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Zapraszamy maturzystów, nauczycieli i rodziców na XVI Prezentacje Edukacyjno-Doradcze
„Uczelnie w Powiecie” 2018
20 lutego Bielsk Podlaski, Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kościuszki 21
21 lutego Hajnówka, Zespół Szkół z DNJB, ul. Piłsudskiego 3
22 lutego Siemiatycze, Zespół Szkół, ul. Kościuszki 43
Spotkanie Noworoczne Starosty Powiatu Bielskiego 2018
było okazją do podsumowań
26 stycznia starosta Sławomir Jerzy Snarski dokonał podsumowania działalności roku 2017.
I miejsce w rankingu Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej. IV miejsce w Rankingu Powiatów do 60 tys. Mieszkańców. Ok. 50 tys. spraw i postępowań administracyjnych w ramach własnych
kompetencji z zakresu budownictwa, komunikacji, geodezji, geologii, praw konsumentów i wielu
innych – to tylko niektóre sukcesy ale i zobowiązania do kolejnych osiągnięć i wyzwań.
ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, Rektor
Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, Pastor Kościoła
Chrystusowego Henryk Karasiewicz,
Pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów Bartosz Kaczorka, Bohdan
Paszkowski, Wojewoda Podlaski,
Stefan Krajewski, członek Zarządu
Województwa Podlaskiego, Jurij Kulabuchow, radca Ambasady Republiki
Białoruś, Stanisław Łuniewski, Konsul
Honorowy Bośni i Hercegowiny w Białymstoku, rektorzy szkół wyższych
Uroczyste powitanie
W spotkaniu uczestniczyli m. in: Jego z prof. dr hab. inż. Lechem Dzienisem,
W imieniu gospodarza Starosty Ekscelencja Grzegorz Arcybiskup rektorem Politechniki Białostockiej
Bielskiego Sławomira Jerzego Snar- Bielski, Jego Ekscelencja ks. prof. i przedstawicielem Podlaskiego Kuraskiego gości powitał Piotr Daniło. Tadeusz Pikus, Biskup Drohiczyński,
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„Podlaskie talenty dla niepodległej”
W czwartek, 8 lutego, na
uroczystej gali „Podlaskie talenty
dla niepodległej” poznaliśmy stypendystów Marszałka Województwa
Podlaskiego w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania
kultury i opieki nad zabytkami.
Podczas gali twórcy odebrali z rąk
marszałka Jerzego Leszczyńskiego
i wicemarszałka Macieja Żywno
cerytyfikaty stypendialne.
Stypendia roczne otrzymali:
1. Grażyna Wołkow na digitalizację kliszowego archiwum
fotograficznego artysty
fotografika Wiktora Wołkowa.
2. Izabela Suchocka na uporządkowanie i opracowanie spuścizny literackiej Janiny Kozak
– Pajkert.
3. Zenon Krajewski na napisanie II tomu powieści – sagi, odzwierciedlającej wojenno - okupacyjne
losy kilku chłopskich i mieszczańskich rodzin powiatu łomżyńskiego.
4. Magdalena Toczydłowska-Talarczyk na zaprojektowanie
i wydanie książki dla dzieci poświęWieści Podlaskie

conej Simonie Kossak pt.:” Dlaczego
w trawie piszczy?”.
5. Rafał Domagała na wykonanie projektów oraz skonstruowanie lalek teatralnych, jako
punktu wyjścia do dalszej pracy
artystycznej.
6. Bernarda Rość na realizację
przedsięwzięcia: „Korycin w tkaninie
dwuosnowowej”. Cykl warsztatów rękodzielniczych tkactwa dwuosnowowego dla dzieci i młodzieży
pt.:” Ocalić od zapomnienia tkaninę
dwuosnowową”.
7. Aneta Prymaka-Oniszk na
na realizację przedsięwzięcia : „ Od
bieżeństwa do wymiany ludności.
Dalsze losy uchodźców 1915 roku”.
8. Agnieszka Kacprzak na
na realizację przedsięwzięcia:
Drewniana architektura Podlasia,
edukacyjny zestaw drewnianych
klocków dla dzieci.
Stypendia półroczne otrzymali:
1. Szymon Jan Sinoff na dokończenie produkcji autorskiego filmu dokumentalnego pod roboczym
tytułem „Zdążyć zobaczyć”

2. Robert Marat na przygotowanie utworów Ignacego Jana
Paderewskiego i Fryderyka Chopina
do wspólnego nagrania płyty CD.
3. Mirosław Ciesnowski na
przygotowanie do wydania płyty
zawierającej pieśni obrzędowe
z Hajnówki i okolic w opracowaniu
na akordeon i instrumenty ludowe.
4. Anna Kondratiuk-Świerubska na napisanie cyklu reportaży
poświęconych historii i losom ludzi
zamieszkałych w Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy.
5. Jan Godlewski na realizację przedsięwzięcia pt. „Projekt
kształtu”. Artysta chce przywrócić
pamięć o wielkiej tradycji przemysłu
drzewnego na Podlasiu.
6. Ewa Behrens na projekt
artystyczny; książka fotograficzna
„Zieleń Białegostoku”.
7. Paweł Matyszewski na
wielopłaszczyznową, multimedialną
wypowiedź na temat GRANICY.
8. Paula Czarnecka na produkcję filmu krótkometrażowego pt. „Na
dachu”.
(sok)

100 latka z Miedwieżyk

18 stycznia 2018 roku pani
Tatiana Hul ze wsi Miedwieżyki
w gminie Milejczyce obchodziła
setną rocznicę urodzin. Jubilatka
urodziła się w czasie bieżeństwa na
terenie Rosji w miejscowości Tretiaki
koło Mohylewa. Po wojnie rodzina
wróciła w rodzinne strony.
Urodziny pani Tatiany były
świętem dla całej gminy, to jedyna
w niej stulatka. W świetlicy w Miedwieżykach życzenia jubilatce składali nie tylko najbliżsi i sąsiedzi. Na
uroczystość przybyły władze gminy:
Wójt Jerzy Iwanowiec, skarbnik
Monika J. Bałut wraz z przewodniczącym Rady Gminy Mikołajem
Koczuk. Przybyli także proboszcz

parafii w Rogaczach ks. Mirosław
Awksietijuk i delegacja siemiatyckiego Oddziału KRUS.
Listy gratulacyjne nadesłali:
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski i Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Pani Tatiana doczekała się
jednego syna, dwójki wnucząt,
dwójki prawnucząt oraz dwójki praprawnucząt. Jej mężem był Wacław
Wiszenko, bohater wojenny, żołnierz
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Szanownej Jubilatce życzymy
kolejnych 100 lat i dużo, dużo zdrowia.
(sok)
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Siemiatycze

Spotkanie autorskie
z Krzysztofem Nowaczukiem

27 stycznia w piątkowy wieczór w Filii nr 1 MBP w Siemiatyczach odbył się wieczór autorski
Krzysztofa Nowaczuka. Na spotkanie
licznie przybyli zaproszeni goście,

przyjaciele, znajomi, a także koledzy i koleżanki z Klubu Literackiego,
którego członkiem jest również pan
Krzysztof. Atmosfera była iście
poetycka. Autor odczytał wybrane wiersze, opowiedział
o tym skąd w nim chęć
przelewania emocji
i uczuć na papier, jak
i dlaczego zaczęła się jego
przygoda z poezją. Tomik
poezji „W poszukiwaniu
szczęścia” został wydany
z okazji dwudziestopięciolecia pracy twórczej pana
Cd. str. 6
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GMINA HAJNÓWKA
Wieczór Kolęd 2018

19 stycznia po raz jedenasty odbył
się Wieczór Kolęd w Gminnym Centrum
Kultury w Dubinach. Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli
wysłuchać kolędy w wykonaniu dziecięcego chóru „Dzwonki”
pod dyrekcją Pani Wiery Masajło, tercetu kolędniczego z Lipin - Weroniki, Klaudii i Julii Wrzosek, Ewy Iwaniuk, zespołu
ze Szkoły Podstawowej w Dubinach pod dyrekcją Pani Marii
Paszko, zespołów Żawaranki i Ruczajok pod dyrekcją Pana
Marka Zubryckiego oraz zespołu Lotos. Na zakończenie
koncertu Pani wójt Lucyna Smoktunowicz złożyła wszystkim
życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Natomiast 28 stycznia koncert kolęd odbył się w świetlicy wiejskiej w Borysówce - wystąpił tercet z Lipin, zespół Lotos oraz
chór Leśników. Kolędy śpiewali również zgromadzeni mieszkańcy.
Autor: M. Majewska-Iwaniuk

Choinka z Wioską Małego Osocznika w Dubinach - 27.01.2018
Wioska Małego Osocznika
w Dubinach jest jedną z wiosek tematycznych funkcjonujących na terenie Gminy Hajnówka. Czym są wioski tematyczne? W dużym skrócie:
prezentują turystom zmierzającym
do Puszczy Białowieskiej bogactwo
kultury materialnej i duchowej regionu, ponadto prowadzą szeroko rozumianą aktywność społeczną dzieląc
się z mieszkańcami poszczególnych
wsi swoją energią i entuzjazmem.
Ostatnim z wyżej wymienionych
działań była organizacja wspólnie
z Wójtem Gminy Hajnówka - Lucyną
Smoktunowicz - choinki dla dzieci
z Dubin i okolicznych miejscowości.
- Duży nacisk w Wiosce
kładziemy na współpracę z mieszkańcami - mówi nam Monika Skiepko, radna sołectwa Dubiny, zaangażowana w działalność Wioski Małego
Osocznika od jej powstania w 2015
r. i główny koordynator gwiazdki z którymi kontaktujemy się zarówno
pocztą pantoflową jak i poprzez
serwis społecznościowy Facebook.

Działając wspólnie udekorowaliśmy
salę przed sobotnią gwiazdką.
Gwiazdka z Osocznikami cieszyła się bardzo dużą popularnością.
Obok tradycyjnego spotkania z Mikołajem (i oczywiście prezentów!) na
najmłodszych czekały rozmaite gry
i zabawy poprowadzone przez Marka
Bagrowskiego. Część konkursową
otworzył stary niedźwiedź mocno
śpi dalej miała miejsce konsumpcja
jabłka bez użycia rąk, a całość zamknął konkurs na najlepszą mumię.
Do zabaw zarówno ze względu
na ich atrakcyjność (ale i liczbę
uczestników gwiazdki!) ustawiały
się kolejki.
Szacujemy, iż we wspólnej zabawie udział wzięło ok. 70 dzieci i ok.
30 opiekunów. Szczególnie cieszy
fakt, iż oprócz „stałych bywalców”
pojawiły się także i nowe osoby!
Właśnie o to nam chodzi mówi Lucyna Smoktunowicz - Wójt
Gminy, prywatnie zamieszkująca w Dubinach - aby wszystkim
mieszkańcom, zarówno tym małym

Inauguracja Mobilnych Biur
Interwencji Obywatelskiej
W środę, 17 stycznia, Mobilne
Biuro Interwencji Obywatelskiej,
działające przy biurze posła Roberta
Tyszkiewicza, rozpoczęło działalność w Hajnówce.
- Mamy zamiar utworzyć
takie biura w całym województwie
– komentuje Łukasz Prokorym, szef
Biura Interwencji Obywatelskich

w województwie podlaski. - Cieszy
mnie duże zainteresowanie dzisiejszym spotkaniem.
W dniu inauguracji biura
udzielono bezpłatnych porad prawnych 8 mieszkańcom powiatu
hajnowskiego. Kolejne spotkanie
już w lutym.
- O kolejnej akcji będziemy
informować z co najmniej
tygodniowym wprzędzeniem
– mówi Mateusz Gutowski,
przewodniczący powiatu hajnowskiego PO RP. - Porady
prawne będą udzielane co
miesiąc. Widać po dzisiejszym
dniu, że tego typu inicjatywa
jest potrzebna mieszkańcom
naszego powiatu.
Mateusz Gutowski
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i dużym chciało się chcieć. Osobiście
uważam, iż imprezy organizowane
dla najmłodszych są świetną okazją
do lepszego poznania się z sąsiadami - szczególnie w tak szybko
rozrastającej się miejscowości jak
Dubiny.
Choinka nie mogłaby się odbyć
gdyby nie hojność sponsorów, którzy
wsparli Mikołaja w kwestii prezentów
i poczęstunku dla najmłodszych
oraz Osoczników z Wioski Małego
Osocznika prowadzących imprezę.
Po pełną listę osób zaangażowanych
zapraszam na facebookowy profil!
Autor: M. Bagrowski

Juchnowiec Kościelny

Pierścień Podskarbiego Włoszka
Już poraz siódmy w gminie
Juchnowiec Kościelny wręczono
honorowe wyróżnienia za działalnośc na rzecz lokalnego środowiska,
budowanie wizerunku i promowanie
gminy. Nagrodzie patronuje Stanisław Zachariaszewicz Włoszek,
XVI wieczny właściciel dóbr juchnowieckich.
Kapituła Nagrody nominowała
do niej:
- w kategorii osoba: Jerzego
Kalinę z Solniczek, Patryka Pietrzeniaka z Klewinowa i Annę Radziukiewicz-Karpowicz ze Śródlesia.
-w kategorii firma nominację
otrzymali: Pensjonat Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Sosnowe-Zacisze”
z Ignatek Osiedla, Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Rak-Bud Raczkowski

i Wspólnicy z Księżyna i Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna w Dorożkach.
- w kategorii instytucja/przedsięwzięcie/wydarzenie nominowano:
Stowarzyszenie Przyjaciół Brończan
„Brończany Razem”, Grupę Teatralną
dla Dorosłych „Trylobit” i Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy „Amator”
z Juchnowca.
Laureatów nagrody poznaliśmy na tradycyjnej gali połączonej
z balem karnawałowym 3 lutego.
Zostali nimi: dziennikarka Anna
Radziukiewicz-Karpowicz, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rak-Bud
Raczkowski i Wspólnicy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Brończan
„Brończany Razem”. Laureatom
gratulujemy.
(wss)

