinki 
w kierunku Chrabostówki  (2 km),  ponadto: ok. 
850 m drogi nr 1625B w miejscowości Grodzi-
sko, dwukilometrowy odcinek drogi nr 1620B 
Kuraszewo – Kamień, a także 55m w miejsco-
wości Puciska (droga powiatowa nr 1623B). 
Wspomniane wyżej środki nie są jedynymi, jakie 
Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył 
na remont dróg w Powiecie. Zarząd Dróg Woje-
wódzkich dokonał bieżących napraw odcinków 
drogi wojewódzkiej nr 687 w ramach bieżą-
cego utrzymania. Jestem ogromnie wdzięczny 
Członkom Zarządu Województwa Podlaskiego 
z Panem Marszałkiem Arturem Kosickim na 
czele za dotychczasowe, ogromne wsparcie na-
szego regionu i współpracę – także z gminami 

Powiatu Hajnowskiego i NGO. Dziękując Panu 
Marszałkowi oraz Członkom Zarządu za dotych-
czasową aktywność i zaangażowanie, a także 
koncentrację kapitału w powiecie, szczególnie 
wyrażam wdzięczność za przychylenie się do 
naszych argumentów w temacie modernizacji 
drogi wojewódzkiej 687 Narewka – Zwodzieckie 
– Juszkowy Gród. Kluczem do rozwoju jest dia-
log i współpraca – a pierwsze tego efekty są już 
realizowane. Cieszę się, że Zarząd Wojewódz-
twa Podlaskiego dostrzega potencjał naszego 
regionu, jest otwarty na dialog i współpracę. 
Dziękuję także Panu Mikołajowi Janowskiemu 
– Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych a jed-
nocześnie Rademu Wojewódzkiemu, za podej-
mowane wysiłki na rzecz pozyskania kolejnych 
środków na inwestycje   –  mówi Starosta Haj-
nowski Andrzej Skiepko.

Tymczasem kolejne 300 000 tys. dołoży 
do remontu dróg powiatowych gmina Dubicze 
Cerkiewne. W efekcie zawartego porozumienia 
zostaną wykonane remonty odcinków dróg po-
wiatowych:
• 1655B, 1670B, 1671B w miejscowości Stary 

Kornin poprzez ułożenie nakładki bitumicznej 
o łącznej długości 1300 m;

• 1655B na trasie Koryciski – Dubicze Cer-
kiewne;

• 1654 B na trasie Dubicze – Wojnówka po-
przez wykonanie regeneracji nawierzchni 
bitumicznej grysem i emulsją asfaltową 
o łącznej dł. ok. 10 km.

W ramach prac poscaleniowych Powiat 
Hajnowski dokona remontów dróg gminnych 
w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do 
pól na obiektach „Tarnopol” (gmina Narewka) 
oraz „Kotłówka i inne”. Aktualnie trwa procedura 
przetargowa mająca na celu wyłonienie wy-
konawcy inwestycji, więcej informacji wkrótce. 

Katarzyna Miszczuk

Samorząd powiatu pozyskał kolejne środki  
na inwestycje drogowe

Centrum Energii Odnawialnej działają-
cej w ramach Starostwa Powiatowego w Haj-
nówce oferuje swoją pomoc w przygotowaniu 
„Karty weryfikacji technicznej dla insta-
lacji fotowoltaicznej niezbędnej” do złoże-
nia wniosku w naborze na instalacje fotowol-
taiczne w Urzędzie Miasta Hajnówka. Przed 
zgłoszeniem się do naszego biura prosimy 
o przygotowanie niezbędnych dokumentów:
- umowy z PGE lub podanie informacji o war-
tości mocy umownej
- rachunku z PGE z informacją o zużyciu ener-
gii za rok 2020 lub 2019 (nie starsze niż 2 lata 
do dnia złożenia wniosku) lub  potwierdzenie 
zużycia z PGE za ostatnie 3 miesiące (wyłącz-

nie w przypadku braku zużycia)
- wykonanie zdjęć (mogą być ma telefonie 
komórkowym):
• elewacji budynku, gdzie planowany jest 

montaż instalacji
• rozdzielni głównej (otwartej)
• miejsca planowanego montażu falownika

Ze względu na duże zainteresowanie 
pomocą prosimy o wcześniejszy kontakt tele-
foniczny w celu ustalenia godziny spotkania. 
Nasz nr telefonu: 85 682 21 69

Przypominamy, że biuro Centrum mie-
ści się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych,  
ul.  3 Maja 25 a w Hajnówce (budynek w głębi 
podwórza, naprzeciwko stołówki), I piętro.

