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Motto dnia:
„Mam rodzaj podejrzliwości, że to co ogólnie przyjęte, 

uważane za oczywiste – jest w jakiś sposób fałszywe”
Olga Tokarczuk

Zapraszamy uczniów na XVIII Prezentacje Edukacyjne 
„Uczelnie w powiecie”

Tegoroczne, osiemnaste już, Prezentacje Edukacyjno-Doradcze „Uczelnie w powiecie”  
odbędą się w ośmiu miastach powiatowych województwa podlaskiego i warmińsko-

mazurskiego w dwóch turach 24 – 27 lutego i 2 – 5 marca br. Zaczynamy w Siemiatyczach 
a skończymy w Ełku. W prezentacjach wezmą udział przedstawiciele 16 uczelni z Białegostoku, 

Białej Podlaskiej, Ełku, Lublina, Siedlec, Suwałk, Warszawy. W lutym zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych, a przede wszystkim maturzystów do:

Siemiatycz  - Zespół Szkół ul. Kościuszki 43 - 24 lutego
Sokółki – Zespół Szkół ul. Mickiewicza 11 - 25 lutego
Hajnówki – II Liceum Ogólnokształcące z DNJB ul. Piłsudskiego 3 - 26 lutego
Bielska Podlaskiego – I Liceum Ogólnokształcące ul. 11 listopada 6 - 27 lutego

5 lutego 2020 r. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki 
odbyła się uroczystość 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Złote Gody 
obchodziło 9 par Jubilatów:
• Ewa i Jan CHOMICCY
• Jadwiga i Jan CHOMICCY
• Marianna i Franciszek GÓRSCY
• Krystyna i Marian LESZCZYŃSCY
• Anna i Czesław MILUSCY
• Jadwiga i Bolesław ODACHOWSCY
• Łucja i Kazimierz ONOPA
• Stanisława i Zygfryd WALICCY
• Krystyna i Roman WYSZKOWSCY

JUBILEUSZ  50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Osobom, które przed 50 laty 
związały się węzłem małżeńskim 
przyrzekając sobie nawzajem doz-
gonną miłość, szacunek i zrozumie-
nie zostały przyznane przez Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy 
Wyszki Mariusz Korzeniewski.

W spotkaniu uczestniczyli: 
proboszcz wyszkowskiej parafii ks. 
dr Andrzej Ulaczyk, Przewodnicząca 
Rady Gminy Wyszki  Zofia Oksiuta, 
z-ca Wójta Tadeusz Wielanowski 

oraz skarbnik gminy Teresa Falkow-
ska.

Parom wręczono listy gratu-
lacyjne, kwiaty i upominki składając 
przy tym życzenia długich lat ży-
cia w dobrym zdrowiu i serdecznej 
opiece osób najbliższych. Następnie 
zaproszono na symboliczną lampkę 
szampana i słodki poczęstunek. Uro-
czystość uświetnił występ z Klubu 
Seniora „Młodzi Duchem” pod kie-
rownictwem Dyrektora GCBK w Wy-
szkach Marka Jarosza. 

Zdzisława Jabłońska 

Nie często zdarza się, aby tra-
dycyjnie śpiewane ,,sto lat’’, z racji 
chwili modyfikowano w sekwencji 
życzeń na lat ,,dwieście’’.

Tak właśnie było 12 stycznia 
2020 roku w miejscowości Klichy - 
Gmina Brańsk, gdzie niecodzienną 
uroczystość obchodził Pan Broni-
sław Brzozowski, mieszkaniec wsi 
Chojewo, który obecnie przebywa 
pod troskliwą opieką córki   i jej ro-
dziny w miejscowości Klichy.

Senior rodu świętował uro-
czyście swoje urodziny, a okazja 
ku temu była wyjątkowa, ponieważ 
Dostojny Jubilat urodził się w 1920 

roku i skończył właśnie 100 lat. Ten 
dzień, to nie tylko zaszczyt dla Ju-
bilata i wielkie święto rodzinne, ale 
również ważne wydarzenie w histo-
rii Gminy Brańsk.

Z okazji 100 urodzin Jubilat 
otrzymał mnóstwo życzeń, zwłasz-
cza od swojej rodziny, ale także od 
władz rządowych i samorządowych. 
Listy gratulacyjne do Pana Broni-
sława Brzozowskiego skierowali 
Prezes Rady Ministrów RP - Pan 
Mateusz Morawiecki oraz Wojewo-
da Podlaski Pan Bohdan Paszkow-
ski, z prośbą aby zostały odczytane 

100 latek z KlichBrańsk

Cd. str. 6

W niedzielę, 19 stycznia 
2020 r. w świetlicy w Perlejewie 
odbyło się już VII POPOŁUDNIE 
Z KOLĘDĄ organizowane przez Sto-
warzyszenie „PERLEJEWO ŁĄCZY”.

Celem niedzielnego spotka-
nia było podtrzymywanie i kulty-
wowanie staropolskich zwyczajów 
i tradycji bożonarodzeniowych, któ-
re są niezwykle ważnym elemen- 

Perlejewo

VII POPOŁUDNIE Z KOLĘDĄ

tem naszej kultury ludowej.
To świąteczne wydarzenie 

rozpoczęła pani Bożena Bujno 
-  prezes stowarzyszenia, witając 
przybyłych gości oraz licznie przy-
byłych mieszkańców gminy Perle-
jewo.

Śpiewanie kolęd poprzedzi-
ły jasełka w wykonaniu uczniów 

Cd. str. 6

1 lutego br. w Gminnym Cen-
trum Kultury w Michałowie odbył 
się XXI Powiatowy Przegląd Ze-
społów Kolędniczych oraz Teatrów 
Wiejskich i Obrzędowych. W tego-
rocznym przeglądzie wzięło udział 
25 zespołów z 11 gmin powiatu 
białostockiego. 

Celem przeglądu jest za-
prezentowanie tradycyjnych form 
teatru ludowego nawiązujących  
do świąt, uroczystości rodzinnych, 
zwyczajów związanych z pracą na 
roli i gospodarstwie domowym oraz 
prezentacja tradycyjnych form ko-
lędowania. Oceniany jest również 

poziom artystyczny zespołów.
Najwyżej oceniono Zespół 

„Barwianka” z Dobrzyniówki i Klub 
Seniora+ z Turośni Kościelnej. Będą 
oni reprezentować powiat na Prze-
glądzie Wojewódzkim w Łomży, 
który odbędzie się 22 lutego. 

(sok)

Michałowo Przegląd Zespołów Kolędniczych
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GMINA BIELSK PODLASKI

Gmina Bielsk Podlaski pozy-
skała grant w ramach projektu „Par-
tycypacja w Planowaniu” współfinan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 2.19 Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, na realizację pogłębionych 
konsultacji społecznych w obszarze 
planowania przestrzennego. Przed-
miotem konsultacji jest opracowa-
nie pięciu projektów miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego zwanych w skrócie MPZP 
na podstawie uchwał Rady Gminy 
Bielsk Podlaski w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia MPZP doty-
czących części gruntów wsi Augu-
stowo. Miejscowy Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego to dokument, 
określający sposób użytkowania 
przestrzeni bądź też przeznaczanie 
określonych terenów pod konkretny 
sposób zagospodarowania. Zależy 
nam, aby przy planowaniu wyzna-
czyć najbardziej optymalne i zgodne 
z potrzebami właścicieli nierucho-
mości i mieszkańców, z zasadami 
ochrony środowiska, zasadami 
urbanistycznymi sposoby zagospo-
darowania  i zabudowy tych terenów  
w przyszłości. Głównym celem jest 
wspólne wypracowanie pożądanej 
struktury terenu oraz wyznaczenie 
terenów do zmiany przeznaczenia. 
W związku z tym konieczne jest 
dotarcie do jak największej grupy 
właścicieli posiadających nierucho-
mości na terenach objętych MPZP 
oraz poinformowanie lokalnej spo-
łeczności o projektach dokumentów 
planistycznych i aspektach wyni-
kających ze zmiany przeznaczenia 
funkcji terenu.

Potrzeba sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

przestrzennego dla części gruntów 
w obrębie wsi  Augustowo wynikała 
z przeprowadzonej analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzen-
nym Gminy Bielsk Podlaski w 2018 
roku. Teren wsi Augustowo wskazy-
wany był jako teren priorytetowy ze 
względu na największy ruch inwe-
stycyjny oraz bliskość Miasta Bielsk 
Podlaski. Dodatkowo ustawa z dnia 
20 maja 2016 roku o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych  
(j.t. Dz.U. z 2019r, poz. 654 z późn. 
zm.) wprowadziła ograniczenia 
w zakresie lokalizacji budynków 
mieszkalnych, które mogą być sy-
tuowane w odległości równej lub 
większej dziesięciokrotności wyso-
kości elektrowni wiatrowej mierzonej 

od poziomu gruntu do najwyższego 
punktu budowli, wliczając elementy 
techniczne, w szczególności wirnik 
wraz z łopatami. Ograniczenia ta-
kie nie będą miały zastosowania do 
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego uchwalonych  
w przeciągu 72 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy tj. do 15 
lipca 2022 roku. Na terenie wsi Au-
gustowo są trzy takie elektrownie 
wiatrowe. Dlatego też wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-

ców Radni Gminy Bielsk Podlaski 
podjęli uchwały w sprawie opraco-
wania miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego aby 
właściciele nieruchomości nie zostali 
pozbawieni możliwości tworzenia 
nowej zabudowy mieszkaniowej 
w obrębie tego terenu. 

W ramach procesu konsulta-
cji zaplanowano spotkanie otwarte 
i punkt konsultacyjny. Nasze wspólne 
działania rozpoczną się spotkaniem 
otwartym 20 marca 2020 roku o go-

dzinie 17:00 w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Augustowie. 
Spotkanie to pozwoli na aktywne 
współdziałanie mieszkańców w po-
dejmowaniu decyzji dotyczących ich 
otoczenia, umożliwi wymianę opinii 
pomiędzy nimi, a przedstawicielami 
władz Gminy Bielsk Podlaski. Ułatwi 
wszystkim włączenie się w tworzenie 
MPZP poprzez zgłaszanie wniosków 
i propozycji zmian. 

Kolejnym etapem konsultacji 
będzie udostępnienie dnia 3 kwiet-
nia 2020 roku punktu konsultacyj-
nego w świetlicy wiejskiej we wsi 
Augustowo w godzinach od 17:00 
do 20:00. Punkt pozwoli mieszkań-
com na zapoznanie się z materia-
łami informacyjnymi dotyczącymi 
procesu planowania, przedmiotu 
konsultacji oraz złożenia opinii do 
projektów MPZP w tym także za po-
mocą narzędzia IT (link do narzędzia 
IT dostępny jest na stronie Urzędu 
Gminy Bielsk Podlaski, zakładka kon-
sultacje społeczne). Zainteresowani 
będą mogli również składać uwagi 
w formie pisemnej bezpośrednio do 
Urzędu Gminy Bielsk Podlaski  (biuro 
obsługi klienta).

Będziemy sukcesywnie infor-
mować o kolejnych działaniach na 
naszej stronie internetowej (www. 
bielskpodlaski.pl). 

Warto mieć wpływ na swoją 
okolicę, a przedmiotowe konsultacje 
są ku temu szansą.

Wójt Gminy  
Bielsk Podlaski 

/-/  mgr Raisa Rajecka 

Realizacja w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
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Wszyscy tworzymy wspólnotę 
samorządową, o której warto roz-
mawiać, by wyjaśnić czym ona jest, 
co nam daje – mówił starosta biel-
ski Sławomir Jerzy Snarski witając 
się z uczestnikami spotkania no-
worocznego. - Wiele osób wnosi do 
niej wiele dobrego, ale dziś pragnę 
podziękować tym wszystkim, którzy 
w istotny sposób wspierają ją, pod-
nosząc jakość życia mieszkańców 
powiatu bielskiego i gmin leżących 
na jego terenie. 

Starosta bielski był gospoda-
rzem spotkania noworocznego, któ-
re odbyło się w dniu 30 stycznia br. 
w siedzibie Zespołu Szkół Specjal-
nych im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku 
Podlaskim. Jego zaproszenie przyję-
ło wielu gości, pośród których zna-
leźli się m.in. biskup drohiczyński 
senior Antoni Pacyfik Dydycz, księża 
dziekani dekanatu bielskiego prawo-
sławnego i katolickiego, hajnowskie-
go i brańskiego, poseł na Sejm RP 
Robert Tyszkiewicz, wicewojewoda 
podlaski Tomasz Madras, konsul 
honorowy Bośni i Hercegowiny Sta-
nisław Łuniewski, przedstawiciele 
instytucji szczebla wojewódzkiego, 
starostowie powiatów podlaskich, 
wójtowie, burmistrzowie, służby 
mundurowe, przedsiębiorcy i przed-
stawiciele organizacji pozarządo-
wych. 