OSP Malinniki
w KSRG
Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinnikach została z dniem
15 grudnia 2017 r. wpisana do
Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego.
Oficjalne wręczenie nominacji
odbyło się 22 stycznia br.w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim podczas spotkania podsumowującego
pracę podlaskiej straży pożarnej
i policji w 2017 roku. Dezyzje o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego z rąk
Jarosława Zielińskiego wiceministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji odebrał Prezes OSP Malinniki
Aleksander Mirończuk.
(sok)
Wieści Podlaskie

GMINA WYSZKI
Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców i Producentów Rolnych
zrealizowane inwestycje i najważniejsze wydarzenia minionego roku
oraz zamierzenia na najbliższy okres.
Podkreślił także fakt, że Gmina to
przede wszystkim ludzie i bez wielkiego zaangażowania wielu z nich
nie byłoby możliwe osiągnięcie
takich rezultatów. Następnie Pani
Magdalena Tymińska zastępca

30 stycznia 2018 r. w Topczewie odbyło się Noworoczne Spotkanie
Przedsiębiorców i Producentów Rolnych. Swoją obecnością zaszczycili
je: Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Tadeusz Romańczuk, Doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Stanisław Derehajło, Marszałek Wo-

Bielsk Podlaski

organizacji Dożynek Gminnych; i –
na szczęście – tylko jeden raz brała
udział w akcji ratowniczej. W trakcie
zebrania, w którym udział wzięli:
Wójt Gminy Edward Krasowski, z-ca
komendanta powiatowego Straży Pożarnej kpt. Sylwester Uściniak oraz
Prezes Zarządu Powiatowego OSP
Cd. str. 6

Panu Piotrowi Bożko
Wicestaroście Bielskiemu
wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Członkowie Zarządu Powiatu,
Pracownicy Starostwa Powiatowego
w Bielsku Podlaskim

Serdeczne wyrazy żalu
i współczucia z powodu śmierci Ojca

ŚP Czesława Hryniewickiego
Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4
im. Ziemi Podlaskiej,
Jego Mamie Jadwidze,
Siostrom, Braciom i Krewnym
składa
Tadeusz Szereszewski - Wieści Podlaskie
Wieści Podlaskie

okazjonalne statuetki.
Zaproszeni goście życzyli Wójtowi szybkiego rozwoju Gminy, wyboru na kolejną kadencję, aby miał
czas zrealizować postawione przed
nim cele i zamierzenia.
Spotkanie zakończył występ
zespołu ludowego „Młodzi Duchem”
ze Strabli.
(MK)

jewództwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Starosta Bielski Sławomir
Jerzy Snarski, przedstawiciele władz
samorządowych oraz przedsiębiorcy
i rolnicy z Gminy Wyszki.
Podczas spotkania Wójt Mariusz Korzeniewski zaprezentował
aktualny stan finansowy Gminy,

Strażacy podsumowują rok
Tołwin
29 stycznia odbyło się zebranie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tołwinie. Jednostka liczy 19 członków
zwyczajnych i czterech honorowych.
W minionym roku wzbogaciła się
o nowy sprzęt, strażacy uporządkowali teren przy strażnicy, oraz
plac szkolny. Pomagali także przy

Prezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku przedstawiła
cele działania Funduszu oraz zasady
udzielania przez niego wsparcia
finansowego.
Wójt podziękował przedstawicielom instytucji i przedsiębiorcom
za owocną współpracę i wręczył im

Ekumeniczny wieczór kolęd

W dn. 17 stycznia 2018 r.
o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej miał miejsce „Ekumeniczny wieczór kolęd i pastorałek”, który
zgromadził różnorodne zespoły
śpiewacze z Bielska Podlaskiego
i okolic.
W pierwszej kolejności wystąpili najmłodsi uczestnicy:
zespół dziecięcy „Lanok” z Niepublicznego
Przedszkola nr 1 im.
Młodzieńca Gabriela
w Bielsku Podlaskim
oraz schola dziecięca „Karmelki” z parafii
Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. „Lanok”,
prowadzony przez Joannę Chilkiewicz i Martę Zinkiewicz, wzbogacił
swoje kolędy o kolędnicze scenki
dialogowe przyjęte przez publikę
z rozrzewnieniem. Z kolei schola,
pod kierunkiem siostry Augustyny,

uatrakcyjniła swój występ o akompaniament na keybordzie i gitarze
akustycznej.
Następnie wystąpił zespół
„Rodyna” z Dubiażyna, prowadzony przez Elżbietę Tomczuk - ich

repertuar odwoływał się do tradycyjnych pieśni ukraińskich. Potem
przy akompaniamencie akordeonu
Wojciecha Ostrowskiego wystąpił
zespół ludowy z Mnia - „Mianka”. Ich
donośne głosy mocno rozbrzmiały
w murach czytelni bibliotecznej.

Kolejnym uczestnikiem był
chór stowarzyszenia Uniwersytet
Trzeciego Wieku „Jesienny liść”
prowadzony przez Tamarę Rusaczyk,
który w kolorowych chustach wykonał kilka regionalnych pastorałek.
Ostatnim zespołem,
jaki uświetnił kolędnicze wydarzenie był
zespół Stowarzyszenia Ojcowizna Ziemi
Bielskiej prowadzony
przez ks. prałata Zbigniewa Karolaka.
Składanka kolęd wykonana przy
współczesnym podkładzie muzycznym
została rozwnięta o zaarażonwane
scenki odwołujące się do Narodzenia Chrystusa.
Na zakończenie wieczoru rozdano wśród publiczności słodycze
życząc sobie nawzajem wszystkiego
dobrego w Nowym Roku. (W.D)

Pomoc małemu
wojownikowi
W sobotę, 27 stycznia, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Hajnówce uczestniczyli w Turnieju Charytatywnym Piłki Nożnej Halowej Służb
Mundurowych. Wydarzenie sportowe odbyło się w Białymstoku. Celem spotkania było uzbieranie środkówfinansowych, potrzebnych na specjalistyczne leczenie dziecka funkcjonariusza Służby Więziennej. Mały bohater, na co dzień jest pod opieką Fundacji Mali Wojownicy. Z relacji uczestników wiemy, że turniej przebiegłw sportowym duchu opartym na zasadach fair play. Drużyna z Aresztu Śledczegow Hajnówce zajęła zaszczytne III miejsce. Od wielu lat
w naszej jednostce podejmujemy działania lub przyłączamy się do akcji charytatywnych, w których
chodzi o zdrowie i życie ludzkie.
st. szer. Marta Domin
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Spotkanie Noworoczne Starosty Powiatu Bielskiego 2018 było okazją do podsumowań
Cd. ze str. 1

tora Oświaty, burmistrzowie, wójtowie,
przedstawiciele służb mundurowych,
przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, dyrektorów
szkół i młodzież.
W nastrój spotkania pięknym
śpiewem wprowadziła młodzież z II
Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im.
Bronisława Taraszkiewicza.
Wystąpienie Starosty dra
Sławomira Jerzego Snarskiego
Swoje wystąpienie starosta
rozpoczął od omówienia dziedziny
edukacji. Przypomniał, że powiat
Bielski prowadzi 6 jednostek oświatowych: 2 licea ogólnokształcące, 2
zespoły szkół o profilach budowlano-mechanicznym i rolniczo-ekonomicznym, zespół szkół specjalnych
i poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Podkreślił wysoką zdawalność
matur, dobrą zdawalność egzaminów
zawodowych, osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach
i licealiadach. W planach wyakcentował przebudowę budynków ZS Nr 1
pod kątem kształcenia praktycznego
– 2 mln zł , budowę hali sportowej
przy II LO – 5,2 mln zł, przebudowę
budynków szkolnych Zespołu Szkół
nr 4 im. Ziemi Podlaskiej pod kątem
kształcenia praktycznego. Nakłady
na prowadzenie szkół i placówek
oświatowych zamknęły się w kwocie
16,6 mln zł. Priorytetową inwestycją
jest przebudowa i rozbudowa budynku
I Liceum Ogólnokształcącego im. T.
Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę
sportową z zapleczem wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą. ze
środków MSiT opiewająca na kwotę
ok. 9,1 mln złotych (3,5 mln pochodzi
z budżetu MSiT, 2 mln zł – z budżetu
Miasta Bielsk Podlaski, 500 tys. z budżetu Gminy Bielsk Podlaski).
Omawiając działalność SP ZOZ
wskazał na 24 miejsce w Polsce
w Rankingu Szpitali 2017 organizowanym przez firmę IDEA Trade i Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia, I miejsce w województwie
podlaskim, I miejsce w kategorii
Gabinet/Przychodnia, w plebiscy-

cie Kuriera Porannego Hipokrates
2017. Wśród zrealizowanych celów
w ochronie zdrowia wymienił m. in:
wdrożenie standardów leczenia bólu
pooperacyjnego, certyfikat „Szpital
bez bólu”, wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji
i uzyskano certyfikat ISO 27001,
ok. 11 tys. hospitalizacji i ok. 100
tys. porad udzielonych w poradniach
specjalistycznych.       
W branży „Rynek pracy” uzyskano obniżono poziom bezrobocia do
5,8%,, aktywizacją zawodową w ramach projektów i programów rynku
pracy objęto 788 osób bezrobotnych,
wsparto około 300 pracodawców.
Realizację zadań zamknięto kwotą
8,2 mln zł, w tym w ramach realizacji dodatkowo powierzonych zadań
wydatkowano 5,5 mln zł.
Na realizację zadań z zakresu
opieki społecznej wydatkowano 3
mln zł. Pozyskano środki w kwocie
2,1 mln zł ze źródeł zewnętrznych:
zrealizowano szereg zadań, m.in.:
remont i przebudowę pomieszczeń
Domu Pomocy Społecznej im. Jana
Pawła II w Brańsku na kwotę 335
tys. zł – środki z budżetu powiatu,
rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych (dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych; zaopatrzenie
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze;
sportu, kultury, rekreacji i turystyki;
likwidacja barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się
w ramach działalności Warsztatów
Terapii Zajęciowej) na kwotę 1,2 mln.
zł, zapewnienie dzieciom pieczy za-

stępczej w rodzinach zastępczych na
kwotę 594 tys. zł, zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na kwotę
524 tys. zł. Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II pozyskał środki
w kwocie 70 tys. zł z PFRON, z przeznaczeniem na zakup samochodu do
przewozu osób niepełnosprawnych.
Pozostałe środki finansowe w wysokości 77 tys. zł pochodziły z budżetu
powiatu bielskiego.
W dziedzinie „drogi publiczne”
starosta przypomniał o 13,4 km
przebudowanych dróg, wyremontowanych 3 obiektach mostowych w miejscowościach Wylan, Orla i Świrydy,
przygotowanych 9 dokumentacjach
projektowych na kolejne zadania
drogowe. Koszty przeprowadzonych
inwestycji wyniosły 10,5 mln zł,
a bieżące utrzymanie dróg to – 1,1
mln zł.
Starostwo będąc organem
administracji publicznej prowadziło
ok. 50 tys. spraw i postępowań administracyjnych w ramach własnych
kompetencji z zakresu budownictwa,
komunikacji, geodezji, geologii, praw
konsumentów i wielu innych. Rozpoczęło realizację projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji
i umiejętności osób dorosłych zgodnie
z potrzebami regionalnej gospodarki.”
Zainicjowało proces podnoszenia bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych osobowych w administracji
powiatowej (szkolenia kierowników
jednostek i pracowników w jednostkach organizacyjnych, informatyzację
usług w administracji powiatowej

poprzez: uruchamianie e-Dziennika
w szkołach powiatowych, uruchomienie geoportalu do udostępniania
powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Starosta omówił realizację
projektu pn. „Udostępnianie zasobów
publicznych rejestrów geodezyjnych
– modernizacja ewidencji gruntów

i budynków”, w którym uczestniczy
14 powiatów z terenu naszego województwa. Łączna wartość projektu
- 69 mln zł, wartość dofinansowania
ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 58 mln
zł, z tego kwota dofinansowania na
rzecz Powiatu Bielskiego: ok. 4 mln zł.
Statuetki, wyróżnienia w ramach podziękowań
Spotkanie było okazją do wręczenia z podziękowaniem za współpracę ze Starostwem następującym
osobom: Bohdanowi Paszkowskiemu,
Wojewodzie Podlaskiemu, Markowi
Żaworonkowi, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanegom, Jerzemu Andrzejukowi, Nadleśniczemu
Nadleśnictwa Bielsk Podlaski, Arsalanowi Azzaddin, Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa SPZOZ w Bielsku
Podlaskim i Walentynie Tokajuk,
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku,

Leszkowi Aleksiejukowi, Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dróg, Janowi
Zalewskiemu, Staroście Siemiatyckiemu, Marianowi Skomorowskiemu,
Wójtowi Gminy Dziadkowice, Jarosławowi Borowskiemu, Burmistrzowi
Miasta Bielsk Podlaski, Czesławowi
Sokołowskiemu, Burmistrzowi Miasta
Brańsk, Raisie Rajeckiej, Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski, Andrzejowi Jankowskiemu, Wójtowi Gminy Brańsk,
Piotrowi Selwesiukowi, Wójtowi Gminy
Orla, Mariuszowi Korzeniewskiemu,
Wójtowi Gminy Wyszki, Henrykowi
Grabowskiemu, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii.
Starosta wyróżnił także
uczniów za m. in. za bardzo dobre
wyniki w nauczaniu, wysoką średnią,
reprezentowanie szkoły w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych, grze
w Młodzieżowej Szkolnej Orkiestry
Dętej, reprezentowaniu szkoły w ZPiT