Pomoc dla mieszkańców Hajnówki 
w przygotowaniu wniosków
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1 MAJA W HAJNÓWCE
W Hajnówce powołano 33 

osobowy komitet organizacyjny 
obchodów Święta Pracy. Na czele 
komitetu stanął I sekretarz KP PZPR 
Michał Niedźwiedź. tegoroczne świę-
to 1-majowe poprzedzone zostanie 
licznymi imprezami. W całym powie-
cie odbędą się wieczornice, spotka-
nia z działaczami ruchu robotnicze-
go, odczyty i apele. W dniach od 23 
do 28 bm. we wszystkich zakładach 
pracy, siedzibach GRN i szkołach 
zorganizowane zostaną uroczyste 
akademie 1-majowe.

W przededniu Święta Pracy 
hajnowski radiowęzeł nada koncert 
życzeń poświęcony żyjącym działa-
czom komunistycznym. 28 bm. od-
będzie się akademia młodzieżowa, 
a 30 bm. w sali ZDK „Górnik” uro-
czysta akademia powiatowa.

W dniu 1 maja o godz. 9 na 
stadionie „Puszczy”odbędzie się 
wiec, a następnie pochód 1-majo-
wy, który przejdzie ulicami: Waryń-
skiego, Buczka, 1 Maja i Wyzwolenia. 
W godzinach popołudniowych na 
stadionie odbędą się zawody spor-
towe, a wieczorem w kilku punktach 
miasta zorganizowane zostaną za-
bawy ludowe.

1 MAJA W HAJNÓWCE 
(4.05.1966r.)

Tegoroczny 1 Maja w Hajnów-
ce pobił rekord pod względem liczby 
uczestniczących w uroczystościach 
mieszkańców miasta. W pochodzie 
wzięło udział około 9 tys. osób, 

Z cyklu... „70 lat praw miejskich - 70 ciekawostek o Hajnówce” - pochody pierwszomajowe

Czy jesteście ciekawi, jak wyglądały obchody pierwszomajowe 50 lat temu? Zapraszamy do lektury 
wycinków prasowych z lat 60. i 70. z Gazety Białostockiej oraz oglądania archiwalnych zdjęć.

botniczego. Następnie szli robotni-
cy. W Hajnówce tuż za pocztami szli 
pracownicy Hajnowskich Zakładów 
Przemysłu Drzewnego - największe-
go kombinatu drzewnego w kraju, 
dalej pracownicy Zakładów Suchej 
Destylacji Drewna, hajnowskich za-
kładów Przemysłu Maszynowego 
Leśnictwa itd. W Bielsku Podlaskim 
po raz pierwszy w pierwszomajo-
wym pochodzie maszerowali pra-
cownicy nowo otwartej filii Fabryki 
Przyrządów i Uchwytów. Barwne 
kolumny tworzyła młodzież szkolna  
i harcerze.

Wiece pierwszomajowe odbyły 
się również w Ciechanowcu, Drohi-
czynie, Nurcu, Orli.

Oto migawki z pierwszomajo-
wego pochodu w Hajnówce.

Bardzo popularną postacią 
w Hajnówce jest Franciszek Bołoz. 
Urodzony w jednej z wiosek w oko-
licach Nowego Targu uważa się 
jednak za hajnowianina, w tym bo-
wiem mieście spędził zdecydowaną 
większość swego 87-letniego życia. 
Franciszek Bołoz miał i ma jedną 
wielką pasję swego życia - rzeźbę 
w drewnie. Po raz pierwszy wziął 
dłuto rzeźbiarskie mając piętnaście 
lat. W ciągu tych ponad siedemdzie-
sięciu lat pracy twórczej powstało 

Z cyklu... „70 lat praw miejskich - 70 ciekawostek o Hajnówce” - 
człowiek z pasją

W kolejnej odsłonie z cyklu ciekawostek o Hajnówce, chcieliby-
śmy przedstawić sylwetkę Franciszka Bołoza, o którym pisała Gazeta 
Białostocka w 1971 roku.