Wspólnota samorządowa za-
równo na poziomie województwa, 
powiatu, jak i gminy to wspólno-
ta ludzi – mówił starosta Snarski 
wyjaśniając ideę tegorocznego 

spotkania. – Suma ich wszystkich, 
tych w których funkcjonujemy – re-
ligijnych, sejmowych, mundurowych, 
wojewódzkich, stowarzyszeniowych, 
ma wypełniać ważne zadania. Po 
pierwsze – przydawać godno-
ści człowiekowi, który musi czuć 

w niej poparcie i może się w niej 
realizować, rozwijać i wnosić do niej 
wypracowaną wartość. Po drugie – 
mają one współpracować ze sobą, 
a miarą tego współdziałania są wy-
pracowane efekty. Czasami wspól-
noty przestają się realizować, gdyż 
z różnych względów nie chcemy ze 
sobą współpracować, rozmawiać, 
podejmować wspólnych wyzwań. 
Czasem obejmując różne urzędy 
i ważne funkcje myślimy, że tam zo-
staniemy i do nich nie wrócimy. Ale 
my wrócimy, bo nikt nie będzie dłu-
żej szczęśliwy, gdy oderwie się od 
swych korzeni, od tego skąd wyszedł, 
dlaczego tu pracuje. Człowiek czuje 
się dobrze wówczas, gdy ma doko-
ła siebie dobrze zagospodarowaną 
przestrzeń, a samorząd realizuje 
zadania właśnie te, które są istotne 
dla społeczeństwa: bezpieczeństwo 
i poczucie szczęścia, dobre drogi, 
szkoły itd. Po to właśnie on jest, 
którego nikt i nic nie jest w stanie 
zastąpić, gdyż jest to energia ludzi 

chcących, aby przestrzeń do życia 
wokół nich była jak najlepsza – w fir-
mach, instytucjach, szkołach, organi-
zacjach, stowarzyszeniach.

Każde ze spotkań noworocz-

nych jest okazją do wyróżnienia 
osób, którzy poprzez współpracę 
z powiatem bielskim lub przez dzia-
łalność na rzecz tutejszej społecz-
ności w szczególny sposób przy-
czynili się do jej rozwoju. Specjalne 
podziękowania starosta bielski prze-

kazał ks. dr. Antoniemu Pacyfikowi 
Dydyczowi – biskupowi seniorowi 
drohiczyńskiemu oraz Metropolicie 
Warszawskiemu i Całej Polski Sa-
wie (odebrał prawosławny dziekan 
bielski ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk). 

Wyróżnieni zostali także: pre-
zes zarządu Przedsiębiorstwa Dro-
gowo-Mostowego MAKSBUD Jan Mi-
niuk, prezes zarządu firmy Suempol 

Monika Siecińska-Jaworowska, se-
kretarz powiatu bielskiego Ryszard 
Anusiewicz, skarbnik powiatu Nina 
Tymińska, nadleśniczy Nadleśnic-
twa Bielsk Podlaski Cezary Świstak, 
kierownik Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej Caritas Diecezji Drohiczyń-
skiej w Bielsku Podlaskim Monika 
Piotrowska-Śliwińska, dyrektor Ze-
społu Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. 
Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim 
Romuald Margański oraz dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Bielsku Podlaskim Barbara 
Szpalerska.

Ponadto wyróżnienia otrzy-

mali najlepsi uczniowie szkół po-
nadpodstawowych prowadzonych 
przez powiat bielski: Urszula Bo-
lesta i Norbert Nieścior (I Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Bielsku Podlaskim), Mar-
tyna Grygoruk i Błażej Jaroszewicz 
(II Liceum Ogólnokształcące z Bia-
łoruskim Językiem Nauczania im. 
Bronisława Taraszkiewicza w Biel-
sku Podlaskim), Justyna Gnorowska 
i Maciej Falkowski (Zespół Szkół nr 
1 im. Marszałka Józefa Klemensa 
Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim), 
Jakub Rybak i Mateusz Ruczaj (Ze-
spół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej 

w Bielsku Podlaskim) oraz Hubert 
Jarosławski i Katarzyna Górska 
(Zespół Szkół Specjalnych im. Jana 
Pawła II w Bielsku Podlaskim).

Zaproszeni goście wypowia-
dając się przed zgromadzonym 
audytorium, nawiązywali do myśli 
przewodniej tegorocznego spo-
tkania. Pragnę pogratulować panu 
staroście, jego współpracownikom 
i wszystkim tu obecnym, że mimo 
niesprzyjających okoliczności ze-
wnętrznych wrażliwość na płynące 
z faktu Bożego Narodzenia przesła-
nie ukierunkowane na drugiego czło-
wieka stale znajduje zrozumienie 

Wspólnota powiatowa mottem spotkania noworocznego starosty bielskiego

– mówił biskup drohiczyński senior 
Antoni Pacyfik Dydycz. – Wierzę, że 
pomimo pojawiających się różnych 
teorii przesłanie to stale będzie od-
nosiło zwycięstwo.

Religijny wymiar wspólnoty 
wyróżnił także dziekan bielski ks. 
mitrat Leoncjusz Tofiluk - Wszystko 
co czynimy, czynimy na chwałę Bożą, 
dlatego, że wszystko otrzymujemy 
od Boga – świat, zdrowie, wszystkie 
talenty, które mamy, a które powin-
niśmy używać dla dobra ludzi.

Osoby wyróżnione przez starostę

Wyróżnienie starosty odbiera prezes Maksbudu Jan Miniuk

Starosta wyróżnia najlepszych uczniów

Cd. str. 4

Biskup drohiczyński senior  
Antoni Pacyfik Dydycz

Dziekan bielski ks. mitrat 
Leoncjusz Tofiluk
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Wspólnota powiatowa mottem spotkania noworocznego starosty bielskiego

Z kolei poseł na Sejm RP 
Robert Tyszkiewicz podkreślał 
znaczenie powiatu bielskiego dla 

Sekretarz powiatu  
Ryszard Anusiewicz

całego kraju, zwłaszcza w kontek-
ście współpracy międzynarodowej 
z krajami wschodniej Europy. – 
Rozwój tego powiatu jest bardzo 
ważny dla całego województwa 
podlaskiego i dla rozwoju Polski – 
mówił poseł. To jest wschodnia ru-
bież Rzeczypospolitej i to stąd ma 
promieniować rozwój na wschód. 
Chcielibyśmy, aby to była jej wizy-
tówka – nowoczesnej, silnej i pełnej 
dobrobytu. 

Dla nas samorządowców po-
wiat bielski jest wzorcem, z które-
go wielokrotnie bierzemy przykład 

– tak o randze, roli i dokonaniach 
naszego powiatu mówił starosta 
wysokomazowiecki, przewodniczą-
cy konwentu powiatów wojewódz-
twa podlaskiego Bogdan Zieliński. 

- Korzystamy z jego osiągnieć i roz-
wiązań, widzimy, w jaki sposób jest 

oceniany na zewnątrz. Jego rozwój 
jest widoczny gołym okiem.

Nie da się realizować współ-
pracy, gdy nie będzie poczucia 
wspólnoty – stwierdził 1. wicewo-

Cd. str. 4

jewoda podlaski Tomasz Madras. 
– Kompetencje gmin, powiatów, 
samorządu województwa i admi-
nistracji rządowej wzajemnie się 
zazębiają. Wszyscy tworzymy 

społeczność mieszkańców Podla-
sia, która nie będzie realizowała 
poprawnie swoich zadań, jeżeli za-
braknie poczucia, że mamy te same 
obowiązki, zadania i cele. Z punktu 
widzenia osoby reprezentującej 
administrację rządową dostrze-
gam konieczność takiego podej-
ścia, zgodnie z którym mieszkaniec 
powiatu bielskiego jest tak samo 
ważny jak mieszkaniec Białegosto-
ku, Suwałk, Łomży czy Hajnówki. 

Spotkanie jego uczestnikom 
umilały występy wokalne i tanecz-
ne uczniów Zespołu Szkół nr 4 im. 
Ziemi Podlaskiej, którym towa-
rzyszył zespół muzyczny, złożony 
z nauczycieli Państwowej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Bielsku Pod-
laskim. W prezentowanym repertu-
arze znalazły się kolędy, piosenki, 
tańce i pieśni ludowe.                pd

Występ uczniów Zespołu Szkół nr 4

Praca starostwa powiatowe-
go to przede wszystkim działalność 
na rzecz i w interesie mieszkańców 
powiatu bielskiego. Urząd świadczy 
swoim klientom szeroki zakres usług 
w wielu dziedzinach, m.in.: prawa 
budowlanego (pozwolenia budowla-
ne), rolnictwa i leśnictwa, geodezji 
i kartografii, porad konsumenckich, 
z zakresu komunikacji (prawa jazdy, 
dowody rejestracyjne). Pełni także 
nadzór nad powiatowymi placówka-
mi oświaty oraz gospodaruje mająt-
kiem powiatu. W ub. roku prowadzo-
no ok. 40 tys. spraw i postępowań 
administracyjnych zakończonych 
wydaniem decyzji i postanowień.

Najważniejszymi z punktu wi-
dzenia mieszkańca powiatu zada-
niami zrealizowanymi w minionym 
roku są: projekt „Kompleksowy sys-
tem rozwijania kompetencji i umie-
jętności osób dorosłych zgodnie 
z potrzebami regionalnej gospodarki” 
o wartości 6 mln zł (dofinansowanie 
do studiów, szkoleń i kursów pod-
noszących kwalifikacje zawodowe), 

Starostwo Powiatowe w 2019 r. – podsumowanie
projekt pn. „Udostępnianie zasobów 
publicznych rejestrów geodezyjnych 

– modernizacja ewidencji gruntów 
i budynków”, dla którego wartość 
pozyskanych środków przypadają-
cych na powiat wyniosła ok. 4 mln 
zł, dwa inne projekty geodezyjne: 

„ZSIN – Budowa Zintegrowanego Sys-
temu Informacji Nieruchomościach 

– Faza II” oraz „K-GESUT – krajowa 
baza danych geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu” o wartości 
dla powiatu ok. 1,8 mln zł. Ponadto 
w tej dziedzinie ulepszono Geoportal 
Powiatu Bielskiego służący do udo-
stępniania powiatowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficznego przez 
internet poprzez uruchomienie usłu-
gi StreetView, umożliwiającej zdalne 
obejrzenie danej nieruchomości.

Na uwagę zasługuje działal-
ność Powiatowego Zespołu ds. Ob-
chodów Świąt Państwowych i Rocznic 
Patriotycznych. Jest to zespół dorad-
czy starosty bielskiego, który w ub. 
roku  organizował obchody Narodo-
wego Święta 3 Maja, 76. rocznicy 

mordu w Lesie Pilickim w dniu 15 
lipca, 99. rocznicy „Cudu nad Wisłą” 
i Święta Wojska Polskiego w dniu 15 
sierpnia oraz Narodowego Święta 
Niepodległości w dniu 11 listopada.

Wydział Architektury, Budow-
nictwa, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochro-
ny Środowiska przeprowadził prze-
targi: na wykonanie uproszczonych 
planów urządzenia lasu dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu 
Państwa na terenie powiatu biel-

skiego (219 tys. zł) oraz na nadzór 
gospodarką leśną w lasach niesta-
nowiących własności Skarbu Pań-
stwa na terenie powiatu bielskiego  
(54 tys. zł). 

Warto wspomnieć o udziale 
powiatu bielskiego w organizacji do-
żynek w diecezji drohiczyńskiej, które 
odbyły się 7 września w Wyszkach.

Sukcesy powiatu bielskiego 
i jego dynamiczny rozwój jest stale 
zauważany w kraju. Wyrazem tego są 
wysokie notowania w ogólnopolskich 
rankingach. W ub. roku zajęliśmy 5. 
miejsce w rankingu powiatów do 60 
tys. mieszkańców, organizowanym 
corocznie przez Związek Powiatów 
Polskich. W rankingu inwestycyjnym 
pisma samorządowego „Wspólnota” 
przypadło nam 19. miejsce w kraju, 
co oznacza awans z 54. pozycji.

Wszystkie nasze działania pro-
wadzone są w sposób gospodarny 
i oszczędny, by racjonalnie wydat-
kować finansowe środki publiczne. 
Służyła temu m.in. konsolidacja za-
kupów w celu zmniejszenia kosztów 

funkcjonowania samorządu powiato-
wego: ubezpieczenie majątku i inte-
resów Powiatu Bielskiego wraz z jed-
nostkami organizacyjnymi na okres 
2 lat oraz udział w postępowaniu 
przetargowym na zakup energii elek-
trycznej w ramach grupy zakupowej 
powiatu bielskiego i jego jednostek 
organizacyjnych pod egidą Związku 
Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej 
na okres 3 lat.

Nie sposób także pominąć in-
tensywnej pracy władz powiatu, na-
dających ton i wyznaczających kie-
runki działania dla całej administracji 
powiatowej. Licząca 17 radnych rada 
powiatu debatowała na 10 sesjach, 
podczas których podjęła 64 uchwały 
oraz analizowała pracę jednostek or-
ganizacyjnych powiatu. Podejmowała 
kluczowe decyzje w sprawach powia-
tu, m.in. zatwierdzając budżet na rok 
bieżący. Intensywnie pracował także 
zarząd powiatu,  podejmując podczas 
45 posiedzeń 157 uchwał oraz wiele 
innych decyzji dotyczących bieżące-
go funkcjonowania powiatu.         pd

Dziedzina edukacji w powie-
cie bielskim jest jednym z ważniej-
szych priorytetów w polityce lo-
kalnej jego władz. Świadczy o tym 
m.in. wysokość nakładów przezna-
czanych corocznie na oświatę. W ub. 
roku była to kwota 22,7 mln zł na 
zadania bieżące (37% wszystkich 
wydatków budżetowych powiatu) 
oraz 3,7 mln zł na zadania inwesty-
cyjne. Do wykonania zadań oświa-
towych pozyskano środki ze źródeł 
zewnętrznych w kwocie 3,3 mln zł. 