Podlaskie Kukułki, działalności charytatywnej. Z I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku
Podlaskim: Annę Mateuszuk i Jacka Oszczepalińskiego, z II Liceum
Ogólnokształcącego z Białoruskim
Językiem Nauczania im. Bronisława
Taraszkiewicza: Magdalenę Malisz,
i Macieja Bociuk, z Zespołu Szkół Nr
1 im. Marszałka Józefa Klemensa
Piłsudskiego: Damiana Bańkowskiego i Karolinę Niewińską, z Zespołu
Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej: Annę
Karwowską i Mateusza Ruczaja,
z Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana
Pawła II: Szymona Łukasika, i Sylwię
Sidorowicz.
Spotkanie było okazją do wystąpień, w tym, Ks. Biskupów, Wojewody
Podlaskiego, Starosty Siemiatyckiego.
Zakończyło się krótką nową odsłoną
występu „Zespołu Pieśni i Tańca Podlaskie Kukułki”.
Tekst i fot. Tadeusz Szereszewski
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Rzecznik Praw Obywatelskich
odwiedzi Siemiatycze
W piątek, 2 marca 2018 r..
w Siemiatyckim Ośrodku Kultury
w godzinach od 16 do 18 odbędzie
się spotkanie z Rzecznikiem Praw
Obywatelskich dr Adamem Bodnarem. W spotkaniu mogą wziąc udział
wszyscy, którzy chcieliby opowiedzieć
rzecznikowi o ważnych problemach,
z którymi się zmagają, zwłaszcza
o tym, co jest ważne dla regionu, ale
też i o rzeczach dobrych, które warto
upowszechnić w całym kraju.
Aby wziąć udział w spotkaniu
należy zgłosić się za pośrednictwem
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formularza: https://www.rpo.gov.
pl/formularz/spotkania-regionalne-rpo- HYPERLINK „https://www.
rpo.gov.pl/formularz/spotkania-regionalne-rpo-Lubelszczyzna-Podlasie”Lubelszczyzna-Podlasie
- pisząc na adres email: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl
- dzwoniąc pod numer telefonu: 22
55 17 989.
Rejestracja ułatwia organizację
spotkania. Nie jest potrzebne żadne
dodatkowe potwierdzenie. Udział
w spotkaniu jest bezpłatny.
(c)
Wieści Podlaskie

Spotkanie noworoczne burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 2018
Spotkanie swoją obecnością
zaszczycili m. in: duchowni na czele
z Arcybiskupem Bielskim Grzegorzem i Biskupem Drohiczyńskim Tadeuszem Pikusem, przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych z Marszałkiem Województwa
Podlaskiego Jerzym Leszczyńskim.
W spotkaniu uczestniczył Konsul
Honorowy Bośni i Hercegowiny
w Białymstoku Stanisław Łuniewski,
przedsiębiorcy, reprezentanci służb
mundurowych, przedstawiciele
oświaty, służby zdrowia i organizacji
pozarządowych. Okolicznościowe listy z życzeniami przesłali: Krzysztof
Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Robert Tyszkiewicz i Krzysztof
Truskolaski, Posłowie na Sejm RP.
„Staramy się bowiem być
urzędem otwartym”
Spotkanie rozpoczęło się od
obejrzenia filmu dokumentującego
część najważniejszych wydarzeń,
które miały miejsce w Bielsku
Podlaskim w 2017 roku. Bogate
życie naszego miasta dopełniła
prezentacja zeszłorocznych wydarzeń na pokazie zdjęć. Wystąpienie
burmistrza poprzedził występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkół nr
4 im. Adama Mickiewicza pod opieką
Anny Barszczewskiej, Beaty Jaroszko
i Aliny Niegierewicz.
- Ubiegły rok stał pod znakiem
pozyskiwania środków na inwestycje miejskie. Podpisaliśmy umowę
na dofinansowanie budowy ulicy
Kruczej oraz termomodernizację
budynków dwóch szkół i dwóch
przedszkoli z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego. Sukcesem zakończyło
się złożenie wniosku o dofinansowanie projektu zagospodarowania
i rozwoju zieleni miejskiej, a także
budowę nowego budynku socjalnego. Największe w historii miasta
środki (ponad 37 milionów złotych)
otrzymamy z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na projekt uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej na
terenie naszego miasta, który będziemy realizować wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym. Tylko
na te pięć projektów uzyskaliśmy
rekordowe dofinansowanie sięgające
46 milionów złotych! Wszystko to

24 stycznia 2018 r. wzorem lat ubiegłych Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski
przyjął zaproszonych gości na Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym w Bielskim Domu Kultury.
było możliwe także dzięki temu, że
w ostatnich latach znacząco zmniejszyliśmy zadłużenie naszego miasta
– tak rozpoczął swoje wystąpienie
burmistrz Jarosław Borowski.
Burmistrz wskazał na opracowany Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta - 36 projektów o łącznej
wartości ponad 122 milionów złotych. Mówił o dokonanej konieczności modernizacji sieci placówek
oświatowych, powołaniu do życia
Bielskiego Uniwersytetu Dziecięcego umożliwiającego uczniom szkół
podstawowych uczęszczanie na
zajęcia oświatowe na Politechnice

w dyscyplinie zwanej towerrunningiem, wygrywając ranking Pucharu
Świata. W ich ślady idzie młoda
sportsmenka Magdalena Michalewicz – podwójna wicemistrzyni
Polski w biegach sztafetowych na
dystansie stu i czterystu metrów –
podkreślił burmistrz.
Wiele medali w kraju i za
granicą wywalczyli młodzi pływacy
Klubu Pływackiego „Wodnik”. Dominik Zawadzki został powołany
do juniorskiej reprezentacji Polski
czternastolatków. Awans do trzeciej ligi wywalczyli piłkarze Tura.
W drugiej lidzie są koszykarze Tura

aktywny serwis internetowy, profil
społecznościowy i biuletyn „Informator Bielski”.
Burmistrz mówił o bezpieczeństwie gwarantowanym przez pracę
służb mundurowych, nowej sali
edukacyjnej „Ognik” powstałej w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej. Z realizowanych
inwestycji wymienił m.in.: budowę
szeregu ulic i zaułków, m.in.: Małej,
Myśliwskiej, Witosa i Zamkowej;
wykonanie miejsc parkingowych
przy ulicy 3 Maja wraz z budową jej
oświetlenia, dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum nr 1 do potrzeb

Białostockiej, inwestowaniu projektu
„Przedszkolak”, finansowaniu zajęć
z nauki pływania dla klas szkół podstawowych, zajęciach pozalekcyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych..
Naszą silną stroną jest sport
– mówił burmistrz. - Kolejny rok
z rzędu Bielsk zajął drugie miejsce
w województwie podlaskim w klasyfikacji gmin miejskich i miejsko-wiejskich w sporcie szkolnym. To efekt
dobrej pracy z talentami w szkołach,
klubach sportowych oraz w zespołach młodzieżowych Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nasza
skoczkini wzwyż Kamila Lićwinko,
uhonorowana trzy lata temu tytułem Zasłużonej dla Miasta Bielsk
Podlaski, zdobyła brązowy medal na
rozgrywanych w Londynie mistrzostwach świata w lekkiej atletyce,
a lekkoatleta Piotr Łobodziński po
raz piąty z rzędu został najlepszym
na świecie biegaczem po schodach

Basket. Byliśmy gospodarzem sportowego konwentu samorządowców,
przygotowanego w mieście przy
współpracy z Polskim Związkiem
Piłki Nożnej.
Z wydarzeń przygotowanych
przez jednostki miejskie i organizacje
pozarządowe wymienił burmistrz
wymienił „Dni Bielska”, rozwijanie
kontaktów z zagranicznymi miastami partnerskimi i licznymi organizacjami branżowymi, program
Erasmus, koncerty i imprezy charytatywne, w tym Charytatywny Bieg
Sztafetowy przez Polskę „Pomagamy
Marzannie Wieczorek”, popisy rajdowców w Samochodowym Rajdzie
miasta wokół ratusza. Wspomniał,
że wiele imprez organizatorzy
zrealizowali przy udziale środków
z Budżetu Obywatelskiego Miasta
Bielsk Podlaski.
- Staramy się być urzędem
otwartym, co pokazujemy poprzez

Szkoły Podstawowej nr 5; budowę
nowego szaletu miejskiego przy ul.
Krynicznej.
Wyraził słowa wdzięczności bielskim przedsiębiorcom i pracodawcom, których firmy są ambasadorami nie tylko naszego miasta,
ale też województwa podlaskiego,
a także i Polski. Wśród pięciuset
największych polskich firm po raz
kolejny w rankingu Rzeczpospolitej
znalazły się dwa wielkie przedsiębiorstwa budowlane z Bielska Podlaskiego: Unibep i Danwood.
Rok 2017 był pełen efektownych jubileuszy: - 110-lecie
bielskiego Społem PSS, 55-lecie
szpitala powiatowego, 50-lecie
Kościoła Chrystusowego, 45-lecie
Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie

Kukułki”, 45-lecie Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia, 30-lecie Pracowni Plastycznej „Koloryt”, 20-lecie
Studia Piosenki „Fart, 20-lecie firmy
„Energo”; 15-lecie Koła Wolontariuszy „W jedną stronę”; 10-lecie Koła
Terenowego Bractwa Prawosławnego świętych Cyryla i Metodego,
5-lecie Teatru „The M.A.S.K.”
- Chcemy uhonorować setną
rocznicę niepodległości budując
nadal jak najsilniejszą naszą Małą
Ojczyznę. Dlatego na rok 2018 zaplanowaliśmy budżet przekraczający
sto milionów złotych zarówno po
stronie dochodów, jak i wydatków
zaplanowanych na 121 milionów
złotych. A planowane wydatki na
inwestycje przekroczą 35,5 miliona,
w tym uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
miasta, budowa wielorodzinnego
budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej, a także inwestycje drogowe. - Oczekujemy rozstrzygnięcia
konkursów montażu instalacji efektywnego energetycznego oświetlenia
dróg publicznych wraz z systemem
sterowania oświetleniem, rewitalizacji Bielskiego Domu Kultury i kina
Znicz, modernizacji pieców, likwidacji
indywidualnych kotłowni i palenisk
węglowych oraz powstanie systemu
pomiaru zanieczyszczeń i informowania mieszkańców o ich poziomie.
- Stawiamy więc sobie cele ambitne
i coraz trudniejsze. Mam nadzieję,
że przy wspólnym zaangażowaniu
i życzliwości uda nam się je osiągnąć
– zakończył wystąpienie burmistrz.
Wszystkim złożył życzenia radości,
pogody ducha i wielu szczęśliwych
chwil w nadchodzącym czasie.
Wśród gości głos zabrali bp
Tadeusz Pikus, abp Bielski Grzegorz, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Konsul
Stanisław Łuniewski, radny Sejmiku
Wojewódzkiego Mikołaj Janowski.
Biskupi wskazali na wątek duchowy
niezbędny w realizacji celów, samorządowcy gratulując osiągnięć życzyli dalszej owocnej pracy na rzecz
naszej małej Ojczyzny.
Foto. Tekst Tadeusz Szereszewski

Noc 10 lutego 1940
Nocą z 10 na 11 lutego 1940
roku do tysięcy domów tzw. Białorusi Zachodniej załomotali funkcjonariusze NKWD. Rozpoczęła
się operacja masowych wysiedleń
i wywózki osób uznanych przez
władze radzieckie za niebezpiecznych politycznie. Drugorzędnym
był czynnik narodowościowy; wyznacznikiem typowania osób do
wywózki stała się przynależność
do konkretnej grupy społecznej lub
zawodowej. W pierwszym rzędzie
wywożono osadników wojskowych,
leśników, policjantów, a więc grupy
zawodowe, które w opinii nowej
władzy były niebezpieczne. Zapewne
nie bez znaczenia był także czynnik
ekonomiczny wynikający z potrzeby
uzyskania darmowej siły roboczej
Wieści Podlaskie

przy wyrębie lasów, budowie linii
kolejowych itp.
Z terenu byłego województwa
białostockiego wywieziono ok. 13
tysięcy osób. Była to pierwsza z czterech masowych deportacji dokonanych przez radzieckich okupantów.
Z okazji 78 rocznicy pierwszej deportacji Muzeum Pamięci Sybiru przygotowało trzydniowe obchody tej rocznicy.
8 lutego w Archidecezjalnym
Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym odbyła się uroczystość
upamiętniająca wywózki.
9 lutego na Rynku Kościuszki
przypomniano mieszkańcom Białegostoku sylwetki deportowanych osób.
10 lutego w Białowieży odbyła
się gra plenerowa śladami osób deportowanych. Obchody zakończyło

wspólne ognisko dla uczestników
i organizatorów z udziałem świadków
historii.
(sok)
Sobiatyno

Remont świetlicy
Świetlica wiejska w Sobiatynie doczeka się wreszcie remontu.
Zakres prac obejmuje wymianę
dachu, instalacji elektrycznej, okien,
drzwi, podłogi. Budynek zostanie
docieplony i otrzyma nową elewację.
Mieszkańcy chętniej będą korzystać
z odnowionego lokalu bowiem pojawi
się tam także nowe wyposażenie. Na
wykonanie tych prac gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego w kwocie
81 524 zł.
(d)
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Siemiatycze