JEGO WIELKA PASJA

wiele wspaniałych dzieł będących 
dowodem jego wysokiego kunsztu 
rzeźbiarskiego. W okresie między-
wojennym jego prace zdobywały 
nagrody i wyróżnienia na między-
narodowych wystawach.

Franciszek Bołoz był również 
doskonałym pedagogiem-wycho-
wawcą młodzieży. Przez wiele lat 
pracował w hajnowskiej Szkole 
Zawodowej wprowadzając uczniów 
w tajniki rzeźby i stolarstwa arty-
stycznego.

a w uroczystościach 1-majowych 
ponad 12 tys. hajnowian.

Szczególnie licznie reprezen-
towana była w pochodzie załoga 
Hajnowskich Zakładów Przemysłu 
Drzewnego, która za dwa tygodnie 
obchodzić będzie rocznicę 50-lecia 
swego istnienia.

W PIERWSZOMAJOWYM 
POCHODZIE (4.05.1971, Gazeta 
Białostocka)

W dniu Święta Pracy na pierw-
szomajowych manifestacjach spo-
tkali się mieszkańcy wielu miast 
i osiedli naszego województwa. 
Barwne pochody przeciągnęły uli-
cami Hajnówki, Siemiatycz, Bielska 
Podlaskiego.

Pochody otwierały poczty 
sztandarowe i weterani ruchu ro-



Ponad 6 mln zł na aktyw-
ne formy przeciwdziałania bez-
robociu w Powiecie Hajnowskim 
w 2021r. -  Powiatowa Rada 
Rynku Pracy w Hajnówce podjęła 
stosowną uchwałę na posiedze-
niu w dniu 25 marca br. To suma 
środków, na którą składają się 
fundusze krajowe (Fundusz Pra-
cy) oraz unijne (Europejski Fun-
dusz Społeczny), w tym także 
fundusze na przeciwdziałanie 
skutkom COVID-19 (uwaga - 
suma wartości wsparcia może 
ulec zmianie w związku z pracami 
nad Tarczą Antykryzysową 9.0).

Instrumenty rynku pracy
Wsparcie osób bezrobotnych 

to jedno z kluczowych przedsięwzięć 
sprzyjające rozwojowi gospodarcze-
mu. Powiatowy Urząd Pracy w Haj-
nówce dysponuje narzędziami mają-
cych na celu pomoc jak największej 
liczbie bezrobotnych. Wg danych za 
2020 r., do katalogu najpopularniej-
szych instrumentów wsparcia należą: 
staże, prace interwencyjne oraz robo-

ty publiczne. Każda z trzech form jest 
korzystna zarówno dla pracodawcy, 
jak też dla poszukujących zatrud-
nienia. Dla bezrobotnego – to forma 
praktycznej nauki zawodu, szansa 
na zdobycie cennego doświadczenia 
i umiejętności praktycznych poprzez 
realizację zadań w miejscu pracy. 
Z kolei pracodawca zyskuje pracow-
nika, z którego zatrudnieniem nie po-
nosi żadnych kosztów (staże) bądź 
koszty częściowe (prace interwencyj-
ne, roboty publiczne). W minionym 
roku z wyżej wymienionych form za-
trudnienia skorzystały łącznie 330 
osoby, całkowita wartość pomocy to 
ponad 2,1 mln zł (staż – 156 osób, 
prace interwencyjne – 98 osób, ro-
boty publiczne – 76 osób). Przedsię-
biorca decydujący się na zatrudnie-
nie bezrobotnego może ubiegać się 
o refundację kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy. 
W 2020 r. z tej opcji skorzystało 14 
podmiotów – łączna wartość przy-
znanej pomocy to 270 515,50 zł.

Atrakcyjnymi formami pomocy 

Promocja zatrudnienia w Powiecie Hajnowskim
są bony na zasiedlenie oraz jednora-
zowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej.