Stan powiatowej oświaty ob-
razują jej osiągnięcia. Szczególną 
pozycję osiągnęły tu dwa licea, któ-
re w rankingu Fundacji Edukacyjnej 

„Perspektywy” zdobyły: srebrny znak 
jakości - II Liceum Ogólnokształcą-
ce, brązowy znak jakości - I Liceum 
Ogólnokształcące. Pochwalić się 
też mogą one wysoką zdawalno-
ścią matur, osiągając średnią 98% 
(przy 93% w województwie). Tak-
że nasze szkoły zawodowe mogą 
się poszczycić dobrą zdawalnością 
egzaminów zawodowych, osiągając 

Oświata w powiecie bielskim w 2019 r.
średni wynik na poziomie 79,5%.

Istotne są także osiągnięcia 
w olimpiadach przedmiotowych 
i konkursach. I LO posiada 3 fi-
nalistów i 5 laureatów olimpiad 
i konkursów, II LO - 10 finalistów 

i 8 laureatów. Uczneń Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskie-
go zajął IV miejsce w finale Ogól-
nopolskiej XX Olimpiady Techniki 
Samochodowej (drużynowo szko-
ła uplasowała się na VI miejscu 

w Polsce). Zespół Szkół Nr 4 im. 
Ziemi Podlaskiej z kolei zajmuje 17. 
miejsce w Rankingu Wojewódzkim 
Techników 2020, VI miejsce w kra-
ju w kategorii „Najlepsza szkoła” 
w XLIII Olimpiadzie Wiedzy i umie-

jętności Rolniczych oraz IV miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 
i Umiejętności „Praca organiczna 
2.0”. Jeden uczeń został finalistą 
a 5 laureatami olimpiad. Także 
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana 

Pawła II może pochwalić się swoimi 
uczniami, którzy zdobyli 16 nagród 
i wyróżnień w konkursach ogólno-
polskich oraz zajęli czołowe miejsca 
w turniejach sportowych.

Uwagę opinii publicznej w ub. 
roku przykuły spektakularne wy-
darzenia, które miały miejsce 
w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. T. Kościuszki. 1 września do-
konano uroczystego otwarcia hali 
sportowej (inwestycja o wartości 
10 mln złotych). Wcześniej podczas 
ceremonii zakończenia roku szkol-
nego 2018/2019 odsłonięto tablice 
pamiątkową ufundowaną przez ab-
solwentów – uczestników XI Zjazdu 
w 100-lecie powołania szkoły.

Istotne były także inne wy-
darzenia w bielskich szkołach po-
nadpodstawowych i placówkach 
oświatowych. Zespół Szkół Nr 1 im. 
Marszałka J.K. Piłsudskiego konty-
nuował realizację projektów: „Pro-
fesjonalne kształcenie zawodowe 
w Bielsku Podlaskim” (wartość 4,7 
mln zł), „Przebudowa i rozbudowa 

części budynków Zespołu Szkół  
nr 1 im. Marszałka Józefa Klemen-
sa Piłsudskiego w Bielsku Podla-
skim wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części pomieszczeń 
w tych budynkach i ich wyposa-
żanie na potrzeby kształcenia 
praktycznego” (2 mln zł), „Dobry 
zawód – fajne życie” (3,5 mln zł) 
oraz dokonał modernizacji stacji 
diagnostycznej ze środków budże-
towych Powiatu Bielskiego (200 
tys. zł). Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi 
Podlaskiej dokonał remontu i wy-
posażenia warsztatów szkolnych 
na kwotę 484 tys. zł. Natomiast 
Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna otworzyła kolejny etap 
działalności w nowej siedzibie. 
Placówka ta w ub. roku wykonała 
1270 diagnoz, wydała 444 orze-
czeń i opinii, zrealizowała projekt 

„Za życiem” (ok. 400 tys. zł), pełniąc 
w powiecie bielskim funkcję wiodą-
cego ośrodka koordynacyjno-reha-
bilitacyjno-opiekuńczego”.  

 pd
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19 stycznia 
2020, godzina 18:00, Dubiny. To wła-
śnie w tej miejscowości i o tej porze 
w Gminnym Centrum Kultury rozpo-
częła się muzyczna uczta dla ducha, 
z której skorzystali zarówno miesz-
kańcy samych Dubin, jak i sąsiednich 

okolic. Sala widowiskowa jeszcze na 
długo przed rozpoczęciem wydarze-
nia zapełniła się po brzegi publiczno-
ścią, a zatem chętnych do wspólnego 
kolędowania z przybyłymi na uroczy-
stość zespołami, nie zabrakło !

Dubiński Wieczór Kolęd zaczął 

się od solowego występu prowadzą-
cej wydarzenie - Marioli German-Pie-
truczuk, która wykonała klimatyczny 
utwór pt. „Uraczystyj Światyj Wie-
czar”. Chwilę później na scenie poja-
wiła się grupa najmłodszych artystów 
z nowo powstałego Chóru Dziecięce-

go, funkcjonującego przy Parafii p.w. 
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny 
w Dubinach. Występ dzieci spotkał 
się ze szczególnym uznaniem pu-
bliczności, w gronie której nie zabra-
kło oczywiście tych najsilniej dopin-
gujących pierwsze kroki na scenie  

Wieczór Kolęd w Dubinach! 
swoich pociech, czyli rodziców.

W programie przedsięwzięcia 
znalazły również swoje miejsce mi-
ni-koncerty w wykonaniu grup mu-
zycznych działających przy Gminnym 
Centrum Kultury w Dubinach. I tak oto 
swoje przysłowiowe „5 minut na sce-
nie” miały Żawaranki z Mochnatego 
oraz Lotos z Dubin. Wśród występu-
jących pojawił się także zaprzyjaź-
niony Ruczajok z Białowieży, a także 
pełni pozytywnej energii Czyżowianie 
z Czyż.

Dubiny odwiedziła tego dnia 
również dziecięca grupa kolędnicza 
Dzwonki z Hajnowskiego Domu Kul-
tury, a także Męski Chór Parafialny 
z Dubin. Natomiast zwieńczeniem 
całego koncertu był świąteczny pro-
gram artystyczny, zaprezentowany 
przez Studio Piosenki Estradowej 
z Hajnowskiego Domu Kultury.

I takim oto sposobem dwu-
godzinne kolędowanie, wypełnione 
mocą nietuzinkowych przeżyć kultu-
ralnych, dobiegło końca... A pogodne 

twarze opuszczających salę widzów 
zdawały się świadczyć, iż przygoto-
wany program artystyczny przypadł 
do gustu odbiorców.

Realizacja tegorocznej edycji 
Wieczoru Kolęd w Dubinach, w wy-
daniu zaprezentowanym publiczno-
ści w minioną niedzielę, możliwa była 

dzięki zaangażowaniu sponsorów 
i współorganizatorów tego przedsię-
wzięcia, tj.
Wójta Gminy Hajnówka - Lucyny 
Smoktunowicz 

Przewodniczącego Rady Gminy Haj-
nówka - Jarosława Kota 
Radnego Gminy Hajnówka - Anatola 
Skiepko 
Radnej Gminy Hajnówka - Moniki 
Skiepko 
oraz Radnego Gminy Hajnówka - Mi-
chała Owerczuka.

Raz jeszcze przepięknie dzię-
kujemy za okazaną przychylność 
i udzielone wsparcie !

Tekst: M. German – Pietruczuk, 
zdjęcia: GCK w Dubinach

21 stycznia 2020 roku o go-
dzinie 14.00 mieszkańcy sołectwa 
Dubicze Osoczne w licznym gronie 
przybyli do Klubu Integracji Spo-
łecznej na wspólne kolędowanie, 
tym samym na wysłuchanie kolęd 
Zespołu Czyżowianie oraz Zespołu 
Lotos z Dubin.

„Klub Integracji Społecznej słu-
ży przede wszystkim tym osobom, 
które potrzebują pomocy w prze-
zwyciężeniu sytuacji kryzysowej 
w której się znalazły – mówi nam 
Mirosława Gawryluk, kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej – Bardzo ważną rolę w tym 
procesie odgrywa integracja osoby 
wykluczonej z jej bezpośrednim 
otoczeniem.”

W spotkaniu uczestniczyli 
również:
• Wiktor Grygoruk Radny Gminy 

Hajnówka,
• Alina Ginszt Dyrektor SP w Du-

binach,
• sołtys wsi Dubicze Osoczne Bar-

bara Golonko.
Podczas dwugodzinnego 

spotkania zespoły wykonywały na-
przemiennie tradycyjne kolędy rów-
nież w nowych aranżacjach. Także 
mieszkańcy wsi dołączyli się  do 
wspólnego kolędowania śpiewając 
wraz z grupami muzycznymi.

„Zmiana sposobu użytkowa-
nia budynku po byłej mleczarni 
na Klub Integracji Społecznej wraz 
z rozbudową i przebudową” został 
objęty pomocą Regionalnego  Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014 – 2020 
oraz budżetu Państwa. Celem przy-
świecającym realizacji projektu jest 
wzrost jakości życia mieszkańców 
gminy Hajnówka, w tym grup de 
faworyzowanych, poprzez podnie-
sienie jakości i zwiększenie dostęp-
ności do infrastruktury społecznej 

służącej realizacji celów dotyczą-
cych włączenia społecznego i wal-
ki z ubóstwem – Klubu Integracji 
Społecznej”. Wartość projektu wy-
niosła 447 932,75 zł przy dofinan-
sowaniu Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w wymiarze 
316 171,58 zł i środkach budżetu 
Państwa w wysokości 37 196,58 
zł. W wyniku realizacji projektu 
osiągnięto następujące efekty: - 
liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami – 1 szt., - liczba wspartych 
obiektów infrastruktury zlokali-
zowanych na rewitalizowanych 
obszarach – 1 szt., - liczba prze-
budowanych obiektów, w których 
realizowane są usługi aktywności 
społeczno – zawodowej – 1 szt.

Kolędowanie w KIS w Dubiczach Osocznych
W niedzielę 2 lutego, w świe-

tlicy wiejskiej w Nowoberezowie, 
miało miejsce spotkanie poświęcone 
historii nowoberezowskiej wsi i jej 
mieszkańców.

Podczas pierwszej części spo-
tkania, prelegent - Adrian Kazimiruk 

- przedstawił licznie zgromadzonym 
słuchaczom, najważniejsze fakty 
i ciekawostki z ponad 400-letniej 
historii Nowoberezowa. Dzięki do tej 
pory przeprowadzonym badaniom 
historycznym udało się ustalić wiele 
ważnych informacji, takich jak: czas 
powstania wsi, moment budowy 
pierwszej świątyni czy pochodzenie 
kultywowanych do dziś tradycji. Do-
pełnieniem wystąpienia była prezen-
tacja najważniejszych, zachowanych 
materiałów archiwalnych, które za-
równo pośrednio, jak i bezpośred-
nio dotyczą historii Nowoberezowa 
i miejscowej parafii. 

Z kolei druga część spotkania 
to pokaz kilkudziesięciu fotografii 
obrazujących losy mieszkańców wsi 
i okolic. O każdej z nich opowiadała 
Hanna M. Poznańska - pomysłodaw-
czyni spotkania i badaczka dziejów 
mieszkańców wsi. Niezwykle cen-
ne okazały się spostrzeżenia wielu 
osób obecnych na sali, którzy na 
prezentowanych zdjęciach odnajdy-
wali swoich bliskich i znajomych. To 
dzięki tym uwagom, pomocy i chęci 
podzielenia się rodzinnymi historia-
mi, możliwe jest uzyskanie jeszcze 
dokładniejszych informacji o życiu 
i losach ówczesnych mieszkańców 
Nowoberezowa. 

Spotkanie to kolejny przysta-
nek, w drodze do wydania publikacji 
o naszej lokalnej historii - tej lokal-
nej i namacalnej, dotykającej losów 
ludzi żyjących tu od pokoleń.

Organizatorzy pragną serdecz-

nie podziękować wszystkim tym, 
którzy zdecydowali się udostępnić 
i opowiedzieć o swoich rodzinnych 
fotografiach. Wyrazy wdzięczności 
kierowane są również do Urzędu 
Gminy Hajnówka, który wsparł lokal-
ną inicjatywę, udostępniając sprzęt 
oraz salę w świetlicy wiejskiej.

Jednocześnie apelujemy o po-
moc w dalszych badaniach. Serdecz-
nie zapraszamy do kontaktu wszyst-
kie osoby, które chcą podzielić się 
swoimi fotografiami oraz historiami 
o wsi i mieszkańcach Nowobere-
zowa. 