Spotkanie autorskie
z Krzysztofem Nowaczukiem
Cd. ze str. 1

Krzysztofa. Autor zebrał w nim niemal wszystkie utwory, jakie napisał
w ciągu minionego ćwierćwiecza.
Nie zabrakło podziękowań
skierowanych od autora dla wszystkich, którzy przyczynili się do jego
sukcesu, którzy nawet w najmniejszym stopniu pomogli przy pracy
nad zbiorem wierszy. Szczególne
podziękowania Krzysztof Nowaczuk złożył na ręce swojej miłości
życia, która stała się inspiracją do
Perlejewo

powstania wielu utworów o miłości,
a nawet erotyków.
W zbiorze 220 wierszy czytelnik odnajdzie utwory poświęcone
różnorodnej tematyce zarówno tej
zupełnie przyziemnej o przemijaniu,
jak i tej wzniosłej o religii, bohaterstwie i heroizmie.
Wielu zebranych skorzystało
z możliwości wzbogacenia swoich
domowych bibliotek o tom poezji
z dedykacją i autografem autora.

a świadomości narodowej młodego
pokolenia na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Jest też
charakterystyka wschodniosłowiańskich nazw miejscowości oraz nazw
terenowych. W jednym z rozdziałów
są opisane wschodniosłowiańsie
gwary podlaskie.
W drugim tomie są trzy rozdziały: “Człowiek” (wesele, narodziny, pogrzeb, wierzenia tradycyjne),

sinach w Polsce (historia i stan
obecny), na temat edukacji w języku
białoruskim, o statusie prawnym
języka białoruskiego i polityce oficjalnej, o zachowaniach językowych
mieszkańców we wschodniej części
Podlasia w warunkach bilingwizmu, o języku białoruskim w mediach, o różnorodności wyznaniowej
mieszkańców Podlasia i o języku

“Rodzina” i “Dom. Gospodarstwo”.
Tom zawiera cenne wypowiedzi
respondentów o pracy na roli i w gospodarstwie domowym mieszkańców wsi wschodniej Białostocczyzny
w minionym stuleciu, opisy dawniej
wykorzystywanych narzędzi pracy,
jak wyglądała kiedyś tradycyjna
orka, sianokosy, młocka, tkactwo.
Te materiały folklorystyczno-lingwi-

Perlejewo

Świetlica jak nowa

Marta Waszczeniuk

III Przegląd Kolędniczy

Dnia 15.01. 2018 r. uczniowie
naszej szkoły uczestniczyli w III
Przeglądzie Kolędniczym w Ośrodku
Kultury w Ciechanowcu. Wśród 35
uczestników konkursu nasi uczniowie zostali wyróżnieni i nagrodzeni.

Natalia Malinowska ucz. klasy
przedszkolnej zaśpiewała pastorałkę

,,Skrzypi wóz”, otrzymała II miejsce,
Gabriela Kosińska ucz. klasy przedszkolnej zaśpiewała pastorałkę
,,Bosy Pastuszek”, otrzymała wyróżnienie za udział, Kamila Poniatowska ucz. klasy III b zaśpiewała
pastorałkę ,,Dzieciąteczko maleńkie”,
otrzymała II miejsce.
Amelia Kosińska ucz. klasy III b
zaśpiewała pastorałkę ,,Do Jezusa”,
otrzymała wyróżnienie,
Julita Wójcik ucz. klasy V
zaśpiewała pastorałkę ,,Maleńka
miłość”, otrzymała I miejsce,
Angelika Kosińska ucz. klasy
IV zaśpiewała kolędę ,,Gdy śliczna
panna”, otrzymała wyróżnienie.
Dziękujemy uczniom za udział
w konkursie i gratulujemy sukcesu.
Jadwiga Kędzierska - SP Perlejewo

Strażacy podsumowują rok
Cd. ze str. 3

Jan Okuniewski kilkunastu strażaków
odebrało odznaczenia strażackie
i za wysługę lat. Otrzymali je: Piotr
Krasowski, Andrzej Mioduszewski,
Andrzej Obniski, Krzysztof Soszyński, Leszek Tołwiński, Przemysław
Tołwiński.
Perlejewo
2 lutego działalnośc w 2017
roku podsumowali strażacy ochotnicy
z Perlejewa. Miejscowa Jednostka
OSP liczy 30 członków zwyczajnych

i 4 honorowych. Rok 2017 był szczególny w życiu jednostki. Obchodziła
ona jubileusz 40-lecia powstania;
z tej okazji otrzymała sztandar.
W minionym roku strażacy
z Perlejewa uczestniczyli w 36
akcjach, w tym jednej na terenie
gminy Grodzisk. Wzbogacili też swój
sprzęt o silnik zaburtowy do łodzi,
hełmy strażackie, oraz ubrania typu
„nomex”. OSP dysponuje dwoma
samochodami: Renault typu GBA
i MAN typu GCBA.

Grodzisk - Milejczyce - Perlejewo

Będą solary
26 stycznia br Wójt Gminy
Grodzisk Antoni Tymiński w towarzystwie Skarbnika Gminy Grażyny
Sajewicz podpisali z Zarządem
Województwa Podlaskiego umowę
o dofinansowaniu projektu „ Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk I”
. Projekt obejmuje zakup i montaż
73 kolektorów słonecznych. Wartość
projektu to kwota 670 018,16 zł,
z czego dofinansowanie z UE wyniesie 526 177,77 zł.
W tym samym dniu, Wójt Gminy Milejczyce Jerzy Iwanowiec wraz
ze skarbnikiem Moniką Joanną Bałut
podpisali umowę na realizację zadania związanego z realizacją projektu
insatalcji kolektorów słonecznych.
W ramach projektu zostanie zakupionych i zainstalowanych 36 instalacji
solarnych. Wartośc projektu to 357,
4 tys złotych, dofinansowanie z Regionalnegp Programu Operacyjnego
wyniesie 205,6 tys zł.
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Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie wydała trzytomową pracę
naukową pt. “Kulturowo-językowe
dziedzictwo Podlasia”, pod redakcją Niny Barszczewskiej, Mikołaja
Chaustowicza i Mikołaja Timoszuka.
W wydaniu są zawarte:
w pierwszym tomie teksty o tożsamości narodowej na pograniczu
kulturowo-językowym, o Białoru-

Również tego dnia umowę na
realizację zadania „Energia słoneczna
w Gminie Perlejewo II” podpisali Wójt
Gminy Krzysztof Radziszewski oraz
skarbnik Krystyna Stańczuk. W ramach projektu zostaną zakupione
i zainstalowane 23 instalacje solarne
o wartości 237,8 tys zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 150 tys złotych.
Na ternie gminy Perlejewo
w 2018 roku będzie realizowany
także I etap projektu o wartości 2
mln 40 tys zł (dofinasowanie ok. 1
mln 166 tys zł), w ramach którego
zostaną wykonane: 124 kolektory
słoneczne i 54 instalacje fotowoltaniczne.
Decyzja Zarządu Województwa
Podlaskiego jest efektem konkursu
przeprowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Bugu”.
(c)

Mieszkańcy wsi Osówka
w gminie Perlejewo w czynie społecznym odnowili wiejską świetlicę.
Nowy blask otrzymało wnętrze:
pomalowano sciany i sufity, na podłodze pojawiły się płytki, zbudowano
łazienkę. Budynek wyposażono
w nowe meble.
Materiały potrzebne do remontu zostały zakupione przez
Urząd Gminy w Perlejewie.
(cac)

styczne barwnie ilustrują życie i byt
wschodniosłowiańskiej mniejszości
(Białorusinów).
Trzeci tom w całości poświęcony jest twórczości ludowej. Są
w nim teksty pięknych dawnych
pieśni m. in. wiosennych, wielkanocnych, letnich, żniwnych, miłosnych,
lirycznych, weselnych, rekruckich.
Są też wiersze poetów ludowych m.
in. Tadeusza Kuncewicza z Eliaszuk,
Konstantego Ciełuszeckiego z Lewkowa Nowego, Wiery Radziwoniuk
z Michnówki, Konstantego Jaroszuka
z Nowin i Konstantego Korolko
z Kapitańszczyzny. Wszyscy oni są
z gminy Narewka.
Nagrań folklorystyczno-dialektologicznych i historyczno-kulturowych dokonano w powiatach:
białostockim, bielskim, hajnowskim
i sokólskim. W powiecie hajnowskim
zapisano ciekawe wypowiedzi
mieszkańców wielu wsi: Białowieża, Czechy Orlańskie, Czeremcha,
Czyże, Dubicze Cerkiewne, Dubicze
Osoczne, Eliaszuki, Kapitańszczyzna, Kotłówka, Lewkowo Nowe,
Lewkowo Stare, Łuka, Michnówka,
Mikłaszewo, Mochnate, Narewka,
Nowiny, Ochrymy, Odrynki, Olchówka, Orzeszkowo, Podlewkowie, Rakowicze, Rutka, Skupowo, Szostakowo,
Tyniewicze Duże, Zaleszan y i Zbucz.
W gminie Narewka w powiecie
hajnowskim nagrań dokonano
w trzynastu wsiach.
Tekst I fot. Jan Ciełuszecki

foto. UG Perlejewo

Zmiany w płatnościach obszarowych
W 2018 r. ulegają zmianie
podstawowe zasady dotyczące
sposobu składania wniosku o przyznanie płatności.
Od 2018 r. wszystkie wnioski
o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych
z PROW muszą zostać złożone
w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na
stronie internetowej ARiMR. Wynika
to z przepisów wspólnotowych
i dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz
współpracujące z nią instytucje
będą udzielały pomocy. ARiMR, tak
jak dotychczas, będzie przesyłać
rolnikom wstępnie wypełniony
wniosek tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami wersji
papierowej (do 2020 r.). Należy
jednak traktować go jedynie informacyjnie.

Złożenie wniosku w formie
papierowej będzie możliwe jedynie
dla tych rolników, którzy nie są
w stanie złożyć wniosku w wersji
Kuraszewo

elektronicznej.
Szerzej o zmianach na stronie
ARiMR, oraz echodnia.eu.
(mg)

Koladnyj wieczar

foto. UG Czyże
19 stycznia w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie odbył się „Koladnyj
wieczar”. Jego organizatorem była miejscowa parafia. Licznie uczestniczyli
mieszkańcy nie tylko Kuraszewa. Licznie przybyli parafianie z Wólki, Wieżanki, Podwieżanki, Maksymowszczyzny i Kojłów.
(ugc)
Wieści Podlaskie

SPORT
Turniej Tenisa Stołowego w Czeremsze
W dniach 26 i 27 stycznia
odbył się już ósmy turniej tenisa
stołowego o puchar Wójta Gminy
Czeremcha. Zorganizowane zawody były atrakcją dla młodzieży
szkolnej w związku z rozpoczętymi
feriami zimowymi. Salę do przeprowadzenia rozgrywek udostępniła
Pani Joanna Gnatowska, Dyrektor
Zespołu Szkolno -Przedszkolnego
w Czeremsze. Całokształtem imprezy zajął się pomysłodawca i główny
organizator turnieju Janusz Lipiński.
Otwarcia   rywalizacji przy stołach
ping pongowych dokonała  w imieniu
Wójta sekretarz Urzędu Gminy Pani
Maria Iwaniuk, która ciepło powitała
wszystkich uczestników, życząc miłej
zabawy.
W piątek do rywalizacji przystąpiły dzieci i młodzież szkolna
- razem 32 osoby w różnych kategoriach wiekowych. Zwycięzcy zostali
nagrodzeni pięknymi pucharami,
które zasponsorował  Urząd Gminy
w Czeremsze. Dekoracji laureatów
dokonał Wójt Gminy Czeremcha
Księżyno

Pan Michał Wróblewski, który jak
przystało na gospodarza serdecznie podziękował organizatorom jak
i uczestnikom turnieju. Dzieciom
i młodzieży zorganizowano, stół
szwedzki z napojami owocami,
pączkami, bułeczkami i słodyczami.
Sobota była drugim dniem
święta tenisa stołowego w Czeremsze. O godz. 10 rozegrany został
mecz ligi amatorów; zmierzyły się
drużyna gospodarzy oraz goście
z Ciechanowca. Cenne zwycięstwo
odniosła drużyna gospodarzy 6:4,
a punkty zdobyli Makulski Andrzej 3,
Janusz Lipiński 2, oraz debel Lipiński- Makulski 1. Po meczu zjechała
się cała plejada tenisistów z całego
okręgu: Łosic, Ciechanowca, Siemiatycz, Śledzianowa, Hajnówki oraz
Kleszczel, łącznie ponad trzydziestu
zawodników. Przybyli również goście
zaproszeni tj. Wójt Gminy Michał
Wróblewski,   gospodarz obiektu
Joanna Gnatowska, z-ca Burmistrza
Hajnówki Andrzej Skiepko, wielki
orędownik sportu w powiecie haj-