Bon za zasiedlenie zostaje 
przyznany w związku z podjęciem 
zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej lub działalności gospodarczej 
poza miejscem dotychczasowego 
zamieszkania. O bon za zasiedlenie 
mogą ubiegać się osoby bezrobotne 
do 30 roku życia. W ubiegłym roku 
z tej możliwości skorzystało 7 osób,  
Powiatowy Urząd Pracy wydatkował 
na ten cel 56.000,00 zł. Z kolei  13 
osobom przyznano jednorazowe 
środki na podjęcie działalności go-
spodarczej w kwocie łącznej 283 
203,00 zł. Tym samym na rynku po-
jawiły się nowe podmioty świadczące 
m.in. usługi remontowo – budowla-
ne czy fotograficzne. O dofinanso-
wanie mogą ubiegać się bezrobotni 
oraz absolwenci powiatowego Cen-
trum Integracji Społecznej. Dotacja 
jest bezzwrotna, pod warunkiem, 
że działalność gospodarcza będzie 
prowadzona okres co najmniej 12 

miesięcy (i nie zostanie zawieszona 
w tym czasie).

Realizowane programy 
W celu zwiększenia puli środ-

ków na aktywizację osób bezro-
botnych, Powiatowy Urząd Pracy 
w Hajnówce wykorzystuje środki 
unijne i krajowe. W 2020 r. w ra-
mach Funduszu Pracy zrealizowano 
5 programów z zakresu aktywizacji 
zawodowej obejmujących tworzenie 
zielonych miejsc pracy oraz regiony 
wysokiego bezrobocia, a także ad-
resowane do określonych grup spo-
łecznych:  rodziców powracających 
na rynek pracy, bezrobotnych nie-
pełnosprawnych, osób bezrobotnych 
zamieszkujących wsie. W wyniku re-
alizacji programów łącznie zaktywi-
zowano 104 osoby. 

Z kolei dwa projekty współ-
finansowane z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego (EFS) - „Aktywi-
zacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie hajnowskim 
(VI)” oraz  „Aktywizacja osób powyżej 
30 roku życia w powiecie hajnow-

skim (VI)” są kontynuowane także 
w 2021 r.

Omówione w artykule instru-
menty rynku pracy, realizowane 
także w ramach programów, nie 
wykorzystują pełnego katalogu form 
pomocy, jakie przysługują osobie po-
szukującej zatrudnienia. Więcej in-
formacji na ten temat jest na stronie 
Powiatowego Urzędu Pracy. Dodamy 
jedynie, że w 2020 r. łącznie zostały 
zaktywizowane 434 osoby bezrobot-
ne, zaś na finansowanie  programów 
promocji zatrudnienia wydatkowano 
łącznie blisko 2,8 mln zł. Z kolei po-
nad 9,3 mln zł wypłacił Powiatowy 
Urząd Pracy w Hajnówce w ramach 
wsparcia Tarczy Antykryzysowej 
(stan na XII.2020). Ze wsparcia sko-
rzystało 1451  przedsiębiorstw i 6 
organizacji pozarządowych. – Dzięki 
temu narzędziu finansowemu udało 
się ochronić 1 972 stanowisk pracy 
– mówi Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko. Łączna suma wydatków na 
wsparcie rynku pracy w 2020 r. to 
12,1 mln zł.         Katarzyna Miszczuk

Zespół Szkół Zawodowych 
w Hajnówce pozyskał środki na 
realizację kolejnego projektu 
rozwijającego zawodowe kom-
petencje i umiejętności uczniów. 
Przyszli technicy wezmą udział 
w dodatkowych zajęciach i kur-
sach kwalifikacyjnych a także 
zawodowych stażach.  Ale na 
tym nie koniec działań.

Doświadczenie zawodowe jest 
w cenie – to najcenniejszy punkt 
w CV, wymagany przez wszystkich 
pracodawców. Doskonale wie o tym 
grono pedagogiczne i dyrekcja Ze-
społu Szkół Zawodowych w Haj-
nówce. Szkoła jest absolutnym 
liderem wśród hajnowskich 
szkół średnich w zakresie reali-
zacji projektów unijnych. Dzięki 
aktywnemu pozyskiwaniu funduszy 
unijnych oraz intensywnej współ-
pracy z przedsiębiorcami, ucznio-
wie z Zespołu Szkół Zawodowych 
w Hajnówce jeszcze w trakcie nauki 
w technikum mają możliwość pozna-