 Kontakt:
Hanna M. Poznańska: 
hania.hmp@gmail.com

Parafia Prawosławna Wniebo-
wstąpienia Pańskiego w Nowobere-
zowie - tel. 85 6864485 / Facebook.
com/Parafia.Nowoberezowo

Hanna M. Poznańska

Nowoberezowo. Przywrócić pamięć

Kolejny raz udo-
wadniamy, że warto 
uczyć się języka biało-
ruskiego. Na zaproszenie 
Centrum Kulturalnego 
Białorusi w Warszawie, 
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Dubinach mogli 
wyjechać na wycieczkę 
do Białorusi. Była to wi-
zyta u Dziadka Mroza 
oraz zwiedzanie Puszczy 
Białowieskiej po stronie 
Republiki Białoruś. Oto 
relacja uczestników wy-
jazdu.

W dniu 19 grudnia 
o godzinie 7:30 w czwar-
tek pojechaliśmy na 
Białoruś do Dzieda Mo-
roza. Po kilku godzinach 
dotarliśmy na miejsce. 
Pierwszą naszą atrakcją 

Wizyta u Dziadka Mroza na Białorusi
było Muzeum Przyrody 
Białoruskiej. Widzieliśmy 
tam różne gatunki zwie-
rząt, następnie zjedliśmy 
obiad i ruszyliśmy dalej. 
Jechaliśmy autokarem 
przez Puszczę Białowie-
ską. Przyrodniczka mówi-
ła nam o różnych ekspo-
natach przyrody. Naszą 
przedostatnią atrakcją 
było zwiedzanie starej 
chaty białoruskiej, widzie-
liśmy tam jak dawniej żyli 
ludzie. W końcu dotarliśmy 
do Dzieda Moroza. Opro-
wadzała nas tam jego 
pomocnica tak zwana 
Śnieżynka. Po długiej prze-
chadzce w końcu zobaczy-
liśmy Dzieda Moroza, który 
podarował nam wszystkim 

Cd. str. 7
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100 latek z Klich

podczas uroczystości przez Wójta 
Gminy i przekazane dla Jubilata. 

Z tej wyjątkowej okazji z ży-
czeniami do Szanownego Jubilata 
przybył  Wójt Gminy Brańsk Pan An-
drzej Jankowski, który w obecności 
najbliższej rodziny złożył na ręce 
pana Bronisława życzenia, kwiaty, 
kosz upominkowy i list gratulacyj-
ny. W życzeniach skierowanych do 
Jubilata Wójt Gminy podkreślił, że 
,,100 lat to piękny wiek nacechowa-
ny szczególną wartością, którą two-
rzyły lata doświadczeń, przemian 

Cd. ze str. 1 społecznych i ustrojowych oraz 
zmagań z wszelkimi niedogodno-
ściami dnia codziennego’’. Życzył 
wszelkiej pomyślności, pogody du-
cha, zdrowia na długie lata, wielu 
łask Bożych oraz rodzinnego ciepła.

Serdecznie gratulujemy tak 
pięknego Jubileuszu i życzymy 
Panu Bronisławowi dużo zdrowia, 
pogody ducha i wytrwałości, a za-
razem bardzo dziękujemy dla ro-
dziny za tak miłe przyjęcie oraz za 
troskę i opiekę jaką otoczony jest  
Jubilat.

(materiał gminy Brańsk)

VII POPOŁUDNIE Z KOLĘDĄ

klasy V, przygotowane przez pa-
nią katechetkę Mirosławę Zalew-
ską i wychowawczynię, panią Bo-
żenę Leszczyńską. Młodzi aktorzy 
wiernie odgrywając swoje role, 
wprowadzili uczestników wydarze-
nia w klimat bożonarodzeniowy.

Po występach uczniów rozpo-
czął się koncert kolęd i pastorałek, 
w którym wzięły udział wcześniej 
zgłoszone rodziny.

Jako pierwsza wystąpiła Ewe-
lina Leszczyńska ze swoją mamą. 
Zaśpiewały pastorałkę „Od serca do 
ucha” oraz kolędę „Do szopy, hej 
pasterze”. Rodzinę Kosińskich z Mo-
czydeł Dubin reprezentowały Ga-
brysia i Andżelika śpiewając pasto-
rałkę „Bosy pastuszek”. Natomiast 
siostry - Julita i Milena Wójcik wy-
konały dwa utwory: „Świeć gwiaz-
deczko” i „Ach, co za noc”.  Wielo-
pokoleniowa rodzina Malinowskich 
z Ostrożan w składzie: Natalka, 
jej mała siostrzyczka, mama oraz 
dziadkowie zaśpiewali – „Święta, to 
czas niespodzianek” i „Gore gwiaz-
da Jezusowi”. Piękne polskie kolędy 

„Przybieżeli do Betlejem” i „Dzisiaj 
w Betlejem” przy akompaniamencie 
akordeonowym zaśpiewała dzie-
więcioosobowa rodzina Moczulskich 
z Moczydeł Kukiełek, składająca 

się również z trzech pokoleń. Był 
też występ solowy. Pani Krystyna 
Klepacka zaśpiewała dwie bardzo 
stare i mniej znane kolędy.

Następnie pod kierunkiem 
pana Mieczysława Fronca wszyscy 
zebrani włączyli się do wspólnego 
śpiewania. Zabrzmiały najpiękniej-
sze polskie kolędy.

Niedzielne popołudnie uatrak-
cyjnił również występ Pana An-
drzeja Leszczyńskiego z gwiazdą. 
Na zakończenie tego wydarzenia, 
widzowie obejrzeli „Herody” w wy-
konaniu lokalnej grupy teatralnej 
działającej w ramach stowarzysze-
nia „PERLEJEWO ŁĄCZY”. Wszystkie 
występy były gorąco oklaskiwa-
ne, a artyści otrzymali upominki 
ufundowane przez Urząd Gminy 
i organizatorów. Ostatnim punktem 
programu był słodki poczęstunek 
przygotowany przez członków sto-
warzyszenia. Był to dobry czas na 
rozmowy z sąsiadami oraz integra-
cję międzypokoleniową.

„Niedzielne popołudnie z ko-
lędą” upłynęło w miłej i serdecznej 
atmosferze, pełnej ciepła i życzli-
wości.

Bardzo dziękujemy  wszyst-
kim przybyłym za wspólne kolędo-
wanie i miło spędzony czas.

(materiał gminy Perlejewo)

Cd. ze str. 1

Wzorem lat ubiegłych 
w Gminnym Ośrodku Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Dubiczach Cer-
kiewnych 14 stycznia 2020 r. po 
raz kolejny odbył się Wieczór Kolęd. 
Mogliśmy posłuchać pięknych kolęd 
w języku rosyjskim, polskim, biało-
ruskim i ukraińskim.

Kolędy zaprezentowali:
- Chór z Parafii Prawosławnej pod 
wezwaniem Podwyższenia Krzyża 
Pańskiego w Werstoku pod kierun-
kiem Ewy Surel;

- Chór Parafii Prawosławnej pod 
wezwaniem św. Archanioła Michała 
w Starym Korninie pod kierunkiem 
ks. Michała Markiewicza – wikariu-
sza tejże parafii;

- Chór Parafii Prawosławnej pod 
wezwaniem Opieki Matki Bożej 
w Dubiczach Cerkiewnych pod kie-
runkiem Anny Antoniuk;

-Kameralny Chór Żeński „Archan-
gielskij Głas” z Orzeszkowa

- Zespół wokalny „Na szczastie” pod 
kierunkiem Igora Fity działający 
przy GOKSiR.

W spotkaniu udział wzięli za-
proszeni goście:

Dubicze Cerkiewne
Wieczór kolęd 2020

• Pan Leon Małaszewski - Wójt 
Gminy Dubicze Cerkiewne

• Ks. prot. Andrzej Jakimiuk – pro-
boszcz Parafii Prawosławnej 
w Dubiczach Cerkiewnych,

• Ks. Rafał Zbucki – proboszcz Pa-
rafii Rzymsko Katolickiej w Klesz-
czelach,

• Ks. prot. Paweł Kuczyński – pro-
boszcz Parafii Prawosławnej 
w Werstoku.

• Pan Jerzy Karpiuk – Przewodni-

czący Rady Gminy Dubicze Cer-
kiewne.

• Pan Mikołaj Ławrynowicz – se-
kretarz Urzędu Gminy w Dubi-
czach Cerkiewnych.

Serdecznie dziękujemy wy-
konawcom za uświetnienie uro-
czystości pięknymi koncertami, 
a wszystkim uczestnikom za tak 
liczne przybycie.

(materiał gminy  
Dubicze Cerkiewne)  

12 stycznia 2020 roku w Świe-
tlicy Wiejskiej w Kuraszewie  odbył 
się  „III  Wieczór  Kolęd” zorganizo-
wany  przez  Parafię Prawosławną  
pw. Św. Antoniego Pieczerskiego 
w Kuraszewie. Organizowana już po 

Kuraszewo Wieczór kolęd 

raz trzeci ta jakże cenna inicjatywa  
- to przedsięwzięcie, które   w sposób 
szczególny integruje   miejscowych 
mieszkańców i zachęca wiernych do 
wspólnych spotkań. Dzięki tej jakże 
cennej inicjatywie  mogli się w tym 

dniu  spotkać  wspólnie dzieci, rodzi-
ce, dziadkowie oraz osoby samotne i  
korzystać z licznie przygotowanych 
atrakcji oraz wspólnie się bawić na 

„III Wieczorze Kolęd”. Dopełnieniem  
tego niezwykłego spotkania był bo-
gaty program artystyczny z udzia-
łem  takich zespołów, jak:  Zespół 
Kolędniczy Czyżowianie,  zespół  
dziecięcy oraz chór parafialny  z Ku-
raszewa, „Dobryna” z Białegostoku, 

„Widimo” z Sanoka oraz trio  z chóru 
Parafii Prawosławnej pw. Św.  Jerze-
go w Białymstoku.

Po programie artystycznym  
najmłodszym uczestnikom  tego nie-
zwykłego wieczoru zostały wręczone  
świąteczne paczki  przez Proboszcza 
Parafii w Kuraszewie  oraz  Wójta 
Gminy Czyże. Całość spotkania za-
kończyła się wspólnym  świątecz-
nym biesiadowaniem i śpiewaniem 
kolęd.             (materiał gminy Czyże)

Białostockie Starostwo stwo-
rzyło możliwość umówienia się 
na konkretną godzinę w Wydziale 
Komunikacji. Aby umówić się na 
konkretny dzień i godzinę należy 
wejść na stronę https://kolejka.po-
wiatbia.pl:11443/pol/login utworzyć 
konto i następnie zalogować się 
w panelu „rezerwacja”. Do e-kolejki 
można tez się zalogować ze strony  
www.powiatbiałostocki.pl.          (s)

Powiat białostocki

Bez kolejki  
po prawko Systematycznie spada ilość 

małych sklepów. Jest to efekt ma-
lejącej wartości  sprzedaży chociaż 
ogółem w handlu sprzedaż rośnie, 
ale tylko w sieciach handlowych. 
Jeszcze w 2015 roku funkcjono-
wały 40 543 małe sklepy, na ko-
niec 2018 było ich już tylko 33 231.
Nie pomogło ograniczenie handlu 
w niedzielę, co wg rządzących mia-
ło ten spadek zahamować.

(s)

Upada  
drobny handel

Mężczyźni obnażeni do 
cna! Dzięki tej książce twoje 

- i jego - życie zmieni się na 
lepsze.

Każda kobieta powinna mieć 
ten niezwykle szczery poradnik, 
który wyjaśnia ze szczegółami, 
co się dzieje w głowie faceta 
zakochanego, podnieconego lub 
będącego gdzieś między jednym 
a drugim stanem. - „Cosmopoli-
tan”

Co sprawia, że mężczyzna 
się zakochuje? Co tak naprawdę 
popycha go do zdrady? Czego 
oczekuje w sypialni? Co jest nie 
tak, kiedy mówi, że „wszyst-
ko w porządku”? Co powoduje, 
że woli się rozstać? Na stro-
nach „Mężczyzn, miłości i sek-
su” znajdziesz niebanalne i czę-
sto zaskakujące odpowiedzi na 
te i wiele innych ważnych pytań 

dotyczących wspólnego życia.
Opierając się na wynikach 

badań oraz szczerych rozmowach 
z setkami ochotników obu płci, autor 
stworzył z myślą o kobietach wspa-
niały, pełen humoru poradnik, który 
odziera stworzenie 
zwane mężczyzną 
z tajemnic i szczegó-
łowo wyjaśnia jego 
zachowanie, sposób 
myślenia i potrzeby 
w związku. Ta zabaw-
na i wnikliwa książka 
dotyka wszystkich 
etapów znajomości 
oraz wszelkich trud-
ności związanych 
z dzieleniem życia z inną osobą. 
Poza tym udziela krótkich, ale cen-
nych rad zebranych w kategorie: 

„Jak rozmawiać z mężczyzną”, „Mę-
skość okiełznana”, „Mężczyzna bez 

tajemnic” i „Męskie dziwactwa”.
Kilka słów o autorach:
David Zinczenko to redak-

tor naczelny amerykańskiego wy-
dania „Men’s Health”, autor The 
Abs Diet, jest także częstym 

gościem programu 
telewizyjnego Today, 
gdzie wypowiada się 
na tematy związa-
ne z mężczyznami 
i związkami między-
ludzkimi. W 2003 
roku magazyn „Pe-
ople” uznał go za 
jednego z „50 naj-
bardziej pożądanych 
kawalerów”.