Turniej w zapasach i sumo

W Zabłudowie odbył się Finałowy Otwarty Turniej Integracyjny młodzików oraz dzieci w zapasach i sumo dla wszystkich. W turnieju wystartowało 132 zawodników i zawodniczek z trzynastu klubów województwa
podlaskiego - gościnnie kluby : LUKS Marcinkowo, Karolewo ,z Kętrzyna
i Giżycka w województwie warmińsko – mazurskim . W turnieju startowali
uczniowie Szkoły Podstawowej w Księżynie reprezentując LUKS ,,Księżno”.
Nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca:
Sumo dziewczyn waga 31 kg - srebrny medal – Julia Wyszyńska
Sumo chłopców waga 27 kg - srebrny medal – Dawid Wyszyński
Mini zapasy dziewczyn waga 36 kg - złoty medal – Eliza Sobolewska
Mini zapasy chłopców
waga 28 kg - brązowy medal – Jan Bieluczyk
waga 32 kg - brązowy medal – Adrian Kolesinski
waga 40 kg - srebrny medal – Piotr Jarzęmbski
waga 78 kg - złoty medal – Łukasz Kruszewicz
Młodzicy piąte miejsce – Damian Wyszyński
W punktacji drużynowej Klub LUKS ,,Księżyno” uplasował się na VI miejscu.
(materiał sp księżyno)

nowskim i inni. Prowadzący turniej
Janusz Lipiński  serdecznie podziękował Wójtowi Michałowi Wróblewskiemu za wieloletnie wspieranie
i rozwój sportu na terenie Gminy
Czeremcha, wręczając okazjonalną
statuetkę. Statuetki przypominające podanie dłoni otrzymali od
prowadzącego goście zaproszeni,
dyrektor szkoły Joanna Gnatowska,   z-ca   burmistrza Hajnówki
Andrzej Skiepko, Janusz Ludwiczak
działacz sportowy, Edward Mazurek
za wieloletni wkład w rozwój tenisa
stołowego w Czeremsze, udekorowano również najstarszego uczestnika
turnieju Edwarda Ponieckiego. Merytorycznie nad przebiegiem zawodów
czuwali: Alina Sośniuk i Edward Mazurek. Wszyscy zawodnicy i goście
zaproszeni zostali poczęstowani
pysznym bigosem przygotowanym
przez wspaniałe kucharki szkolnej
stołówki. Na zakończenie Pani Dyrektor szkoły w Czeremsze serdecznie
podziękowała organizatorom oraz
zawodnikom za stworzenie pięknego
Baciki Dalsze

sportowego widowiska. Organizator
natomiast użył masę  ciepłych słów
pod adresem zawodników jak i ludzi,
którzy się przyczynili do zorganizowania tak wielkiej imprezy sportowej
w naszej małej ale gościnnej i pięknej Czeremsze.
Wyniki:
Szkoła podstawowa
1. Ziniewicz Katarzyna,
2. Rakowski Jakub,
3. Czekuć Bartek.
Gimnazjum Dziewczęta.                         
1. Paczuska Paulina,                                 
2. Korza Kinga,                                           
3. Piłat Julita.                                                         
Gimnazjum Chłopcy.
1. Paczuski Paweł,                                    
2. Siekierko Adrian  Siemiatycze,          
3. Tyczyno Konrad.
Szkoły średnie.
1. Łukjaniuk Paweł,                                                          
2. Chaniewski Mateusz,                          
3. Sośniuk Wiktoria.                                 
Kategoria Kobiet
1. Tarapata Paulina  Łosice,
2. Socha Renata Czeremcha,

Turniej tenisa

Z inicjatywy radnego gminy
Siemiatycze Romana Umiastowskiego w świetlicy w Bacikach Dalszych
odbył się kolejny już turniej tenisa
stołowego. Wzięło w nim udział kilkunastu uczestników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii dziewcząt rywalizację wygrała Katarzyna Iwaniuk,
wyprzedzając Weronikę Dmitruk,
Sylwię Mantur i Nikolę Dudzicz. Wśród
chłopców najlepszy był Marcin Mantur. Drugi był Łukasz Ryżyk, a trzecie
miejsce równorzędnie zajęli Tomasz
Ryżyk i Damian Świetliński.
W kategorii młodzików zwyciężył Sebastian Szyszko, drugim
był Daniel Mantur.
(cec)

foto. UG Siemiatycze

Głos rozsądku. Na liczne prośby czytelników, którzy nie mają dostępu do internetu publikujemy cały wpis na blogu Kornela Morawieckiego.

Kornel Morawiecki: Jestem przeciwny usuwaniu pomników żołnierzy sowieckich
W Oświęcimiu w 1979 r. Jan
Paweł II przytoczył hierarchię rzeczy określoną przez biskupa Pawła
Włodkowica. Dla narodu rzeczą
najważniejszą jest istnienie.
W latach 1939-1941 okupanci, Niemcy i Sowieci, mieli
wspólny cel – likwidację państwa
i narodu polskiego. Katyń symbolizuje zamordowanie ponad 20 tys.
przedstawicieli naszych elit przez
Rosjan. W pierwszych miesiącach
po klęsce wrześniowej na terenach
włączonych do Rzeszy Niemcy
zamordowali od 60 do 100 tys.
znaczących Polaków.
Po czerwcu 1941 r. sytuacja
się zmieniła. III Rzesza praktycznie
do końca realizowała cel likwidacji Polski. Na wieść o wybuchu
powstania w Warszawie przegrywający wojnę Hitler rozkazał
zabić wszystkich i miasto zrównać
z ziemią. Niemieccy administratorzy i żołnierze wprost rozkazu nie
wykonali, ale wychodząc z naszej
Wieści Podlaskie

stolicy w styczniu 1945 r. wysadzili
jeszcze kościół p.w. św. Zbawiciela. Niszczyli dom po domu, ulicę
po ulicy. Warszawiaków wywieźli
do obozów bądź na przymusowe
roboty pod alianckie bomby. Teraz
niemieckie media podają: „ polskie
obozy koncentracyjne”. Nie reagują
ani demokratyczni niemieccy politycy, ani ich praworządny wymiar
sprawiedliwości.
Sowieci, po napaści niemieckiej, w czerwcu 1941 zmienili swoje
cele względem Polski. Chcieli wykorzystać nas do pokonania Niemców,
potem zsowietyzować i zhołdować.
Pierwsze im wyszło.
W 900-tysięcznej Armii Czerwonej
szturmującej Berlin walczyło 200
tys. Polaków. Nie przypadkiem na
Bramie Brandenburskiej zawisły
dwa sztandary: czerwony sowiecki
i biało-czerwony polski. W armii
niemieckiej służyło ponad milion
obywateli ZSRR, nie służył żaden
oddział polski.

Drugie Rosjanom nie wyszło.
Odebrali nam Lwów i Wilno, żeby
na stałe skłócić nas z Ukraińcami
i Litwinami. Dali zrujnowany Wrocław wbrew zachodnim aliantom,
żeby trwale uzależnić nas od siebie
w relacjach z Niemcami.
Wiem, w latach 1944-1956
komuniści zabili 50-60 tys. naszych
obrońców niepodległości. W latach
1956-1989 ofiar było ok. 500. Ale
podczas sześcioletniej okupacji
zginęło ponad sześć milionów
obywateli polskich. Z czego – jak
podają badacze Instytutu Pamięci
Narodowej – 90 procent z rąk
Niemców.
Polscy administratorzy z sowieckiego nadania, tylko tacy byli
w 45-letnim okresie PRL, odbudowali stolicę i kraj. Wykształcili
nowe kadry.
Wiem, sowiecki powojenny
terror, kłamstwo, wyzysk i zniewolenie. Jednak po latach to idee
wolności i solidarności obecne

3. Paczuska Paulina Czeremcha.
Kategoria Seniorzy
1. Bojanowski Krzysztof  Hajnówka,
2. Socha Renata Czeremcha,
3. Tarapata Paulina Łosice.
OLDBOYS
1. Makulski Andrzej Czeremcha,
2. Miszczuk Zbigniew Hajnówka,
3. Wszoł Krzysztof Ciechanowiec.
Sponsorzy: Urząd Gminy Czeremcha, Firma Handlowa Mirda
Janusz Lipiński, NAREWKA Przewozy
osobowe i ubezpieczenia  Katarzyna
Jakubowska, Piekarnia PODOLSZYŃSCY w Hajnówce, P.U.Z. Wojciech
Nowicki, Gajan   Gabryszuk   Jan,
Bialchem  Sawicki Roman, Sycewicz
Andrzej Czartajew, Olesiuk Sławomir
Hajnówka.
Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów, organizatorów
i uczestników pięknego widowiska
w Czeremsze oraz wszystkich,
którzy przyczynili się do jego zorganizowania.
(JL)

w sercach i kulturze polskiej pokonały komunę u nas, doprowadziły
do niepodległości narody ZSRR. Czy
byłoby to możliwe, gdyby Niemcy
nie przegrały wojny na Wschodzie, gdzie poniosły 80 proc. strat
militarnych? Czy wyzwolilibyśmy
się sami? Z pomocą Amerykanów
i Anglików, którzy sprzedali nas
w Teheranie i Jałcie? Czy byłoby to
możliwe bez ofiar 600 tys. żołnierzy
sowieckich poległych na terenie
naszego kraju?
Rosjanie, pokonawszy Niemców, ujarzmiali Polskę przez 45 lat,
osłabiali naszego ducha, ale nie
odmawiali nam prawa do istnienia,
co było do końca wojny w planach
niemieckich.
Z takich narodowych i moralnych racji sprzeciwiam się usuwaniu stojących jeszcze w Polsce ok.
200 obelisków pamięci za poległych żołnierzy sowieckich.
Kornel Morawiecki (Wolni
i Solidarni). źródło: realnapolska.pl

Gmina Siemiatycze
finalistą TOP
REGIONU 2017

Już po raz szósty redakcje portalu
podlasie24.pl i Radia Podlasie przygotowały Plebiscyt podsumowujący miniony
rok w regionie.
Inwestycja „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ściany wspinaczkowej przy
Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie”, realizowana przez Powiat Siemiatycki
wspólnie z Gminą Siemiatycze, otrzymała
dyplom finalisty Plebiscytu TOP REGIONU
w kategorii Inwestycja Roku 2017.
Budowa nowoczesnego obiektu
sportowego kosztowała ponad 798 tysięcy
złotych. Blisko pół miliona złotych na
ten cel wydatkował z własnego budżetu
Powiat Siemiatycki, 240 tys. złotych to
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki, a 100 tys. złotych przekazała
Gmina Siemiatycze.
Symboliczny dyplom finalisty,
Wójtowi Gminy Siemiatycze Edwardowi
Krasowskiemu, wręczyła pani Agnieszka
Bolewska – Iwaniuk z Radia Podlasie,
podczas sesji Rady Gminy Siemiatycze, 2
lutego. (materiał ze strony ugsiemiatycze)
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Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka
Quercus 2018
Po raz czwarty mieliśmy okazję poznać osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się
dla rozwoju i funkcjonowania Ziemi Hajnowskiej. Poprzez swoją działalność udowadniają, jak
ważne jest niesienie pomocy, wsparcia drugiemu człowieku w wymiarze fizycznym, ale przede
wszystkim duchowym. Ich wysiłki przyczyniają się do kreowania pozytywnego społeczno-gospodarczego oraz kulturowego wizerunku miasta Hajnówka. Wyróżnieni stają się jednocześnie jego
”ambasadorami”, ukazującymi najważniejsze wartości miejsca.
26 stycznia 2018 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta czwarta gala
wręczenia Honorowych Nagród Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS 2018. Zgromadziła
liczne grono zaproszonych gości: przedstawicieli lokalnych samorządów, przedsiębiorców, duchownych, ludzi kultury i nauki. Swą obecnością zaszczycił nas ks. Tadeusz Pikus Biskup Diecezji
Drohiczyńskiej. Symboliczne statuetki wręczył gospodarz miasta Jerzy Sirak wraz z Jakubem
Ostapczukiem Przewodniczącym Rady Miasta Hajnówka. To lokalne wyróżnienie, przyznawane
osobom fizycznym, prawnym, organizacjom oraz innym podmiotom w celu docenienia ich zasług
na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka, w szczególności za działalność gospodarczą, społeczną, charytatywną, kulturalną, oświatową, naukową, sportową. QUERCUS niesie ze sobą przesłanie – jest
jak dąb, który silnie zapuszcza swe korzenie w rodzimej ziemi, usilnie w niej trwa do swego kresu.
Rozwija się, dzieląc się ze światem swoim majestatem, obdzielając swoim dobrem najbliższe
otoczenie. Statuetka podkreśla odwieczny związek mieszkańców regionu z przyrodą, wzajemne
dopełnianie się – czerpanie sił duchowych oraz witalnych. Najważniejsza w tym wszystkim jest
utrwalenie w pamięci tego, co nieustannie przemija i ulega rozproszeniu w cywilizacyjnym pędzie.
QUERCUSY 2018 otrzymali:
Św. Pamięci ks. Leonid Szeszko – proboszcz Parafii
p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Hajnówce. Wielki
miłośnik przyrody i opiekun zwierząt, obrońca Puszczy Białowieskiej. Całym sercem poświęcał się pełnieniu posługi kapłańskiej.
Organizator licznych pielgrzymek krajowych i zagranicznych.
Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 6 czerwca 2016 r.
23 października 2016 r. Minister Środowiska prof. dr hab. Jan
Szyszko odznaczył księdza pośmiertnie „Odznaką Honorową
za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś
w czerwcu 2017 r. został uhonorowany Kordelasem Leśnika
Polskiego za szczególne zasługi dla leśnictwa. Wszystkie
nagrody, w tym także Nagrodę Burmistrza Miasta Hajnówka
QUERCUS 2018, zostały złożone na ręce wdowy Marii Szeszko.
Ks. kan. mgr Józef Piotr Poskrobko – proboszcz
Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Urodzony
w Narwi. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie. Święcenia diakońskie otrzymał dnia 23 czerwca 1984 r.
w Drohiczynie. Na kapłana został wyświęcony w Siemiatyczach
dnia 15 czerwca 1985 r. Od 2007 roku pełni posługę w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Organizator
wielu prospołecznych przedsięwzięć m.in. dorocznego Pikniku
Rodzinnego. Od 2002 roku jest Diecezjalnym Duszpasterzem
Leśników i Myśliwych. 1 kwietnia 2010 r. został honorowym
kanonikiem Kapituły Podlaskiej.
Grzegorz Tomaszuk – od 18 lat pełni funkcję dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.
Szpital od wielu lat znajduje się w pierwszej trójce najlepszych szpitali
Województwa Podlaskiego oraz w pierwszej setce Rankingu Szpitali.
W szpitalu funkcjonuje obecnie 16 oddziałów, które są systematycznie
rozbudowywanie i modernizowane. Dyrektor oraz jego kadra w swojej
pracy kierują się hasłem: ”Możecie nam zaufać – naszym celem jest
troska o Wasze zdrowie!”.
Dr Tomasz Samojlik – rodowity hajnowianin. Od wielu lat zajmuje
się historią przyrodniczą i bada wpływ człowieka na Puszczę Białowieską.
Zdobył tytuł doktora nauk biologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Na co dzień pracuje w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
w Białowieży. Jest autorem wielu wydawnictw edukacyjnych młodzieży,
a także ilustratorem książek dla najmłodszych. To twórca znanych postaci
m.in. Żubra Pompika, ryjówki Dobrzyka. W swoich barwnych historiach
nawiązuje do historii regionu, jego tradycji i kulturowej różnorodności.
Cd. str. 4