nia realiów pracy w wybranej branży,  
a przy okazji zarobić pierwsze pienią-
dze i poznać kawałek świata.  Takie 
możliwości stwarza m.in. program 
Erasmus+, który Zespół Szkół Zawo-
dowych realizuje z powiedzeniem od 
kilku lat, jak również kolejne przed-
sięwzięcie, które wystartuje w roku 
szkolnym 2021/2022. Za sprawą 
projektu „Podniesienie jakości kształ-
cenia zawodowego w Zespole Szkół 
Zawodowych w Hajnówce poprzez 
realizację kompleksowego programu 
rozwojowego szkoły - II edycja” przy-
szli adepci  technicznych zawodów 
będą mieli możliwość podniesienia 
swoich kompetencji w wielu obsza-
rach. W ubiegłym roku szkoła z suk-
cesem zakończyła realizację pierw-
szej edycji projektu,  sprawdź jakie 
działania przewidziano w kolejnej!

Przyszli technicy – w zależno-
ści od kierunku, już na etapie nauki 
w szkole średniej będą mogli pod-
szkolić swoje umiejętności IT poprzez 
udział w laboratorium: technologii 

informacyjno-komunikacyjnym (ICT), 
oprogramowania CAD CAM czy SO-
LID EDGE (skorzystają zwłaszcza 
przyszli budowlańcy, bo program 
przeznaczony  do tworzenia parame-
trycznych modeli 3D) a także SYM-
FONIA MAGAZYN (coś dla logistyków, 
bo program wspomaga sprzedaż 
i gospodarkę magazynową).

Na tym nie koniec: uczniowie 
wezmą również udział w dodatko-
wych zajęciach przedmiotowych 
– matematycznych i językowych 
– będą mogli podszlifować języki 
angielski i rosyjski, a umiejętności 
zostaną poświadczone odpowiednim 
certyfikatami (TOEIC i TELC).  

Technicy w ramach projektu 
przystąpią także do kursów kompe-
tencji zawodowych pożądanych na 
rynku pracy:
• tachospeed i Moduł Kontrolny dla 

kierowców,
• kosztorysowania w procesie bu-

dowlanym,
• organizacja cateringu,

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Hajnowskim
• carving i dekoracje potraw,
• kuchnia regionalna,
• kurs spawacza TIG i MIG,
• Corel Draw,
• Photoshop,
• programowanie CNC,

które w realiach rynkowych 
kosztują krocie – w szkole uprawnie-
nia będzie można zrobić za darmo!

Ponadto uczniowie poznają 
realia rynku pracy podczas zajęć 
z poradnictwa zawodowego oraz 
nawiążą pierwsze kontakty w bran-
ży w ramach zawodowych staży 
u podlaskich przedsiębiorców. Pro-
jekt przewiduje ponadto udzielenie 
pomocy stypendialnej dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych z przed-
miotów zawodowych, staże za-
wodowe i możliwość podnoszenia 
kwalifikacji i kompetencji nauczycieli 
przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu zostaną 
również doposażone sale technicz-
ne: przyszli technicy budownictwa, 
żywienia i usług gastronomicznych, 

a także mechanicy i informatycy 
będą mogli zgłębiać tajniki wybra-
nych zawodów w warunkach zbliżo-
nych do rzeczywistego środowiska 
pracy zawodowej.

Projekt będzie realizowany 
do 31.08.2023 r., jego wartość to  
2 113 979,22 zł. Z działań skorzy-
sta 200 uczniów oraz 9 nauczycieli.

Poza realizacją projektów, 
szkoła aktywnie współpracuje z czo-
łowymi przedsiębiorstwami z regio-
nu – m.in. PRONAR i DANWOOD 
w Bielsku Podlaskim, dzięki czemu 
uczniowie mogą poznawać praktycz-
ne tajniki wybranego zawodu, zaś 
już jako absolwenci - z sukcesem 
ubiegać się o zatrudnienie w za-
przyjaźnionych firmach. Wybierając 
technikum budownictwa najlepsi 
uczniowie mogą ponadto liczyć 
na stypendium ufundowane przez 
zaprzyjaźnioną firmę  Danwood 
S.A (brana jest pod uwagę średnia 
z przedmiotów zawodowych).