Ted Spiker wykłada dzien-
nikarstwo na University of Florida 
i okazjonalnie pisuje artykuły dla 

„Men’s Health”. Mieszka w Ga-
inesville w stanie Floryda. 

Warto przeczytać Mężczyźni, miłość i seks
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Modernizacja kosiarek kdTc 261 s i kdTc 301 s

ze spulchniaczeM 
na szeroki pokos
Sprawdzone i solidne kosiarki z centralnym zawieszeniem z serii 
KDTC poddano modernizacji. Dzięki niej modele KDTC 261 S 
i KDTC 301 S zostały wyposażone w szeroki spulchniacz.

Kosiarki KDTC znane są z idealnego ko-
piowania terenu, czystości uzyskanej paszy 
i ochrony darni, a także łatwości obsługi oraz 
niskich kosztów eksploatacyjnych. Brakowało 
jednak w tej serii kosiarek z szerokim spulch-
niaczem. Tak przynajmniej było do początku 
ubiegłego roku. Po przeprowadzeniu prac 
modernizacyjnych w tym segmencie SaMasz 
zaprezentował również ofertę kosiarek KDTC 
ze spulchniaczem na szeroki pokos.

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne objęły 
ramę główną kosiarek, która została dostoso-
wana do listwy na szeroki pokos. To rozwiązanie 

pozwala na zwięk-
s z e n i e  w yd a j n o -
ści i przyśpieszenie 
przesychania poko-
su. Zmodernizowany 
został również zespół 
tnący, wyposażony teraz w przekładnię zinte-
growaną z możliwością wyboru obrotów spulch-
niacza – 700/1000 obr/min. Zmianom uległ 
również układ zawieszenia, w tym – zaczep, 
ramię ruchome, ramię nośne oraz odciążenie.

Wykorzystanie przy modernizacji, przez 
podlask iego producenta , e lementów 

składowych z innych kosiarek (serii KT i KDD), 
takich jak rama główna, zespół tnący oraz 
spulchniacz, to krok w kierunku unifikacji. 
Jest to celowy zabieg, który umożliwi jesz-
cze prostszą obsługę i eksploatację maszyn 
oraz łatwiejszy dostęp do części zamiennych.

MaSz

Trwałość podniesiona o 25%
RoadBib to interesująca pozycja w gamie opon rolniczych, 

która wynikła ze współpracy firmy Michelin z rolnikami. 
Opona jest o tyle rewolucyjna, że prawdopodob-
nie zdefiniuje zupełnie nowy segment rynku. Jest 
to pierwsze rozwiązanie proponowane do ciąg-
ników o mocy powyżej 200 KM, zaprojektowane 
pod kątem intensywnego użytkowania drogo-
wego i oferujące wysoką trakcję oraz trwałość.

Ciągniki o dużej mocy wykorzystywane w go-
spodarstwach rolnych i na placach budowy 
przez ponad 50% czasu są używane na drodze. 
Pokonują wówczas 80% całego przebytego 
dystansu, często ciągnąc ciężkie przyczepy. 
Konstruktorzy działów badawczo-rozwojowych 
musieli więc opracować rozwiązania, które będą 
w stanie zapewnić trakcję i trwałość na twardych 
i agresywnych drogach nieutwardzonych, ale równie 
dobrze sprawdzą się na miękkiej glebie pól uprawnych.

Efektem ich pracy jest produkt, który posiada nową 
rewolucyjną rzeźbę bieżnika oraz zapewnia większy komfort 

pracy operatora. To pierwsza rolnicza opona Michelin 
o innym niż dotychczas układzie klocków. W bieżniku 

znajdziemy 52 klocki, które w połączeniu z cen-
tralnym żebrem zapewniają o 40% więcej gumy 

na podłożu (i aż o 60% więcej niż tradycyjne 
opony rolnicze). RoadBib to także większa 
trwałość opony – podniesiona o 25%. Tam 
gdzie tradycyjna opona rolnicza gwarantuje 
4000 godzin pracy, firma Michelin obiecuje 
5000 godzin.

Pomimo intensywnego użytkowania 
na drogach, do jakiego nowa opona została 
zaprojektowana, RoadBib oferuje znacznie 
dłuższą żywotność od tradycyjnych opon 

rolniczych. Oprócz trwałości rolnicy dosta-
ją w pakiecie również niższy koszt w pracach 

drogowych i dobrą trakcję w pracach polowych.
MaSz

 | Zmodernizowana listwa KDTC 301 S umożliwia szeroki pokos.

 | Opona Michelin Roadbib w rozmiarze 710/70 R 42.
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Wizyta u Dziadka Mroza na Białorusi
Cd. ze str. 5

prezenty. To były pierniki w kształ-
cie choinki. Po drodze do Polski 
zajechaliśmy do sklepu i kupiliśmy 
sobie słodycze i pamiątki. W go-

dzinach wieczornych wróciliśmy do 
domu. Według nas to była ciekawa 
podróż. Poza tym poznaliśmy tam 
wielu nowych przyjaciół.
Gabriel Siemieniuk i Paweł Siegień kl.V

Młodzi lekkoatleci Klubu 
Sportowego PARKIET HAJNÓWKA 
w okresie ferii zimowych przeby-
wali na zgrupowaniach sportowych 
w Borowicach (góry Karkonosze) 
i w Centralnym Ośrodku Sportu 
w Spale, gdzie przygotowywali się 
do lekkoatletycznych imprez spor-
towych w sezonie 2020. Młodzicy 
Maja Noskowicz, Maja Hubert, Bar-
tosz Burnecki, Mateusz Biedrycki, 
Paweł Nazaruk, Magda Nazaruk 
oraz juniorka młodsza Weronika Ni-
kiciuk przygotowywali się do sezonu 
letniego i przełajowego w Ośrodku 
HOTTUR Borowicach pod opieką tre-
nerów Romana Sacharczuk, Karola 
Sienkiewicza i Artura Granaszew-

Pracowite ferie  
hajnowskich lekkoatletów

SPORT

skiego. Junior młodszy Łukasz Kli-
miuk trenował pod opieką trenerów 
Klubu Sportowego PREFBET ŚNIA-
DOWO Łomża Pana Andrzeja Ko-
rytkowskiego i Andrzeja Wardaszki 
przygotowując formę sportową do 
Halowych Mistrzostw Polski, któ-
re odbędą się w Toruniu w dniach 
14-16 lutego 2020 r. Dziękujemy 
wymienionym trenerom za opiekę 
trenerską nad naszymi młodymi 
lekkoatletami oraz podmiotom 
wspierającym Burmistrz Miasta 
Hajnówka, firmie Parkiet Hajnów-
ka i Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Hajnówce oraz Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Hajnówce.   

Roman Sacharczuk

25 stycznia rozegrano turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy. 
Zwyciężył Mariusz Wysocki, drugie miejsce zajął Adam Prokopowicz, 

trzecie Paweł Wysocki a czwarte – Paweł Matejko. ©

Milejczyce Turniej tenisa

Foto: gmina Milejczyce

W trakcie ferii zimowych 
w Szkole Podstawowej w Dziadko-
wicach został zorganizowany przez 
Dorotę Liguz i Ewę Michalską cykl 
imprez pod hasłem „Ferie zdrowo – 
na sportowo”. Odbyły się rozgrywki 
w piłce siatkowej i piłce nożnej.

Najlepsi w turnieju siatkówki:
- kategoria  szkoły średnie:

chłopcy
1 Jan Szczepan Mikołajczuk,
2 Konrad Bakunowicz,
3 Damian Brzeźiński

dziewczęta
1 Kinga Osmólska,
2 Anna Bakunowicz

Dziadkowice Ferie na sportowo

3 Weronika Kowalczuk
- kategoria szkoły 

podstawowe:
chłopcy

1 Krzysztof Czarkowski
2 Antoni Mikołajczuk
3 Jan Czarkowski

dziewczęta
1 Magdalena Boguszewska
2 Karolina Brzezińska
3 Alicja Kowalczuk

W rozegranym ostatniego dnia 
ferii turnieju piłki nożnej pierwsze 
miejsce zdobyła drużyna w składzie: 
Jan Mikołajczuk, Jarek Mikołajczuk, 
Mateusz Tryniszewski, Kinga Osmól-

ska, Alicja Kowalczuk.  Drugie miejsce 
zajęła drużyna Damiana Brzezińskie-
go (Konrad Bakunowicz, Jakub Kosz, 
Jan Czarkowski, Paweł Bąk), trzecie 
- miejsce drużyna Tomasza Tryni-
szewskiego ze składem: Sebastian 
Brzeziński, Bartosz Górski, Krystian 
Brzeziński, Krzysztof Czarkowski.

Królem strzelców został Jan 
Mikołajczyk, najlepszym zawodni-
kiem – Damian Brzeziński.

Turnieje wspomógł finansowo 
Urząd Gminy Dziadkowice, który za-
pewnił posiłki uczestnikom i nagrody 
laureatom.                                  (ugd)

Foto: UG Dziadkowice

1 lutego w Szkole Podstawo-
wej w Orli odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Orla w Tenisie Stołowym.

Rywalizowano w sześciu kate-
goriach wiekowych. Oto zwycięzcy:

- dziewczęta do lat 12 
1 Nicola Renegajło
2 Julia Kownacka

- kobiety open
1 Maria Pach

Orla

Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym
2  Anna Zagrobska
3 Maria Niewińska

- chłopcy do lat 12
1 Miłosz Lubiński
2 Kamil Zagrobski
3 Kacper Niewiński

- mężczyźni do lat 25
1 Jarosław Korzun
2 Grzegorz Taranta
3 Dawid Lubiński

- mężczyźni open
1 Mariusz Półtorak
2 Adam Martynowicz
3 Adam Dmitruk

Patronat nad imprezą objął 
Wójt Gminy Leon Pawluczuk.

(ugo) 
Foto: UG Orla

28 stycznia dzieci i młodzież 
z Cecel bawiły się w świetlicy  na tzw. 
choince.

Były zabawy taneczne i konkur-
sy rekreacyjno-sprawnościowe. Odbył 
się również turniej tenisa stołowego 
o „Puchar Sołtysa Cecel”. Zwyciężył 
Kacper Puch, drugie miejsce zajął Ma-
teusz Puch, a trzeci był Jakub Stęp-
kowski. Na zakończenie imprezy wszy-
scy uczestnicy otrzymali upominki.

(materiał ug Siemiatycze)

Cecele

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Załukach wzbogaciła się o trzy 
radiotelefony nasobne. Ich zakupie-
nie stało się możliwe dzięki przy-
znaniu przez powiat białostocki do-
tacji celowej w wysokości 5000 zł. 
Gmina Gródek dorzuciła z budżetu 
gminy 514,10 zł.                  (s)

Załuki

Będzie bezpieczniej PRZECZYTANE
„Między politykiem a hierar-

chą musi iskrzyć. Zawsze musi być 
konflikt” bp. Piotr Jarecki

*
„Znakiem szczególnym na-

szych czasów jest nie przemoc, 
lecz nienawiść”

Alain Duhamel, eseista francuski
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ZAPRASZAMY

wszystkich uczniów 
i ich rodziców

do księgarni 
w Bielsku Podlaskim 

przy ul. Mickiewicza 124 
tel. 85 833 22 33

OFERUJEMY 
w NAJLEPSZYCH 

CENACH

- książki 
- podręczniki  

- artykuły 
szkolne

dr n. med.Krzysztof Rogowski

specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 

ul. Fabryczna 27

tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego

- andropauza

- zaburzenia erekcji

- USG, uroflowmetria

Wtorek:
Bielsk Podlaski, 

ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

UROgowscy

gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38

rejestracja, tel: 668 555 707

Dr n. med. Krzysztof Rogowski 
Specjalista urolog 

- schorzenia układu moczowego 
- andropauza 
- zaburzenia erekcji 
- USG, uroflowmetria 

Poniedziałek: 
Prywatne Centrum Medyczne „LEKMED" 
Białystok, ul. Ogrodowa 19

Tel. 85 732 75 15 

Wtorek: 
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31 
tel. 85 730 71 38 

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

dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 
ul. Fabryczna 27

tel : 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza

- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria

wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31

tel: 85 730 71 38

UROgowscy
gabinet urologiczny

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

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

-�badanie�USG�stawów

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

Prywatny�Gabinet�
Ortopedyczny�

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

dr�n.med.�Mariusz�Tomaszuk

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

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

Hajnówka,�ul.�Zielona�5
termin�przyjęć�-�poniedziałki

Poszukujemy gruntów
do dzierżawy na 25 lat
pod farmy słoneczne

» powierzchnia minimium 2 ha

» grunty niskiej klasy (IV i niższe)

» dostęp do drogi

» linia średniego napięcia (15kV) 
   w promieniu 1 km

tel. 737-455-229
www.GreenPV.pl



numer 2 (74)

Luty
2020

bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Każdego roku wraz z końcem stycznia 
przychodzi ważny czas w przestrzeni publicz-
nej miasta Hajnówka. Ma miejsce wówczas 
szczególna uroczystość. W jej trakcie pozna-
jemy osobowości, które poprzez swoją dzia-
łalność na rzecz społeczności lokalnej wpisują 
się w grono zasłużonych dla wspólnoty. Ich 
aktywność niesie wkład w życie społeczno-
gospodarcze, podnosi jego jakość. Są to osoby 
reprezentujące różne dziedziny tj. gospodar-
ka, kultura, ochrona zdrowia.  Symbolicznym 
uhonorowaniem tego faktu są Honorowe Na-
grody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS. 
Stanowią one społeczne podziękowanie za 
dotychczasową pracę, wyraz doceniania jej 
przez ogół oraz pewnego rodzaju motywację 
do dalszego działania. Jednostki nagrodzone 
wyróżniają szczególne cechy: pasja do wy-
konywanej pracy, bezinteresowność, deter-
minacja, zakorzenienie w hajnowskiej ziemi. 
Od pierwszej edycji gali, która miała miejsce 
w 2015 roku, poznaliśmy już 19 laureatów.  

Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka 
QUERCUS - Hajnówka 2020 zostały przyznane

W 2020 dołączyło do tego grona kolejnych 
czterech. 

31 stycznia w Hajnowskim Domu Kultury 
odbyła się uroczysta gala rozdania statuetek. 
Poprowadziła ją niezastąpiona mistrzyni kon-
feransjerki Mariola German-Pietruczuk. Arty-
styczny wstęp zapewnił laureat zeszłorocznej 
nagrody w dziedzinie kultury Michał Skiepko, 
urzekając swym operowym głosem przybyłych 
gości. Wśród nich byli przedstawiciele lokal-
nych samorządów, jednostek organizacyjnych, 
przedsiębiorstw, grono lokalnych artystów. 
Swą obecność zaznaczył Poseł na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej Stefan Krajewski. Go-
spodarz spotkania Burmistrz Miasta Hajnówka 
Jerzy Sirak, podkreślając jego istotę zaznaczył, 
iż wybór laureatów to przede wszystkim za-
słyszane głosy, sugestie płynące z przestrzeni 
miejskiej, jakie pozwalają na wyłonienie grona 
laureatów.  Nagroda przyznawana jest w imie-
niu mieszkańców. 

Cd. str. 2

Mimo, iż Hajnówka wraz z Rejonem 
Kamienieckim podejmują się wspólnych 
przedsięwzięć od wielu lat, do tej pory nie 
było między nimi formalnego dokumentu re-
gulującego ich stosunki transgraniczne. Oba 
samorządy wspólnie zrealizowały wiele pro-

jektów dofinansowanych ze środków europej-
skich Programu Współpracy Transgranicznej  
Polska-Białoruś-Ukraina. Kluczową inwestycją 
była „Rozbudowa transgranicznego systemu 
oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Za-

Hajnowsko-kamienieckie porozumienie  
o współpracy partnerskiej

Cd. str. 4

Przedsiębiorco, mieszkańcu, przed-
stawicielu gminy - chciałbyś skorzystać 
z technologii OZE ale nie wiesz od czego 
zacząć? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy 
nowoutworzonego Centrum ds. OZE! Cen-
trum Energii Odnawialnej aktywnie poma-
ga mieszkańcom regionu!

Centrum Energii Odnawialnej to nowa 
inicjatywa Powiatu Hajnowskiego, realizowana 
w wyniku kontynuacji współpracy ze Stowarzy-
szeniem Energievision Frankenwald e.V. w Kro-
nach.  Z końcem listopada 2019 r. Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko uczestniczył w uro-
czystym podpisaniu porozumień dotyczących 
współpracy nowo powstałego Centrum Energii 
Odnawialnej z jego partnerami. Do projektu 
przystąpiło 28 instytucji i organizacji m.in. Po-
litechnika Białostocka, Białostocki Park Nauko-
wo-Technologiczny, Izba Rzemieślnicza i Przed-
siębiorczości, Lokalna Grupy Działania Puszcza 
Białowieska, a także samorządy wchodzące 
w skład powiatu białostockiego i hajnowskiego. 
Centrum Energii Odnawialnej w ramach projek-
tu będzie wspierane do 2020 r., to inwestycja fi-
nansowana przez niemieckie Ministerstwo Śro-
dowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na 

Centrum Energii Odnawialnej  
już pomaga naszym mieszkańcom!

rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu 
jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, 
partnerami – Powiat Hajnowski i Białostocki 
Obszar Funkcjonalny. Całkowita wartość pro-
jektu to 334 859, 25 euro, z czego do powiatu 
jako jednego z dwóch parterów trafią środki 
w wysokości 106 775, 00 EUR. Wkład własny 
Powiatu Hajnowskiego w formie rzeczowej to 
11% wartości projektu. Energia odnawialna 
to przyszłość naszego bezpieczeństwa ener-
getycznego. By móc skorzystać z dostępnych 
rozwiązań, niezbędna jest wiedza. Utworzenie 
Centrum obsługującego podmioty indywidual-
ne oraz firmy i instytucje, ułatwi mieszkańcom 
dostęp do rzetelnych informacji o technologiach 
OZE oraz źródłach finansowania inwestycji – 
mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Utworzone Centrum Kompetencji w ob-
szarze Energii Odnawialnych i Efektywności 
Energetycznej ma za zadanie promować tech-
nologię OZE w regionie, z jego usług mogą 
korzystać przedstawiciele samorządów i insty-
tucji, ale również mieszkańcy i przedsiębiorcy. 
Oferowana pomoc jest bardzo konkretna: nasi 
eksperci służą fachowym doradztwem w za-

Cd. str. 4

Powiat Hajnowski pozyskał kolejne 
środki – tym razem na edukację. Stara-
niem samorządu powiatu oferta edukacyj-
na Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego  w Hajnówce zostanie rozsze-
rzona o mieszkania treningowe. Wartość 
inwestycji to blisko 1 mln. zł

Projekt zakłada adaptację budynku przy 
SOSW w Hajnówce (teren Zespołu Szkół Za-
wodowych), w którym powstaną 2 mieszkania 
treningowe, ponadto  zagospodarowany zosta-
nie również teren wokół obiektu. Mieszkania 
treningowe będą miejscem, w którym uczniom 
Ośrodka zapewni się usługi bytowe oraz na-
ukę – samodzielności, pełnienia ról społecz-
nych oraz utrwalania samodzielności. Dzięki 
realizacji projektu  powstaną mieszkania, zbli-
żone do warunków domowych, w którym pod 
okiem trenerów podopieczni SOSW będą się 
uczyć samodzielnego życia, w tym: czynności 
domowych jak pranie, sprzątanie, przygoto-
wywanie posiłków,  nauki robienia zakupów 
i gospodarowania pieniędzmi. A na placu wokół 
budynku uczniowie założą ogródek kwiatowy 
i warzywny, o który sami będą  dbali. Na tym 
nie koniec – inwestycja umożliwi uczniom zaro-
bek pierwszych pieniędzy - na terenie mieszkań 
treningowych będzie funkcjonować spółdzielnia 
uczniowska w formie sklepu online z ofertą 
usług ogrodniczych i wyrobów rękodzielniczych, 
przygotowanych samodzielnie przez uczniów.

Projekt ze względu na cele: społeczny, 
gospodarczy i środowiskowy, spełnia założe-

Kolejne pieniądze dla Powiatu Hajnowskiego
nia polityki zrównoważonego rozwoju i równo-
ści szans. Powstanie mieszkań treningowych 
wpisuje się  także w idee funkcjonowania 
Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowaw-
czego – SOSW to jedyna placówka w regionie 
kompleksowo zajmująca się edukacją, wycho-
waniem i opieką nad osobami z różnymi nie-
pełnoprawnościami, w tym przede wszystkim 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 
oraz z cechami autyzmu, w wieku od urodzenia 
do 24 r.ż. Ośrodek systematycznie wprowadza 
nowatorskie rozwiązania programowe, nowo-
czesne metody nauczania i realizuje indywi-
dualne programy terapeutyczne dla każdego 
ucznia. A za sprawą realizacji projektu, i tak bo-
gata oferta SOSW zostanie uzupełniona o no-
woczesne rozwiązania z zakresu praktycznej 
nauki – uczniowie w odpowiednich warunkach 
zyskają możliwość treningu samodzielnego 
życia.  

Całkowita wartość inwestycji to 921 776, 
02 zł, z czego 626 807, 67  zł to dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego, wkład własny zaś – 
294 968, 35 zł. Inwestycja będzie realizowana 
w terminie   grudzień 2019 – listopad 2021. 
Umowa o dofinansowaniu pomiędzy Wojewódz-
twem Podlaskim a Powiatem Hajnowskim zo-
stała podpisana 30 grudnia 2019 r. Samorząd 
reprezentowali Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko oraz Wicestarosta Joanna Kojło.                              

Katarzyna Miszczuk
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Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS - Hajnówka 2020 zostały przyznane
Cd. ze str. 1

Muzycznym ukłonem w stronę 
nagrodzonych były utwory z przesła-
niem w wykonaniu wokalistek Studia 
Piosenki Estradowej HDK. 

Honorowe Nagrody Burmistrza 
Miasta Hajnówka QUERCUS - Haj-
nówka 2020 otrzymali: 

TVK Hajnówka
Jej początki sięgają 1994 roku. 

To już 25 lat świadczenia usług tele-
wizji kablowej mieszkańcom Hajnów-
ki.  Od samego początku jest to spół-
ka stawiająca na rozwój w oparciu 
o nowoczesne technologie. Już z po-
czątkiem  XXI wieku, bo w 2002 roku 
jako jedna z pierwszych telewizji ka-
blowych w Polsce, do świadczenia 
swoich usług wykorzystywała media 
światłowodowe. Pozwoliło to, w nie-
długim czasie, zapewnić stały dostęp 
do szerokopasmowego Internetu, 
wprowadzenia telewizji cyfrowej 
oraz telefonii stacjonarnej. Ponad-
to,  z myślą o społeczności lokalnej 
na zlecenie telewizji kablowej od 10 
lat produkowany jest kanał Telewizji 
Podlasie. Zasięg sieci kablowej zna-
cząco zwiększył się dzięki wdrożeniu 
nowoczesnej technologii  „światło-
wód do domu”. Aktualnie w zasięgu 
Telewizji Kablowej znajduje się 99% 
mieszkańców Hajnówki. Ponadto fir-
ma świadczy usługi w Bielsku Podla-

skim, Wysokiem Mazowieckiem i Cie-
chanowcu. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, firma z oka-
zji obchodzonego w ubiegłym roku 
jubileuszu 25-lecia uzupełniła swoją 
ofertę o świadczenie usług telefonii 
komórkowej i internetu mobilnego.

Dr n. med. Wojciech Tołwiński
Absolwent Akademii Medycznej 

w Białymstoku, doktor nauk medycz-
nych i specjalista z zakresu chirurgii 
ogólnej. Swoje zawodowe doświad-
czenie zdobywał podczas wieloletniej 
pracy w II Klinice Chirurgii Gastro-
enterologicznej w Białymstoku, oraz 
w czasie pełnienia funkcji ordynatora 
oddziału chirurgicznego w Bielsku 
Podlaskim (2001-2003r.). Obecnie 
rozwija swój medyczny fach na od-
dziale chirurgii w hajnowskim szpita-
lu Hajnówce oraz prywatnej prakty-
ce. Uczestniczył w wielu szkoleniach 
krajowych i zagranicznych, doskona-
ląc na nich umiejętności z dziedziny 
operacji laparoskopowych. Do dnia 
dzisiejszego wykonał imponującą 
liczbę zabiegów z chirurgii ogólnej 
oraz operacji laparoskopowych (kil-
kadziesiąt tysięcy; w 2009 r. miał już 
ich ok. 10 tysięcy). Za liczbami tymi 
idzie efektywność oraz zadowolenie 
pacjentów, za co jest bardzo ceniony 
nie tylko w regionie, ale na terenie 
całego kraju:

„…Najlepsza osoba jaką mogłam 
spotkać na swojej drodze. Dopie-
ro po operacji walka z otyłością 
przynosi rezultaty. Dr Tołwiński jest 
wspaniałym człowiekiem podchodzi 
do każdego indywidualnie i z ser-
cem. Każdemu z czystym sercem 
polecam…”;
„…Dr Tołwiński to człowiek z pa-
sją i ogromnym sercem, kochający 
to co robi. Do każdego człowieka 
podchodzi indywidualnie. Liczy się 
każdy pacjent - zarówno ten młody, 
jak i stary. Według Niego każdy za-
sługuje na szansę. Zawsze rzeczo-
wy i kompetentny. Profesjonalista 
w każdym calu. Jak dla mnie anioł 
z powołania a lekarz z wyboru :) Pa-
nie Doktorze – dziękuję! Pacjentka 
z Mińska Mazowieckiego…”. (źródło: 
https://www.znanylekarz.pl/wojciech-
-tolwinski/chirurg/hajnowka).