Tytuł Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego
przyznany
W czwartek 8 lutego 2018r. po raz dziesiąty w filii przedsiębiorstwa Pronar w Hajnówce odbyła się uroczystość wręczenia tytułów
,,Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego’’. Rada
Powiatu podjęła uchwały o nadaniu tytułu trzynastu osobom, dwóm przedsiębiorstwom, dwóm
stowarzyszeniom oraz dwóm wydawnictwom.
Laureatami tegorocznej edycji tytułu ,,Zasłużony
dla Powiatu Hajnowskiego” zostali: Ks. mitrat Jerzy Ackiewicz; Pensjonat Białowieskie Sioło; Pan
Grzegorz Zenon Bielecki; Wydawnictwo Bratczyk;
Pan Wiktor Bura; Dr Anna Nowicka – Ciełuszecka, Pani Maria Iwaniuk, Ks. Jan Krasowski, Pan
Mikołaj Lewczuk, Tygodnik Niwa, Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce, Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej w Hajnówce, Dr Jerzy
Pawluk, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Rejonowy w Hajnówce, Pan Eugeniusz
Saczko, Pan Jan Suchodoła, Pan Marian Święcki,
Pan Michał Wróblewski, Dr Małgorzata Agnieszka
Pietrzak – Zakrzewska.
Uroczystość zgromadziła wielu znako-

Rakieć, przedstawiciele Lasów Państwowych.
Licznie przybyli również przedsiębiorcy a także
dyrektorzy i kierownicy powiatowych i miejskich
jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkich
przywitał Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. W swoim wystąpieniu Starosta podkreślił
podniosły charakter uroczystości: Tegoroczna
ceremonia uhonorowania tytułem „Zasłużony
dla Powiatu Hajnowskiego” jest o tyle niezwykła,
bo jubileuszowa - w tym roku Powiat Hajnowski
obchodzi jubileusz 10-lecia przyznania tego
zaszczytnego tytułu. Uroczystego charakteru
ceremonii nadają także zaszczytni goście ale
– przede wszystkim dorobek zawodowy i osiągnięcia laureatów tytułu, zaś ilość tegorocznych
nominacji wskazuje, jak wiele wśród nas jest
osób, które swoją codzienną pracą i aktywnością
budują kapitał gospodarczy kulturalny i społeczny regionu, tym samym czyniąc powiat miejscem
bardziej przedsiębiorczym, bardziej rozwiniętym,
bardziej przyjaznym do życia. Wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” to

mitych gości. Swoją obecnością ceremonię
uświetnili: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof.
Tadeusz Pikus, doradca Wiceprezesa Rady Ministrów – Pan Stanisław Derehajło, Marszałek
Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński,
dyrektor Biura poselskiego posła na Sejm Pana
Roberta Tyszkiewicza Pan Mateusz Gutowski,
radni sejmiku województwa podlaskiego w osobach Pana Henryka Łukaszewicza, Włodzimierza
Pietroczuka, Mikołaja Janowskiego i Walentego
Koryckiego oraz samorządowcy – starosta
bielski Jerzy Snarski, burmistrzowie i wójtowie.
Na uroczystości obecni byli także: duchowni,
przedstawiciele służb mundurowych – Komendy
Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Aresztu Śledczego, Komendanci
Jednostek Straży Granicznej w Czeremsze,
Narewce, Białowieży i Dubiczach Cerkiewnych,
przedstawiciele instytucji współpracujących
z Powiatem Hajnowskim: Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska Beata Bezubik, Zastępca
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Magdalena Tymińska, Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Anna

dla mnie wielki honor i zaszczyt. Za codzienny
trud – każdemu z laureatów dziękuję. Życzę, by
tytuł „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”
był nie tylko formą podziękowania, ale też motywacją do dalszych działań – mówił Starosta
Mirosław Romaniuk. Starosta podkreślił znaczenie miejsca uroczystości: Cieszę się, że możemy
świętować jubileusz wręczenia tytułu „Zasłużony
dla Powiatu Hajnowskiego” w największym
ośrodku gospodarczym regionu i Polski Wschodniej – w filii przedsiębiorstwa Pronar w Hajnówce.
Słowa uznania kieruję do Prezesa firmy Pronar
Pana Sergiusza Martyniuka – współgospodarza
dzisiejszej uroczystości a jednocześnie laureata
tytułu pierwszej edycji.
Laureaci otrzymali nominacje z rąk Starosty Hajnowskiego Mirosława Romaniuka oraz
Przewodniczącego Rady Powiatu Lecha Jana
Michalaka. Uhonorowanym gratulacje złożyli
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. Tadeusz
Pikus, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Stanisław Derehajło oraz Marszałek Województwa
Podlaskiego Jerzy Leszczyński. Uroczystość
wręczenia tytułu w filii przedsiębiorstwa ProCd. str. 4

Inwestycja proekologiczna w Hajnówce –
edukacja ekologiczna oraz ekoturystyka
6 lutego w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu pn.”Wykorzystanie potencjału
przyrodniczego Hajnówki w rozwoju
turystyki na obszarze LGD Puszcza
Białowieska”. Uzyskał on dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego (Oś priorytetowa VIII:
Infrastruktura dla usług użyteczności
publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje
na rzecz rozwoju lokalnego) w ramach Rozwoju Kierowanego przez
Społeczność Lokalną (RLKS). Wartość
przedsięwzięcia to prawie 376 tys zł.
Dotacja z RPO wynosi 319,5 tys. zł.
Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2018 r.
Celem przedsięwzięcia jest
ochrona różnorodności biologicznej,
występującej na osiedlu Judzianka
poprzez zachowanie naturalnego
ekosystemu w postaci podmokłego
drzewostanu z niezdegradowaną
glebą, bogatą roślinnością i światem
zwierzęcym. Ochroną przyrodniczą
zostanie objęta działka o powierzchni ponad 4 ha. Utworzona zostanie

tam dwuodcinkowa ścieżka edukacyjna. Pierwsza o długości 80 m,
prowadząca do torfowiska przejściowego (miejsce obserwacji ptaków).
Druga ok. 40-metrowa skieruje na
siedliska brzeziny bagiennej. Całą
trasę wyznaczy drewniana kładka
licząca 5 przystanków. Na każdym
z nich ulokowane zostaną tablice
informacyjne zawierające opis siedliska przyrodniczego. Inwestycja
obejmuje także utwardzenie placu
wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, ustawienie drewnianej
wiaty oraz obiektów małej architektury m.in. stojaki na rowery, kosz
na śmieci.
Projekt łączy w sobie elementy
dydaktyczne, jak również turystyczne. Stanie się cennym obiektem
przyczyniającym się do podnoszenia
świadomości ekologicznej młodego
pokolenia – promowania biologicznej i przyrodniczej różnorodności
regionu Puszczy Białowieskiej.
Ścieżka edukacyjna wzbogaci ofertę
turystyczną miasta, przez co zyska
ono na atrakcyjności.
Emilia Korolczuk

WYNIKI ANKIETY
Program MIESZKANIE PLUS

Delegacja łotewskiego samorządu Krasław w Hajnówce
Gospodarka komunalna oraz
przedsiębiorczość, były wiodącymi
tematami, wokół których przebiegała wizyta delegacji przedstawicieli
samorządu Powiatu Krasławskiego
na Łotwie, goszczących w Hajnówce w dniach 29-31 stycznia. W jej
skład wchodził m.in. Przewodniczący
Rady Powiatu Krasławskiego
Guners Upenieks, Skarbnik
Inese Chmielnicka, kierownik
przedsiębiorstwa dostarczającego ciepło, wodę oraz odpowiedzialny za wywóz śmieci – Walerij Maslow, Ksiądz
Proboszcz Parafii św. Ludwika
w Krasławiu – Eduard Woroniecki, Józef Dobkiewicz- organizator komunikacji zewnętrznej. Celem przeprowadzonych
spotkań było zapoznanie się z naszymi
praktykami w wyżej wymienionych
dziedzinach, oraz zaczerpnięcie z nich
wskazówek możliwych do wdrożenia
w warunkach łotewskich. W dniu
przyjazdu goście odbyli krótkie spotkanie z przedstawicielami Cechu
Rzemiosł Różnych w Hajnówce. Mieli
oni okazję poznać się podczas wizyty
gospodarczej na Łotwie, jaka miała
miejsce w listopadzie 2017 r.
Pierwszym punktem programu
była firma PRONAR. Dzięki uprzejmości
i zaangażowaniu kierownictwa największego przedsiębiorstwa w naszym
regionie, pana Sergiusza Martyniuka,
mogliśmy zapoznać naszych gości
z funkcjonowaniem trzech oddziałów

firmy zlokalizowanych w Hajnówce,
Narewce i Narwi. Podczas zwiedzania hal produkcyjnych ujrzeliśmy
cykl produkcyjny maszyn i urządzeń
rolniczych, szczególnie kół do maszyn
rolniczych i komunalnych, elementów
pneumatyki i hydrauliki siłowej, osi
do przyczep, a także profili stalowych

i elementów z tworzyw sztucznych.
Dużą ciekawość wzbudziło Centrum
Badawczo-Rozwojowe w Narwi, gdzie
przeprowadzane są m.in. badania
materiałowe, osi i kół, hałasu maszyn.
Prezes przedsiębiorstwa przedstawił
gościom jego historię, sposób zarządzania. Uzyskane tego dnia informacje
zapewne wzbogaciły zasób wiedzy
każdego, a wizyta wywołała wiele
pozytywnych wrażeń.
31 stycznia upłynął pod znakiem gospodarki komunalnej. Zwiedziliśmy Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Hajnówce. Kierownictwo spółki oprowadziło po Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów, przybliżając grupie sposób postępowania

z odpadami na terenie miasta i regionu – w tym stosowane technologie,
etapy rekultywacji, przetwarzania.
W godzinach popołudniowych Bożena
Dmitruk właścicielka Gospodarstwa
Ogrodniczego w Kuraszewie, zajmującego się hodowlą kwiatów, podczas
bogatej informacyjnie prezentacji
przedstawiła główną ideę swojej działalności.
Mamy nadzieję, że ta
krótka, lecz bardzo intensywna
wizyta sprostała oczekiwaniom
gości oraz zaspokoiła ich ciekawość, a uzyskana wiedza
zostanie wykorzystana na zasadzie dobrych praktyk w mieście Krasław. Liczymy także
na pogłębianie współpracy
naszych samorządów w dziedzinach kluczowych dla ich rozwoju,
w trakcie której nawiążą się trwałe
hajnowsko-łotewskie przyjaźnie.
Urząd Miasta Hajnówka wraz
z przedstawicielami delegacji Powiatu Krasławskiego składa serdeczne podziękowania firmie PRONAR,
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych
w Hajnówce, Cechowi Rzemiosł Różnych oraz pani Bożenie Dmitruk za
poświęcony czas i zaangażowanie
w organizację wizyty w obszarze
prowadzonej działalności. Dziękujemy
także za wsparcie ks. Zbigniewowi
Niemyjskiemu, proboszczowi Parafii
Rzymskokatolickiej w Narwi.
Emilia Korolczuk

155. rocznica Powstania Styczniowego

Ankiety przeprowadzone zostały w okresie od 27 grudnia 2017r.
do 31 stycznia 2018r. Łącznie do
Urzędu Miasta Hajnówka wpłynęło
58 ankiet: drogą internetową 51
sztuk, a w wersji papierowej 7 sztuk.
93,1% ankietowanych mieszka
w Hajnówce. Są to rodziny składające sie od 3 do 5 osób (63,8%) oraz
rodziny dwuosobowe (36,02%).
Duża grupa - 65,5% zainteresowanych programem zaznaczyła opcję

wynajmu mieszkania z docelowym
dojściem do własności. Preferowane
są mieszkania 3 pokojowe (50%)
oraz 2 pokojowe (22,4%). Miesięczny
dochód, przypadający na jednego
członka rodziny oscyluje w granicach
1000zł.
Opracowanie:
Agnieszka Parfieniuk
Natalia Tichoniuk
Emilia Rynkowska

Hajnowianka wyróżniona w V edycji
Wojewódzkiego Konkursu „112 ratuje życie”
8 lutego w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku odbyła się gala
podsumowująca tegoroczną
edycję konkursu. 11 lutego zaś
obchodzony jest Europejski
Dzień Numeru Alarmowego
112. Wojewoda Podlaski Bogdan
Paszkowski wręczył uczestnikom nagrody i wyróżnienia.
Wśród wyróżnionych znalazła
się uczennica I klasy Szkoły
Podstawowej nr 3 w Hajnówce
Olga Masalska. Jej praca została
doceniona w kategorii PLAKAT.
Serdecznie gratulujemy.
Emilia Korolczuk
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22 stycznia obchodziliśmy 155.
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W Hajnówce jak również
w okolicach znajdują się miejsca upamiętniające ofiary walk. Przemierzając
lasy Puszczy Białowieskiej możemy
dostrzec krzyże (oddziały 514, 549
i 575), zaś pomniki ustawione zostały
we wsi Orzeszkowo i Starej Judziance,
jak też w centrum miasta. Władze samorządowe w geście hołdu poległym,
tego dnia złożyli symboliczne kwiaty
i znicze. Delegacje z Urzędu Miasta
Hajnówka w składzie – Jerzy Sirak
Burmistrz Miasta, Andrzej Skiepko Zastępca Burmistrza oraz Jakub Ostapczuk Przewodniczący Rady Miasta
Hajnówka; Urzędu Gminy Hajnówka
– Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy
Hajnówka oraz Jarosław Kot Przewodniczący Rady Gminy; Starostwa
Powiatowego – Jadwiga Dąbrowska
Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego,
Lech Jan Michalak Przewodniczący
Rady Powiatu Hajnowskiego oraz