Katarzyna Miszczuk

Od 10 maja rusza Powszech-
ny Punkt Szczepień w Powiecie Haj-
nowskim z siedzibą w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Hajnówce, w sali 
gimnastycznej (wejście od ul. Armii 
Krajowej). Osoby chętne do zaszcze-
pienia się mogą dokonać zapisu po-
przez (opcja do wyboru):
1. telefonicznie: infolinia 989
2. przez Internet: możliwość rejestra-

cji elektronicznie poprzez e-Reje-
strację dostępną na pacjent.gov.pl

3.  telefonicznie w SP ZOZ Hajnówka 
pod nr 790 269 000 w godzinach 
8.00-15.00 od poniedziałku do 
piątku.

Do zapisu należy przygotować 
nr PESEL i nr telefonu kontaktowego. 
Jeśli podasz nr telefonu komórkowe-
go otrzymasz SMS z potwierdzeniem 
terminu wizyty na szczepienie. Przed 

wizytą w punkcie szczepień należy 
wypełnić i dostarczyć kwestionariusz 
wstępnego wywiadu przesiewowego. 
Kwestionariusz oraz charakterysty-
ka produktu leczniczego do pobrania 
na stronie powiatu: www.powiat.haj-
nowka.pl. Szczepienia przeciwko CO-
VID -19 są realizowane szczepionką 
firmy MODERN

Punkt Szczepień powstał przy 
współpracy Starostwa Powiatowe-
go, SP ZOZ w Hajnówce oraz Urzędu 
Miasta Hajnówka. Starosta Hajnow-
ski składa podziękowania Burmi-
strzowi Miasta Hajnówka Jerzemu 
Siarkowi oraz Dyrektorowi Grze-
gorzowi Tomaszuk za pomoc przy 
organizacji Powszechnego Punktu 
Szczepień.

Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko

Komunikat Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego



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

W środę 28 kwietnia na placu przed 
budynkiem Hajnowskiego Domu Kultury 
stanęła rzeźba w drewnie pt. ,,Co dwie gło-

wy”, autorstwa dwojga artystów: Anny Marty 
Świtalskiej-Świć i Jerzego Iwacika. Rzeźba 
została zrealizowana podczas XVI Plene-
ru Rzeźby w Drewnie w Hajnówce w 2018r. 
Jerzy Iwacik – z urodzenia i wyboru hajno-
wianin. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych 
w Supraślu. Studia na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu na Wydziale Wzornictwa 
Przemysłowego i Rzeźby. Inspiracje do swojej 
twórczości czerpie z piękna podlaskiej przyro-
dy, w szczególności z Puszczy Białowieskiej. 
Anna Marta Świtalska – Świć pochodzi z Gór 
Świętokrzyskich, mieszka w Puszczy Bia-
łowieskiej. Ukończyła konserwację rzeźby 
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Kielcach, Instytut Wychowania Artystycz-
nego w Lublinie oraz Podyplomowe Studium 
Arteterapii przy Akademii Medycznej w Łodzi. 
Jest autorką wielu prac poświęconych walo-
rom przyrodniczym i kulturowym Podlasia. 
Wyjątkowe dzieło hajnowskich artystów wzbo-
gaciło przestrzeń naszego miasta z inicjatywy 
Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury Barbary 
Sadowskiej.

Zenaida Jakuć

Na tle budynku HDK stoi rzeźba w drewnie, 
która przedstawia dwie strony ludzkiej głowy. 

Jedna z części stoi do góry nogami.

Co dwie głowy

Starostwo Powiatowe przygotowało 
kampanię promocyjną „Hajnowskie szkoły po-
nadpodstawowe - COOL Schools”. W ramach 
zadania opracowano „Informator 8klasisty”, 
przekazany uczniom klas ósmych za pośred-
nictwem narzędzi online. Informator dostępny 
jest także na naszej stronie internetowej. 

Walory hajnowskich szkół średnich pre-
zentowane są systematycznie na powiatowym 
Facebook (https://www.facebook.com/Powia-
tHajnowski) oraz stronie internetowej urzędu 
(zakładka Rekrutacja 2021/2022).