Pastor Jerzy Szachiewicz
Od ponad 20 lat niesie opiekę 

duchową wiernym Kościoła Chrześci-
jan Baptystów w Hajnówce. Chrzest 
wiary przyjął 29 sierpnia 1976 roku 
w Narwi. W 1988 roku ukończył 
Seminarium Teologiczne Kościoła 
Chrześcijan Baptystów. Przez 10 
lat przewodniczył wspólnocie bap-
tystów w Narwi. Od 12 września 
1999 roku pełni obowiązki pastora 
zboru w Hajnówce. W swojej posłu-

dze dużą uwagę skupia na rozwa-
żaniach duchowych we wspólnocie, 
które wzmacniają wiarę w Boga oraz 
więzi międzyludzkie.  Organizator 
licznych wydarzeń integracyjnych 
dla członków zboru m.in. „Wakacyj-
ny  Klub Biblijny”, a także wspiera 
potrzebujących poprzez współpracę 
z Bankiem Żywności oraz Urzędem 
Miasta Hajnówka.

Prof. dr hab. Jarosław 
Perszko

Artysta – rzeźbiarz, performer, 
autor obiektów intermedialnych, 
scenografii dla filmu, teatru dra-
matycznego i lalkowego, działacz 
kulturalny, profesor akademicki. 
Urodzony i mieszkający w Hajnówce.  
Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, gdzie  w kolejnych latach 
po uzyskaniu dyplomu pełnił funkcję 
asystenta prof. Adolfa Ryszki w Za-
kładzie Rzeźby. Od 1997 roku pracuje 
na Wydziale Architektury Politechniki 
Białostockiej. W latach 2007–2016 
kierował Katedrą Architektury 
Wnętrz, od roku 2016 obejmuje sta-
nowisko prorektora ds. studenckich 
Politechniki Białostockiej. Prowadzi 
zajęcia z rzeźby, modelowania i dzia-
łań przestrzennych na kierunku ar-
chitektura wnętrz na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Białostockiej oraz 

z rzeźby i modelowania na kierunku 
technologia teatru lalek na Wydzia-
le Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie.

W listopadzie 2019 roku Prezy-
dent RP nadał Jarosławowi Perszko 
tytuł profesora sztuki. Od wczesnych 
lat 90. artysta nieprzerwanie pro-
wadzi swoją pracownię w Hajnówce. 
W rodzinnej Hajnówce zrealizował 
szereg projektów upowszechniają-
cych sztukę współczesną. Był inicja-
torem, współzałożycielem i prezesem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
„Artyści w naturze” (2000–2011). 
Współorganizował i uczestniczył 
w międzynarodowych plenerach 
„Aliaż”, których efektem są osadzo-
ne w przestrzeni miejskiej rzeźby, 
wykonane we współpracy z Zakła-
dami Maszynowymi HAMECH. Jest 
autorem koncepcji fontanny w Parku 
Miejskim oraz nowego herbu Miasta 
Hajnówka. Uhonorowany licznymi 
wyróżnieniami, m.in.: Srebrnym Me-
dalem „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”, 2019; odznaką honorową na-
daną przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”, 2006; nagrodą 
Marszałka Województwa Podlaskiego 
w dziedzinie twórczości artystycznej 
za sezon 2001/2002. 

            Emilia Korolczuk

Dnia 15 stycznia 2020 r. (śro-
da) w Urzędzie Miasta Hajnówka 
odbyło się pierwsze spotkanie Gru-
py Inicjatywnej powołanej w ra-
mach projektu. Pełni ona funkcję 
opiniodawczo-doradczą, składa się 
z przedstawicieli organizacji poza-
rządowych i instytucji publicznych 
funkcjonujących na terenie miasta 
Hajnówka. Jej zadaniem jest wy-
pracowanie nowego rozwiązania 
w zakresie dostępności przestrzeni 
miejskiej dla osób o specjalnych po-
trzebach tj. osoby niepełnosprawne, 
niedowidzące, osoby starsze, dzieci. 

Po rekrutacji oraz weryfikacji 
zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyj-
ną w skład GI weszły następujące 
podmioty (2-3 przedstawicieli z każ-
dego):

- Ośrodek Wspierania Organizacji 
Pozarządowych w Białymstoku 
(Lider Projektu),

- Stowarzyszenie Kulturalne „Pocz-
tówka”,

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Hajnówce,

- Fundacja na rzecz budowy otwar-
tego społeczeństwa ONI - TO MY,

- Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Region Puszczy Białowieskiej”,

- Polski Związek Niewidomych Okręg 
Podlaski koło terenowe w Haj-
nówce,

- Fundacja Wspomagania Edukacji, 
Integracji i Terapii Osób Niepełno-
sprawnych „Kaja”,

- Związek na Rzecz Edukacji i Pro-
mocji Kultury Białoruskiej „Szczy-
ty”,

- Warsztat Terapii Zajęciowej przy 
Parafii Św. Trójcy w Hajnówce,

- Urząd Miasta Hajnówka,
- Hajnowski Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. dr 

Tadeusza Rakowieckiego ,
- Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Hajnówce.
Grupa została powołana 

Zarządzeniem nr 2/2020 Bur-
mistrza Miasta Hajnówka z dnia 

10 stycznia 2020 roku. Zgodnie 
z regulaminem (Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia) spotykać się ona bę-
dzie raz w miesiącu. 

Spotkanie miało na celu za-
poznanie uczestników z ideą pro-
jektu, zaplanowanymi działaniami, 
rezultatami, rolą Grupy Inicjatywnej 
- przybliżyła je Iwona Zaborowska 
koordynator projektu, specjalista ds. 
nowego rozwiązania (OWOP). Całość 

animował Krzysztof Leończuk ani-
mator ds. współpracy (OWOP). 

Obecny na spotkaniu Burmistrz 
Miasta Jerzy Sirak wyraził nadzie-
ję, iż przedsięwzięcie to przysłuży 
się do podniesienia jakości funk-
cjonowania mieszkańców miasta 
o specjalnych potrzebach w prze-
strzeniach użyteczności publicznej 
(instytucji kultury, urzędu, podmio-
tów turystycznych). Dokumentem 
krajowym, będącym podstawą do 
realizacji projektu jest Rządowy 
Program Dostępność PLUS (ht-
tps://www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/strony/o-funduszach/fun-
dusze-europejskie-bez-barier/
dostepnosc-plus/o-programie/), 
który pokrótce został przedstawio-
ny GI przez Karolinę Poczykowską 

pełniącą funkcję specjalisty ds. no-
wego rozwiązania z ramienia OWOP.  
Przewidzianym wiodącym efektem 
projektu będzie „Program Hajnów-
ka Dostępna. Kultura i Turystyka”. 
O założeniach modelu opowiedzia-
ła Katarzyna Łotowska (specjalista 
ds. efektów testowanego rozwiąza-
nia, OWOP).  Obejmować on będzie 
m.in. standardy świadczenia usług 
kulturalnych i turystycznych wraz ze 
wskazaniem modelowych rozwiązań 
w tym zakresie; standardy  obsługi  
klientów  dostosowanych  do  osób  
o  szczególnych potrzebach  oraz  
ich wdrożenie  w  ramach  dwóch  
jednostek  organizacyjnych  mia-

I spotkanie Grupy Inicjatywnej w ramach projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności 
miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

sta:  Biblioteki  oraz  Hajnowskiego  
Domu  Kultury  także  przez  Stowa-
rzyszenie  Pocztówka  (realizujące  
zadania  na  terenie  niedziałającego  
Dworca PKP z przeznaczeniem m. in. 
na funkcje kulturalne i integracyjne). 

W trakcie dyskusji podkre-
ślano konieczność partycypacyjnej 
pracy w ramach Grupy Inicjatywnej, 
działając na rzecz dobra wspólnego, 
a nie partykularnych korzyści.  Istot-
nym okazuje się również bezpośred-
ni kontakt z grupami docelowymi 
podczas diagnozy, który umożliwi 
zdobycie szerszej i bardzo rzetelnej 
wiedzy na temat ich potrzeb. 

Emilia Korolczuk

Dnia 16.01.2020r. w Haj-
nowskim Domu Kultury odbył się 
doroczny Koncert Świąteczny przy-
gotowany przez uczniów Społecz-
nej Szkoły Muzycznej. Wśród licznie 
zgromadzonych w sali kolumnowej 
rodziców, dziadków, rodzeństwa 
i znajomych miło nam było gościć 

Przewodniczącą Rady Miasta - Pa-
nią Walentynę Pietroczuk. Zebranych 
tego wieczoru przywitała dyrektor 
szkoły- Pani Alina Sajewicz i życzyła 
miłego odbioru a koncert prowadzili 
sami uczniowie - niektórzy debiu-
towali w tej roli. Program jak zwy-
kle został przygotowany na bogato 

Koncert Świąteczny
- występy indywidualne, duety, tria 
jak też chóry grupy młodszej i star-
szej. Miło było patrzeć i słuchać uta-
lentowanej młodzieży, która rozwija 
swoje zdolności i pasje pod okiem 
wykwalifikowanej kadry.

Elżbieta Golonko
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Portal edukacyjny Perspekty-
wy ogłosił 9 stycznia br. wyniki ran-
kingów szkół ponadpodstawowych. 
Hajnowskie licea utrzymały swoje 
dotychczasowe znaki jakości, tj. 
srebrny (II Liceum Ogólnokształcące 
z DNJB i brązowy (I Liceum Ogól-
nokształcące im. Marii Skłodowskiej 
- Curie).

Portal edukacyjny Perspek-
tywy po raz kolejny przygotował 
Ogólnopolski Ranking Liceum Ogól-
nokształcących, skupiając najlepsze 
licea z całej Polski. Wśród laureatów 
znalazł się Zespół Szkół  z Dodat-
kową Nauką Języka Białoruskiego 
w Hajnówce – placówka otrzymała 
tytuł srebrnej szkoły, zajmując 331 
miejsce w rankingu Liceów (na 1000 
możliwych), 29 miejsce w rankingu 
szkół olimpijskich (na 200 możli-
wych)  oraz 13 miejsce w rankin-
gu szkół wojewódzkich – „Białorus” 
jest punktowany od pierwszej edycji 
rankingu, zalicza się tym samym do 
grona najlepszych szkół w Polsce. 
Z kolei „Polak” czyli I LO im. Marii 
Skłodowskiej - Curie znalazł się 
w grupie najlepszych liceów w wo-
jewództwie zajmując 35 miejsce.  

Hajnowskie szkoły to praw-
dziwe kuźnie talentów - uczniowie 
od lat uczestniczą w olimpiadach 
przedmiotowych i zajmują wysokie 
miejsca – są laureatami i zdobyw-
cami miejsc na podium. Szkoły – 
zwłaszcza II LO z DNJB, mogą po-
szczycić się dużą liczbą finalistów 
i laureatów konkursów przedmio-
towych, olimpiad a także stypen-
dystami m.in. Stypendium Prezesa 

Rady Ministrów, Stypendium Mar-
szałka Województwa Podlaskiego 
oraz Stypendium im. Prof. Simony 
Kossak przyznawanego przez Za-
rząd Powiatu Hajnowskiego. 

Szkoły robią wiele, by umoż-
liwić uczniom jak najlepszy start 
i zdobywanie wiedzy w komforto-
wych warunkach. W „Białorusie” 
wdrożono autorski programu in-
dywidualnego wsparcia uczniów 
przygotowujących się do konkur-
sów. Uczeń, który przygotowuje 
się do olimpiady może liczyć na 
pomoc i wyrozumiałość nauczycieli 
– wsparcie polega na indywidula-
nej pracy z uczniem czy możliwości 
zwolnienia go z egzaminu. W „Pola-
ku” zaś funkcjonuje pracownia te-
rapeutyczna – w wygodnym, nowo-
czesnym i bezpiecznych otoczeniu 
uczniowie pod opieką nauczycieli, 
specjalistów odbywają zajęcia do-
stosowane do ich indywidualnych 
potrzeb i możliwości. 

Nowoczesny sprzęt
Obie placówki dbają też o do-

stęp do nowoczesnych urządzeń 
dydaktycznych. Standardem są 
rzutniki, TV, internet, a w „Białorusie” 
– dodatkowo tablice interaktywne.  
Na tym nie koniec – II LO z DNJB 
posiada nowoczesne laboratorium 
chemiczne, ponadto by zapewnić 
uczniom jak najlepszy dostęp do 
wiedzy, dzięki wsparciu funduszy 
unijnych, „Białorus” w 2018 r. za-
kończył realizację projektu „Zespół 
Szkół z DNJB w Hajnówce – aka-
demią rozwoju kompetencji kluczo-
wych”. W ramach tego zakupiono 

nowoczesne pomoce dydaktyczne 
do pracowni biologicznej, fizycznej 
i chemicznej (mikroskop w każdej 
ławce to tutaj standard). 