Danuta Rola Sekretarz Powiatu,
spotkali się wspólnie przy Pomniku
Powstania Styczniowego przy kościele
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Hajnówce oraz w Orzeszkowie.
Uroczystościom towarzyszyła krótka
modlitwa za pamięć powstańców
styczniowych.
Powstanie objęło swym zasięgiem tereny Królestwa Polskiego
oraz ziemie wschodnie, w tym także
nam bliskie. W Regionie Puszczy Białowieskiej pierwsze grupy powstańcze
pojawiły się pod koniec lutego 1863
roku dowodzone przez Romana Rogińskiego, Walentego Lewandowskiego,
Bronisława Rylskiego oraz grupa pod

dowództwem Stanisława Songina,
odłączona od Władysława Cichorskiego ps. Zameczek. Mimo poniesionych
trudów, poświęceń w walce za wolność Ojczyzny wydarzenie zakończyło
się klęską naszych powstańców.
Pamięć o tym historycznym
wydarzeniu przywraca nam również
szlak turystyczny, noszący nazwę
„Śladami Powstania Styczniowego”,
wiodący przez miejsca szczególnie
związane z tymi wydarzeniami. Rozpoczyna swój bieg w Hajnówce, wiedzie
przez Orzeszkowo, następnie prowadzi
w głąb Puszczy Białowieskiej.
Emilia Korolczuk

„..Cześć Waszym duszom, co gorzały dumnie
W tę noc styczniową, dziwnie rozsrebrzoną,
Kiedyście zwarci w trzy szare kolumny
Zapałem zbrojni, w walkę szli szaloną...
1863…”

Gazeta Hajnowska

Powiat Hajnowski nadal w pierwszej 10.
w rankingu Związku Powiatów Polskich
Powiat Hajnowski zajął V miejsce
w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów
i Gmin, za rok 2017 prowadzonego
przez Związek Powiatów Polskich
w kategorii „powiaty do 60 tys. mieszkańców”. Choć nieprzerwanie, od kilku
lat powiat znajdował się w pierwszej
dziesiątce, piąte miejsce to najwyższa
dotąd pozycja, jaką piastuje region.
Tym samym powiat hajnowski znalazł
się w czołówce liderów otwierających
listę rankingową
Udział w rankingu oparty jest na
zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego
uczestnictwa wszystkich samorządów
gminnych i powiatowych. Ranking trwa
przez cały rok i stanowi wszechstronną ocenę działalności samorządu.
Podstawowym kryterium jest aktywność powiatu w swoim środowisku.
Spektrum punktowanych działań jest
bardzo szerokie. Samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez
ekspertów ZPP według wielu kryteriów
zgrupowanych w jedenastu blokach
tematycznych, takich jak m.in.: rozwiązania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca, rozwój społeczeństwa
informacyjnego, rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, promocja rozwiązań
z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu, promocja rozwiązań ekoenergetycznych
i proekologicznych, współpraca krajowa
i międzynarodowa. Na każdym z tych
pól. Powiat Hajnowski może pochwalić
osiągnięciami, czego dowodem jest
miejsce w pierwszej piątce. O wysokim
miejscu w rakningu przeważyły przede
wszystkim punkty za ilość pozyskanych
środków finansowych pochodzących
z funduszy krajowych i unijnych (za
wielkość środków otrzymaliśmy 7500
pkt na 9000 tys. możliwych! W tym
roku nastąpi tylko wzrost w związku
z inwestycjami w hajnowskim szpitalu
- więcej o tym, za wdrożony i certyfikowany w JST system zarządzania
jakością, potwierdzony aktualnym
Certyfikatem ISO 9001 oraz za działania na rzecz promocji rozwiązań
z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej oraz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego. Miejsce w pierwszej

dziesiątce cieszy, ale to przede wszystkim motywacja by pracować jeszcze
wydajniej na rzecz lokalnej społeczności. Wysoka lokata jest zasługą
wszystkich pracowników starostwa jak
również jednostek podległych. To dobre
podsumowanie roku 2017r., niemniej
przed nami nowe projekty i inwestycje.
Wszelkie wyróżnienia oczywiście bardzo cieszą, ale pamiętajmy, że lokaty
w rankingu to tylko miły akcent, obligujący do jeszcze większej aktywności
na rzecz rozwoju regionu. Kluczem
do sukcesu jest współpraca. Trwają
prace scaleniowe w gminie Narew
i gminie Narewka, na które pozyskaliśmy 14 milionów złotych. Powiat
przystąpił także do realizacji projektu
„Puszcza i Ludzie”, skierowanego do
społeczności lokalnej. O środki na
realizację projektu aplikowaliśmy do
Narodowego Funduszu Środowiska
i Gospodarki Wodnej, jak się okazało – z pozytywnym skutkiem. Z kolei
przy współpracy Starostwa z Fundacją
Euronatur z Niemiec opracowujemy
Plan energetyczny dla powiatu hajnowskiego, który w przyszłości pozwoli
na efektywne wykorzystanie OZE. Rok
2017 to także czas inwestycji drogowych. W 2017 roku Powiat Hajnowski
zrealizował 5 inwestycji na drogach
powiatowych na łączną kwotę prawie
3 mln złotych. Na podstawie porozumienia z Lasami Państwowymi, przy
wparciu poszczególnych gmin, dokonano przebudowy dróg powiatowych: Nr
1666 B Witowo – Długi Bród, Nr 1668
B Starzyna – Górny Gród i Nr 1747 B
ul. Boćkowska w Kleszczelach. W porozumieniu z gminą Czyże dokonano
prac remontowych na dwóch odcinkach
dróg powiatowych a dzięki współpracy
z gminą Czeremcha dokonaliśmy przebudowy odwodnienia drogi powiatowej
nr 1779B. Powiat Hajnowski wspiera
także inwestycje drogowe realizowane
przez samorządy gminne. W tym roku
na ten cel z budżetu powiatu wydatkowano blisko 1,1 mln zł: tym samym
powiat ma swój wkład w przebudowie
drogi gminnej w Orzeszkowie, przebudowie dróg gminnych w Narewce
oraz ulic Nowowarszawskiej i część ul.
Mazury w mieście Hajnówka.
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Oczywiście, nie osiadamy na
laurach i wzorem poprzedniego roku
podejmujemy działania na rzecz pozyskania środków na kolejne inwestycje
– w tym celu współpracujemy z Lasami
Państwowymi, innymi samorządami,
w tym, oczywiście z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim. Pilnie śledzimy terminy
naborów nowych projektów. W ramach
Programu Polska – Białoruś – Ukraina
aplikowaliśmy o fundusze inwestycyjne, czekamy na rozstrzygnięcie. Ale
pamiętajmy, że działania starostwa to
nie tylko realizacja ważnych inwestycji,
to także bieżąca praca wydziałów,
jednostek podległych oraz placówek
powiatowych związanych z pomocą
społeczną czy oświatą. By usprawnić
pracę urzędu w starostwie wdrażane są
rozwiązania z zakresu e-administracji
takie jak Cyfrowy Urząd, E-PUAP czy
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami. Potwierdzeniem sprawnej
realizacji zadań oraz wysokiego standardu świadczonych usług jest Certyfikat systemu zarządzania jakością
ISO 9001:2009. Oczywiście, zawsze
chciałaby się więcej, niemniej jednak
musimy pamiętać, iż naszym najważniejszym zadaniem jest utrzymanie
stabilności finansów powiatu. Stabilny
budżet jest gwarantem sprawnego
funkcjonowania i rozwoju regionu. Wysokie lokaty w rankingach utwierdzają
w przekonaniu, że idziemy właściwą
drogą – mówi Starosta Hajnowski
Mirosław Romaniuk.
Awans na piąte miejsce w ogólnopolskim rankingu stanowi potwierdzenie pozytywnych zmian, jakie
zachodzą w powiecie. Rok 2018 upłynie
pod znakiem realizacji projektów unijnych, inwestycji w hajnowskim SP ZOZ
oraz zadań z zakresu promocji ochrony
zdrowia. O wszystkich inicjatywach
będziemy systematycznie informować.
ZPP został powołany w 1999 r.,
by reprezentować interesy samorządów powiatowych. Powiat Hajnowski
jest członkiem – założycielem. Związek
Powiatów Polskich skupia 316 powiatów i miast na prawach powiatów.
Więcej o rankingu na stronie http://
ranking.zpp.pl/. Katarzyna Miszczuk

Białorus po raz kolejny w rankingu Perspektywy
Portal edukacyjny Perspektywy
po raz kolejny przygotował Ogólnopolski Ranking Liceum Ogólnokształcących, skupiając najlepsze licea z całej
Polski. Wśród laureatów znalazł się
Zespół Szkół z Dodatkową Nauką
Języka Białoruskiego w Hajnówce –
placówka otrzymała tytuł srebrnej
szkoły, zajmując 273 miejsce. Białorus
jest punktowany od pierwszej edycji
rankingu, zalicza się tym samym do
grona najlepszych szkół w Polsce.
Zgodnie z postanowieniem
Kapituły, licea ogólnokształcące
zostały ocenione za pomocą trzech
kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów
obowiązkowych, oraz wyniki matury
z przedmiotów dodatkowych. Liceum
z DNJB może pochwalić się statystykami wyników maturalnych i gimnazjalnych, które wysokością dorównują,

Gazeta Hajnowska

a w przypadku niektórych przedmiotów nawet przewyższają średnią
krajową, ale także sukcesami na niwie
olimpijskiej. „Białorus” to prawdziwa
kuźnia talentów. Uczniowie od lat
uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych i zajmują wysokie miejsca – są
laureatami i zdobywcami miejsc na
podium. Szkoła może poszczycić się
dużą liczbą finalistów i laureatów
konkursów przedmiotowych, olimpiad
a także liczbą stypendystów m.in.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
Stypendium Marszałka Województwa
Podlaskiego, Stypendium im. Prof.
Simony Kossak przyznawanego przez
Zarząd Powiatu Hajnowskiego (ze
wszystkich szkół prowadzonych przez
powiat, które objęte są programem
stypendialnym szkoła ma największą
liczbę stypendystów).
Uczniowie odnoszą sukcesy

Hajnówka dnia 7 lutego 2018 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 1 ust.2 i art. 8 ust.1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( teksy jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703 ) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - ( tekst jednolity Dz. U.
z 2017 roku poz. 1257 ) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Czyże z dnia 30 listopada 2017 roku
p o s t a n a w i a m:
1. uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Morze, gmina Czyże, oznaczone
w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi: 16 o powierzchni 0,14 ha, 17 o powierzchni 0,13 ha,
48 o powierzchni 0,36 ha, 102 o powierzchni 0,12 ha, 135 o powierzchni 0,66 ha, 221 o powierzchni
0,17 ha, 375 o powierzchni 0,48 ha, 510 o powierzchni 0,10 ha, 533 o powierzchni 0,09 ha, 592
o powierzchni 0,71 ha, 637 o powierzchni 0,17 ha.
2. odmówić uznania za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Morze, gmina Czyże,
oznaczone w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 633/1 o powierzchni 0,16 ha i numerem
ewidencyjnym 633/7 o powierzchni 0,23 ha. .
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 30 listopada 2017 roku Wójt Gminy Czyże zwrócił się do Starosty Hajnowskiego
o wydanie decyzji stwierdzającej, że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków
obręb Morze, gmina Czyże jako działki ewidencyjne numer 16, 17, 48, 102, 135, 221, 375, 510,
533, 592, 633/1, 633/7, 637 stanowią mienie gromadzkie.
Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości
istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 roku, dlatego ma ona charakter
deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art.8 ust. 1 poświadcza jedynie stan
prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.
Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że drogi oznaczone aktualnymi numerami 16, 17, 48, 102, 135, 221, 375, 510, 533, 592, 637 powstały podczas scalenia
gruntów wsi Morze, zatwierdzonego orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział
Rolnictwa i Leśnictwa w Białymstoku z dnia 8 grudnia 1958 roku.
Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki 16, 17, 48, 102, 135,
221, 375, 510, 533, 592, 637 spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie.
Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były drogami i były wykorzystywane jako
grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowej
drogi był ogół mieszkańców wsi.
Analiza zebranego materiału wykazała, iż przedmiotowe nieruchomości przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowiły grunt
użyteczności publicznej i społecznej, co świadczy o możliwości uznania ich za mienie gromadzkie.
Działki oznaczone numerami 633/1 i 633/7 nie można uznać za mienie gromadzkie na podstawie
przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ponieważ zostały wydzielone w 1982
roku jako drogi powszechnego korzystania z działki nr 633,stanowiącej Państwowy Fundusz Ziemi.
Pismem z dnia 25 stycznia 2018 roku poinformowano Wójta Gminy Czyże oraz sołtysa wsi Morze
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Mimo prawidłowego powiadomienia,
strona nie skorzystała z tej możliwości we wskazanym terminie.
Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za
pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w sołectwie Morze oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Czyże oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Czyże i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.
Otrzymują:
1. Wójt Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże
2. Sołtys wsi Morze Pan Jan Chilimoniuk
3. Urząd Gminy Czyże celem wywieszenia na okres 14 dni
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże
7. Prasa lokalna
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

A.S.