Zapraszam do lektury „Informatora 
8-klasisty”, który jest wygodnym przewod-
nikiem po bogatej ofercie hajnowskich szkół 

Rekrutacja do szkół 2021/2022
ponadpodstawowych. Hajnowskie szkoły śred-
nie to gwarancja solidnego wykształcenia, 
możliwość udziału w ciekawych projektach 
edukacyjnych – w tym także zagranicznych, 
możliwość korzystania z atrakcyjnych progra-
mów stypendialnych (w tym ze Stypendium 
im. Simony Kossak, ustanowionego przez Radę 
Powiatu Hajnowskiego). Hajnowskie szkoły po-
ziomem nauczania nie odbiegają od innych 
podlaskich placówek, o czym świadczą suk-
cesy uczniów, liczba stypendystów, obecność 
naszych szkół w prestiżowych rankingach. 
Dzięki współpracy z ośrodkami akademickimi, 
w przyszłości uczniowie świadomą decyzję 
o wyborze ścieżki kariery.  Katarzyna Miszczuk

Tarcza 9.0.: Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Hajnówce informuję, że 
trwa nabór wniosków w ramach dotacji na 
pokrycie bieżących kosztów prowadze-
nia działalności gospodarczej dla mi-
kroprzedsiębiorcy i małego przedsiębior-
cy prowadzących działalność w określonych 
branżach. 

PUP: nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorcy  
i małego przedsiębiorcy

Wysokość dotacji nie może przekro-
czyć 5.000,00 zł.

Wniosek o dotację może być złożony 
do dnia 31 sierpnia 2021r. przez portal 
praca.gov.pl

Wnioski, zasady przyznawania dotacji 
oraz wykaz kodów PKD dostępne są na stro-
nach Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego.

Zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki na terenie gminy Miejskiej Hajnówka

oraz na terenie gminy Hajnówka

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Miejskiej Hajnówka oraz na terenie 

gminy Hajnówka w miejscowościach: Lipiny, Dubiny, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo, i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miejskiej Hajnówka oraz na terenie gminy 

Hajnówka w miejscowościach: Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, 

Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka, Orzeszkowo, na okres 3 lat.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 

Nazwa taryfy

Taryfa w okresie 1
do 12 m-ca

obowiązywania
nowej taryfy

[zl/netto]

Taryfa w okresie 13
do 24 m-ca

obowiązywania
nowej taryfy

[zl/netto]

Taryfa w okresie 25
do 36 m-ca

obowiązywania
nowej taryfy

[zl/netto]

1 2 3 4

Zaopatrzenie  w  wodę
[zł/1m3]

3,02 3,07 3,11

Opłata  abonamentowa
[wod. główny/m-c]

2,60 2,65 2,70

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Nazwa taryfy

Taryfa w okresie 1
do 12 m-ca

obowiązywania
nowej taryfy

[zl/netto]

Taryfa w okresie 13
do 24 m-ca

obowiązywania
nowej taryfy

[zl/netto]

Taryfa w okresie 25
do 36 m-ca

obowiązywania
nowej taryfy

[zl/netto]

1 2 3 4

Odprowadzanie
ścieków [zł/1m3]

5,24 5,28 5,33

Przygotowana taryfa zawiera:

- cenę za 1 m3 dostarczonej wody, 

- cenę za 1 m3 odprowadzonych ścieków, 

- stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc 

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% określony 

odrębnymi przepisami.

Decyzja zatwierdzająca taryfy dostępna na bip.hajnowka.pl

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
na terenie gminy Miejskiej Hajnówka oraz na 
terenie gminy Hajnówka w miejscowościach: 
Lipiny, Dubiny, Sawiny Gród, Postołowo, Skry-
plewo, i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie gminy Miejskiej Hajnówka oraz na tere-
nie gminy Hajnówka w miejscowościach: Lipiny, 
Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, 
Postołowo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, 
Sorocza Nóżka, Orzeszkowo, na okres 3 lat. 

Zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i ścieki na terenie gminy Miejskiej Hajnówka 

oraz na terenie gminy Hajnówka

Przygotowana taryfa zawiera:
• cenę za 1 m3 dostarczonej wody, 
• cenę za 1 m3 odprowadzonych ścieków, 
• stawkę opłaty abonamentowej za wodo-

mierz główny w zł/miesiąc 
Do cen i stawek opłat dolicza się poda-

tek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% 
określony odrębnymi przepisami.

Decyzja zatwierdzająca taryfy dostępna 
na bip.hajnowka.pl
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