Hajnówka, dn. 05.02.2018 r.
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ZAWIADOMIENIE
W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu
„Tarnopol”, gm. Narewka zawiadamia się o zwołaniu zebrania ogólnego
uczestników scalenia gruntów obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka, które odbędzie się w dniach:

20 – 22 lutego 2018 r.
o godz. 9.00 – 14.00

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na każdym szczeblu – okręgowym, wojewódzkim i centralnym.
Podsumowując rok 2017, szkoła może
pochwalić się finalistami na szczeblu
centralnym (krajowym) z olimpiad
przedmiotowych m.in. Języka Niemieckiego, Wiedzy Ekologicznej, Prawosławnej Wiedzy Religijnej, sportowych
czy artystycznych: np. w ogólnopolskim
Konkursie Poezji i Prozy Białoruskiej
„Debiut” uczeń szkoły zdobył III
miejsce, a w 38 Konkursie „Słowo
sceniczne” na szczeblu centralnym
reprezentacja Białorusa sięgnęła po
pierwsze trzy miejsca i wyróżnienia.
Obecność w rankingu to wspólny
sukces – nauczycieli i uczniów. Szkoła bardzo wspiera swoich uczniów
w przygotowaniach do konkurów
i olimpiad. W Białorusie wdrożono

Celem spotkania jest:
- indywidualne zapoznanie uczestników scalenia z powierzchnią i wartością
ich gruntów,
- zebrania życzeń odnośnie lokalizacji nowych ekwiwalentów.
Otrzymują:
1. Sołtys wsi Tarnopol – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
2. Gmina Narewka – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
3. SZGZ w Suwałkach,
4. Podlaska Izba Rolnicza – Rada Powiatowa w Hajnówce
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
6. Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach
7. Marszałek Województwa Podlaskiego
8. Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku
9. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
10. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
12. Inspektor nadzoru i kontroli prac scaleniowych
13. a/a - 2 egz.

Cd. str. 4

Sp. A.P.

w świetlicy wiejskiej w Tarnopolu
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Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka
Quercus 2018
Cd. ze str. 1

Artystycznej oprawy całości wydarzenia
w stylu lat 60. nadawały wokalistki ze Studia
Piosenki Estradowej Hajnowskiego Domu
Kultury.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym.
Mamy nadzieję, iż Quercus będzie dla nich
przypominał, iż warto ponosić wszelkie starania
na rzecz rodzimej ziemi oraz społeczności tam

żyjącej, bo to wszystko dzieje się z myślą o nich
i dla nich. Statuetka daje też wskazówkę na
przyszłość, iż mimo trudności, pokus, złudnego
postępu i podstępnej koniunktury, kręgosłup
autorytetu pozostanie niezbity. Z tą myślą
pozostańmy do kolejnej edycji za rok.
Emilia Korolczuk

Nowy klub sportowy

Starostwo Powiatowe w Hajnówce
z dniem 1 grudnia 2017r. zarejestrowało
w Ewidencji Stowarzyszeń Sportowych - Klub
Sportowy Parkiet Hajnówka. Do powstania klubu doszło z inicjatywy trenera dotychczasowej
Sekcji Lekkiej Atletyki Klubu Sportowego Puszcza Hajnówka Romana Sacharczuka w dniu 21
listopada 2017r.
KS Parkiet Hajnówka jest typowym
Klubem lekkoatletycznym. Zawodnicy Klubu
w bieżącym roku już uczestniczyli w zgrupowaniu sportowym organizowanym przez Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki i Klub
Sportowy Podlasie Białystok. Udział w zgrupowaniu naszych zawodników był możliwy

dzięki wsparciu ze strony Władz
firmy Parkiet Hajnówka, Urzędu
Miasta Hajnówce, Urzędu Gminy
Narewka i Narew oraz Kancelarii
Notarialnej Marek Wasiluk i oczywiście dzięki wsparciu rodziców.
Zgrupowanie odbyło się w okresie
ferii w górskiej miejscowości
Borowice, powiat jeleniogórski.
Udział w zgrupowaniu wzięli Małgorzata Karpiuk – ubiegłoroczna
Mistrzyni Miedzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików w Hajnówce, Marek Romańczuk – uczeń
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Białymstoku, Łukasz Klimiuk – uczeń Szkoły
Podstawowej w Narewce, Patryk Chodakowski – uczeń Gimnazjum w Narwi, Karl Kilp
– uczeń Liceum z DNJB w Hajnówce i Róża
Pryczynicz – uczennica Szkoły Podstawowej
nr 3 w Hajnówce. Tuz po zgrupowaniu Marek Romańczuk odbył start kontrolny przed
Halowymi Mistrzostwami Polski w Toruniu.
Lekkoatletyczne zawody kontrolne WMOZLA,
odbyły się 3 lutego 2018r. w Hali Sportowej
AWF w Warszawie, gdzie Marek uzyskał bardzo
dobry wynik na dystansie 2000 m 6:01,27
min. Wynik ten stanowi nowy rekord życiowy
tego zawodnika.
Roman Sacharczuk

Osiągnięcia Studia Piosenki Estradowej w 2018 r.
· Podlaski Festiwal Kolęd i Pastorałek
w Czarnej Białostockiej – 28.01.2018 r.
II miejsce – Kasia Waśkowska
II miejsce – Aleksandra Wołczyk
II miejsce – Maria Sawicka
wyróżnienie – Izabela Karczewska
· Ogólnopolski Festiwal Piosenki Białoruskiej – eliminacje rejonowe – 27.01.2018 r.
I miejsce – Studio Piosenki HDK
I miejsce – Julita Wawreszuk
II miejsce – Marlena Biegluk
II miejsce – Karolina Mirek
· Ogólnopolski Festiwal Kolędy i Pasto-

rałki Współczesnej KANTYCZKA – Bielsk
Podlaski – 20-21.01.2018 r.
soliści do lat 11 – I miejsce i Złoty Flecik –
Aleksandra Wołczyk
soliści 12-15 lat – I miejsce i Złoty Flecik –
Izabela Karczewska
· Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek
w Puławach 16-17.01.2018r.
II miejsce – Izabela Karczewska
III miejsce – Małe HDK
· Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną – Hajnówka – 11.01.2018 r.
Marta Gredel-Iwaniuk
I nagroda.

Tytuł Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego
przyznany
Cd. ze str. 1

nar – biznesowego centrum regionu, skłoniła
uczestników uroczystości do refleksji dotyczących
kierunku rozwoju Powiatu. W swoim wystąpieniu
Prezes firmy Ponar Sergiusz Martyniuk podkreślił,
jak ważna dla gospodarki regionu jest wizja
kierunku jego rozwoju oraz zaplecze kadrowe.
Prezes Martyniuk zwrócił uwagę na problem niżu
demograficznego w województwie, zaakcentował konieczność zachęcenia młodych ludzi do
powrotu do kraju. W krótkim przemówieniu szef
Pronaru zaznaczył ponadto potrzebę stworzenia
odpowiedniej oferty kształcenia, dostosowanej
do potrzeb rynku pracy. Głos zabrał także doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Stanisław
Derehajło, który podkreślił rolę przedsiębiorstwa
Pronar dla rozwoju Polski Wschodniej. Zaakcentował znaczenie funkcjonującego przy firmie
Centrum Badawczo – Rozwojowego, którego
wspiera rząd polski przekazując fundusze na
badania, żeby rozwijać w regionie myśl naukową
i tym samym zwiększać zatrudnienie. Stanisław
Derehajło zaakcentował znaczenie działalności
badawczo-rozwojowej (B+R) jako czynnika determinującego rozwój. Wsparciu przedsiębiorczości
mają służyć rządowe koncepcje strefy gospodarczej obejmującej cały kraj, a także konstytucja
dla biznesu.
O roli samorządu w kształtowaniu warunków do rozwoju mówił natomiast Marszałek
Województwa Jerzy Leszczyński. Marszałek
zaakcentował trafność wniosków przedmówcy
– Sergiusza Martyniuka, podkreślił potrzebę
nakreślenia wizji rozwoju oraz rolę współpracy – nie tylko w ramach samorządu ale także

biznesu i ośrodków naukowych.
W finale ceremonii Starosta Hajnowski oraz
Przewodniczący Rady w ramach podziękowania
za współorganizację uroczystości i życzliwość,
wręczyli prezesowi firmy Pronar Sergiuszowi
Martyniukowi obraz Piotra Gagana – laureata
tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”.
Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Dętej
OSP w Hajnówce pod batutą Krzysztofa Romaniuka.
Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” został ustanowiony decyzją Rady Powiatu
w 2008r., jest przyznawany za szczególne zasługi
na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Hajnowskiego. Tytuł nadaje Rada Powiatu w drodze uchwały
na wniosek: Zarządu Powiatu, Komisji Rady, grupy
pięciu radnych lub organizacji pozarządowych
działających na terenie powiatu hajnowskiego.
Wniosek należy kierować do Zarządu Powiatu
Hajnowskiego, zaś przyjmowaniem wniosków,
prowadzeniem ewidencji oraz innych spraw
związanych z tytułem zajmuje się Biuro Rady
Powiatu Hajnowskiego. Dotychczas uhonorowano
103 laureatów. Wśród nominowanych znalazły
się osoby, organizacje i instytucje ze świata
kultury, biznesu, samorządu, których działalność
przyczyniła się do rozwoju Powiatu Hajnowskiego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom
oraz życzymy dalszych sukcesów.
***
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk
składa podziękowania Prezesowi Firmy Pronar
– Panu Sergiuszowi Martyniukowi za okazane
wsparcie przy organizacji uroczystości.
Katarzyna Miszczuk

Białorus po raz kolejny w rankingu Perspektywy
Cd. ze str. 3

autorski programu indywidualnego wsparcia
uczniów przygotowujących się do konkursów.
Uczeń, który przygotowuje się do olimpiady
może liczyć na pomoc i wyrozumiałość nauczycieli – wsparcie polega na indywidulanej
pracy z uczniem czy możliwości zwolnienia go
z egzaminu. Szkoła zapewnia komfort nauki
w nowocześnie wyposażonych salach (internet,
tablice interaktywne, rzutnik oraz TV), a dzięki
współpracy z innymi instytucjami, stara się
otworzyć uczniów na otaczający ich świat,
poszerzyć ich wiedzę wychodząc poza sale lekcyjne. Nauka w postaci warsztatów, wykładów
i zajęć terenowych odbywa się dzięki realizacji
projektów edukacyjnych we współpracy: z IBS
w Białowieży – obecnie realizowane są projekty
naukowo- badawcze „ Jak daleko psu do wilka”,
„Badanie dobowego rytmu aktywności zwierząt”;
z nadleśnictwem Hajnówka trwają przygotowania do „Dnia Ziemi z Nadleśnictwem Hajnówka”,
a we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska
realizowany jest projekt naukowo-badawczy „Postaw na słońce”. Na tym nie koniec – by zapewnić
uczniom jak najlepszy dostęp do wiedzy, dzięki
wsparciu funduszy unijnych, w szkole realizowany
jest projekt: „Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
– akademią rozwoju kompetencji kluczowych”.
W ramach tego zakupiono nowoczesne pomoce
dydaktyczne do pracowni biologicznej, fizycznej
i chemicznej. Ponadto, uczniowie realizują zajęcia z kreatywności, doradztwa zawodowego
i naukowe: językowe, biologiczno – chemiczne,
fizyczno –meatematyczne, a także uczestniczą
w wyjazdach naukowych na uczelnie w Białymstoku i Warszawie. A że nie samą nauką człowiek
żyje (a już z pewnością młody człowiek :P) to
szkoła kładzie nacisk na wszechstronny rozwój

ucznia, w tym indywidualnych zainteresowań.
Artyści, aktywiści, sportowcy, literaci, plastycy,
pasjonaci danej dziedziny nauki – szkoła stwarza
możliwości rozwoju dla każdego. Przy szkole
funkcjonuje m.in. wokalny Zespół Zniczka, Szkolny
Klub Wolontariusza, Zespół Teatralny „Drama”,
Szkolne Koło PCK, koło koło pisania ikon, sekcje
sportowe: piłki siatkowej, piłki koszykowej, basenu (w ramach zajęć wf-u uczniowie bezpłatnie
korzystają z zajęć na pływalni). Szkoła ma także
dostęp do boiska Orlik i lodowiska. Prężnie
działa sekcja filmowa, organizująca warsztaty
i spotkania z dziennikarzami. Nowością jest koło
dziennikarskie.
Czas między lekcjami lub w oczekiwaniu
na wybrane zajęcia, uczniowie mogą spędzić
w szkolnej kawiarence „Bystry Czaj”. To miejsce
towarzyskich spotkań, gdzie można spędzać
przerwy, zaczekać na autobus, odrobić lekcje albo
pogadać w gronie przyjaciół. Inicjatywa stworzenia kawiarenki – miejsca skupiającego szkolną
społeczność, wyszła ze strony uczniów. Dzięki
współpracy z Fabryką Mebli FORTE SA kawiarenka
została wyposażona w nowoczesne meble, zaś
dzięki zaangażowaniu uczniów w projekt Młodzi,
Aktywni, Skuteczni nabrała nowoczesnego wyglądu. Nic dziwnego, że obecnie to najbardziej
oblegane miejsce w szkole podczas przerw.
Szkoła robi wiele, by zapewnić uczniom
jak najlepsze warunki do nauki i realizacji sowich zainteresowań i pasji. Odzwierciedleniem
pracy dyrekcji i kadry pedagogicznej są sukcesy
uczniów. Wspólna praca sprawia, że ZS z DNJB po
raz kolejny znalazł się w gronie najlepszych szkół
w Polsce, wg rankingu Perspektywy. Gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów.
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