Projekty unijne
Szkoły otwierają uczniów na 

świat, starają się im pokazać bo-
gactwo kulturowe i językowe. W tym 
celu realizują projekty unijne: „Biało-
rus” jest w trakcie realizacji projektu 
„Mniejszości Narodowe Bogactwem 
Europy”, którego realizacja sprzyja 
poszerzaniu horyzontów myślo-
wych,  podniesieniu kompetencji 
językowych oraz poznaniu innych 
kultur. A od 2020 r. szkoła przystę-
puje do transgranicznego projektu 
o charakterze przyrodniczo – edu-
kacyjnym pn. „Przyrodnicze skarby 
ponad granicami” – przedsięwzięcie 
zakłada realizację zadań z zakre-
su etnobotaniki, ochrony przyrody 
a także promocji dziedzictwa kul-
turowo – przyrodniczego po obu 
stronach granicy Puszczy Białowie-
skiej. Ilość interesujących zadań 
przewidzianych w projekcie jest tak 
duża, że nie da się jej streścić w jed-
nym zdaniu. Zachęcamy do lektury 
osobnego artykułu na stronie www.
powiat.hajnowka.pl. Dodamy tylko, 
że zadania pozwolą na naukę pracy 
w grupie i indywidualnie, poznanie 
dziedzictwa przyrodniczego Puszczy 
Białowieskiej a także na poszerzenie 
wiedzy. 

Z kolei I LO z początkiem li-
stopada 2019 r. realizuje projekt 
„Równowaga między ekologią 
a ekonomią - globalne wyzwanie” 
(„Balancing Ecology and Economy 

- A Global Challenge”).  Międzyna-
rodowymi partnerami w projekcie 
są szkoły z Niemiec, Holandii, Da-
nii, Hiszpanii i Rumunii. W ramach 
projektu odbędzie się pięć spotkań 
roboczych, w których udział we-
zmą udział uczniowie i nauczyciele 
z wszystkich państw partnerskich. 
W trakcie spotkań uczniowie zasta-
nowią się nad rolą przyrody w ży-
ciu człowieka, podejmą się próby 
zdefiniowania konfliktów intere-
sów pomiędzy potrzebami ekono-
micznymi człowieka a potrzebami 
przyrody – uwzględniając uwarun-
kowania regionu pochodzenia oraz 
w kontekście globalnych przemian. 
Pierwsze wyjazdowe warsztaty już 
za uczniami  - młodzież grudniu wy-
jeżdżała do Holandii. Projekt będzie 
realizowany do 2021 r. 

Inne aktywności
Na co dzień szkoły aktywnie 

współpracują z instytucjami po-
zaszkolnymi oraz specjalistami 
z różnych dziedzin nauki, m.in. Ko-
mendą Powiatową Policji, z Powia-
tową Stacją Sanitarno- Epidemiolo-
giczną, z Politechniką Białostocką, 
Instytutem Badawczym Leśnictwa, 
Białowieskim Parkiem Narodowym. 
W ramach tego uczniowie biorą 
udział w interesujących prelek-
cjach, warsztatach – stacjonarnych 
i wyjazdowych, konkursach czy 
wykładach poszerzających wiedzę 
wykraczającą daleko poza program 
nauczania. Z kolei szeroki wachlarz 
zajęć pozalekcyjnych: rekreacyjno-
-sportowych, wolontariatu, ambitnej 
rozrywki, teatralnych, pozwalają na 

Hajnowskie szkoły po raz kolejny w rankingu Perspektywy
rozwój pasji i talentów. Uczniowie 
często wyjeżdżą na wycieczki –  Po-
lak jeździł do Warszawy, do studia 
TVN i Polsat, Białous – co roku orga-
nizuje uczniom zielone szkoły poza 
granicami Polski. Bo w końcu nie 
samą  nauką człowiek żyje - stąd 
oba licea również dokładają starań, 
by stworzyć jak najlepszą atmos-
ferę, aby uczeń czuł się jak najbar-
dziej swobodnie i traktował szkołę 
jako przyjazne sobie miejsce. I tak, 
szkolne radiowęzły to niepodzielne 
królestwo młodzieży, a czas między 
lekcjami lub w oczekiwaniu na wy-
brane zajęcia uczniowie z Białorusa 
mogą spędzić w szkolnej kawiaren-
ce „Bystry Czaj”, zaś Polaka – w La-
boratorium smaku (dawna stołów-
ka).  To miejsca towarzyskich spo-
tkań, gdzie można spędzać przerwy, 
zaczekać na autobus, odrobić lekcje 
albo pogadać w gronie przyjaciół. 
Nic dziwnego, że obecnie to najbar-
dziej oblegane miejsca w szkołach 
podczas przerw.

Szkoły robią wiele, by zapew-
nić uczniom jak najlepsze warunki 
do nauki i realizacji swoich zainte-
resowań i pasji. Odzwierciedleniem 
pracy dyrekcji i kadry pedagogicznej 
są sukcesy uczniów. Wspólna pra-
ca sprawia, że II LO z DNJB po raz 
kolejny znalazł się w gronie najlep-
szych szkół w Polsce i w wojewódz-
twie uzyskując tytuł srebrnej szkoły, 
zaś I LO –   na Podlasiu z tytułem 
brązowej szkoły. Gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

Katarzyna Miszczuk

Zawieranie umów na odległość 
staje się coraz bardziej popularną 
praktyką – raz, że wygodną, dwa, 
że szybką. Podpowiadamy, co należy 
wiedzieć, by ta praktyka była także 
bezpieczną.

Przykładem umów zawiera-
nych na odległość są umowy dot. 
zakupu pakietów telewizyjnych  lub 
przedłużenie umowy na usługi te-
lefoniczne/internetowe, zaś umowy 
poza lokalem przedsiębiorstwa to 
np. pokazy produktów w ramach 
sprzedaży bezpośredniej. Jako, że 
tematyka pokazów jest Czytelnikom 
znana, „na tapetę” weźmiemy sprze-
daż przez telefon.

Po pierwsze - obowiązek 
informacyjny

Aby umowa stała się obowią-
zująca, przedsiębiorca musi dopełnić 
wielu obowiązków. Przedstawiciel 
firmy (konsultant, pracownik firmy), 
który telefonuje do nas w celu za-
warcia umowy,  już na wstępie roz-
mowy ma obowiązek poinformować 
konsumenta o tym celu, a ponadto 
podać identyfikujące go dane oraz 
dane identyfikujące osobę, w imie-
niu której telefonuje (art. 20). Pra-
wo mówi wprost – konsument na 
„dzień dobry” ma wiedzieć, jaki jest 
cel rozmowy. A to jeszcze nie ko-
niec – ustawa definiuje cały katalog 
danych, które w ramach obowiąz-

ku informacyjnego musi przedsta-
wić przedsiębiorca w sposób jasny 
i zrozumiały, najpóźniej w chwili 
wyrażenia przez konsumenta woli 
związania się umową na odległość 
lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
(art.12 oraz art. 39 ustawy dla 
umów dotyczących usług finanso-
wych zawieranych na odległość). 
Obok wyżej wspomnianych danych 
teleadresowych, konsument powi-
nien zostać poinformowany m.in. 
o wszystkich opłatach, z jakimi wią-
że się zawarcie umowy, kosztach, 
terminie i sposobie świadczenia 
usługi, prawie i sposobie odstąpienia 
od umowy, okresie, na jaki ma być 
zwarta umowa, prawie wypowie-
dzenia umowy, miejscu i sposobie 
składania reklamacji.

Obowiązek informacyjny 
obejmuje także dostarczenie kon-
sumentowi treści umowy oraz ww. 
informacji utrwalonych na papierze 
lub innym trwałym nośniku, do-
stępnym dla konsumenta – może 
to być np.  CD-ROM, pendrive, do-
kumenty podpisane elektronicznie 
z użyciem podpisu cyfrowego lub 
najpopularniejsza z form - e-mail. 
Przedsiębiorca dopełnia obowiązku 
informacyjnego przed zawarciem 
umowy, a gdy umowa jest na ży-
czenie konsumenta zawierana 
z zastosowaniem środka porozu-
miewania się na odległość, który na 

to nie pozwala - niezwłocznie po jej 
zawarciu (art. 39 §4). I tu zbliżamy 
się do najważniejszej kwestii – je-
żeli przedsiębiorca proponuje kon-
sumentowi zawarcie umowy przez 
telefon, ma obowiązek potwierdzić 
jej treść; rozmowa telefoniczna ma 
na celu „tylko” ustalenie warunków 
zamówienia, samo nawiązanie te-
lefonicznego kontaktu, bez udoku-
mentowanej akceptacji obu stron, 
a przede wszystkim konsumenta, 
nie jest stanowi o skutecznym za-
warciu umowy. Mówiąc wprost – 
umowa zostaje uznana za zawartą, 
jeśli konsument odeśle przedsię-
biorcy oświadczanie o jej zawarciu. 
Brak odpowiedzi konsumenta 
na trwałym nośniku (najczę-
ściej w formie e-maila potwier-
dzającego zawarcie transakcji 
i zapoznanie się z warunkami 
umowy) nie stanowi zgody na 
zawarcie umowy.  To kluczowa 
sprawa -  w ramach nieuczciwych 
praktyk zdarzają się bowiem sytu-
acje, że pomimo braku utrwalonej 
zgody ze strony konsumenta, pro-
dukt, który był przedmiotem te-
lefonicznej rozmowy, zostaje mu 
dostarczony a przedsiębiorca żąda 
zapłaty. W przypadku takich „wymu-
szonych” transakcji przedsiębiorca 
nie ma prawa wysuwać roszczeń – 
skoro nie potwierdziliśmy warunków 
umowy na nośniku trwałym, umowa 

nie została skutecznie zawarta, więc 
jako konsumenci nie ponosimy żad-
nych zobowiązań.

Po drugie - czytaj umowy
Przedsiębiorca dopełnił obo-

wiązku informacyjnego? Czas na 
Twój ruch. Ale nie spieszmy się z od-
powiedzią – ustalenia ustaleniami, 
ale to zapisy umowy są zobowiązu-
jące. Zanim podpiszesz – dokładnie 
przeczytaj! Zwróć uwagę, czy usta-
lenia, które omówiłeś telefonicznie, 
zostały ujęte; sprawdź, co umo-
wa mówi o sposobie rozwiązania 
umowy, karach za niedotrzymanie 
warunków oraz o sumie kosztów, 
jakie poniesie konsument z tytułu 
realizacji umowy. Z doświadczenia 
Rzecznika Konsumentów wynika, że 
znaczącej części spraw można by-
łoby uniknąć, gdybyśmy uprzednio 
przeczytali, na co wyrażamy zgodę.

Znaj swoje prawa  
– możliwość odstąpienia  

od umowy
Konsument, który zawarł umo-

wę na odległość może w terminie 14 
dni odstąpić od niej bez podawania 
przyczyny.  Aby skutecznie odstąpić 
od umowy należy złożyć przedsię-
biorcy stosowne oświadczenie. Gdy 
e-sklep nie posiada elektronicznego 
formularza na stronie www, najle-
piej zrobić to listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru. Konsument 
odstępujący od umowy ma obowią-
zek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub 
przekazać ją osobie upoważnionej 
przez przedsiębiorcę do odbioru nie-
zwłocznie, jednak nie później niż 14 
dni od dnia, w którym odstąpił od 
umowy – niemniej zalecamy zwrócić 
towar od razu, wraz ze stosownym 
formularzem. Przedsiębiorca musi 
niezwłocznie, nie później niż w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od umo-
wy, zwrócić konsumentowi wszyst-
kie dokonane przez niego płatności, 
w tym koszty dostarczenia rzeczy. 
Ale uwaga - przedsiębiorca ma obo-
wiązek zwrócić koszt najtańszej opcji 
dostarczenia rzeczy. Pamiętaj – gdy 
zawierasz umowę poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odle-
głość, możliwość odstąpienia od 
niej przysługuje konsumentowi 
z mocy prawa, tak więc nie może 
być uzależnione od zapłaty od-
stępnego lub kary finansowej. 
Mało tego – jeśli przedsiębiorca nie 
poinformował konsumenta o prawie 
odstąpienia od umowy, okres wydłu-
ża się do roku licząc od dnia upływu 
terminu (Art.  29 § 1).

Rzecz ma wadę? Dochodzimy 
swoich praw z tytułu rękojmi 

- więcej na stronie  
www.powiat.hajnowka.pl/konsument

Umowy zawierane na odległość/ poza lokalem przedsiębiorstwa przez telefon 
- wszystko, co musisz wiedzieć
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Mimo upływu ponad stulecia, 22 stycznia 
ożywają karty historii związane z największym 
zrywem powstańczym wymierzonym przeciw-
ko zaborcy rosyjskiemu. W tym roku po raz 
157. obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego z roku 1863. Zapisało się na 
kartach historii przede wszystkim bohaterską 
walką polskich żołnierzy, liczbą walk (w jego 
trakcie stoczono ich 1200 na terenie zaboru 
rosyjskiego). Nie oszczędziło ono i naszego 
regionu. Wojna powstańcza miała charakter 
partyzancki. 

Każdego roku spotykamy się przy miej-
scach pamięci na terenie Hajnówki i Powiatu 
Hajnowskiego, by uczcić symbolicznie pa-
mięć historyczną i ofiary tamtych wydarzeń. 
W samo południe władze samorządowe Miasta 
Hajnówka oraz Powiatu Hajnowskiego w oso-
bach: Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka, 
Jarosław Grygoruk Sekretarz Gminy Miejskiej 
Hajnówka, Andrzej Skiepko Starostwa Powiatu 
Hajnowskiego wraz z Proboszczem Parafii pw. 

Pamiętamy o powstańcach  
z Powstania Styczniowego…

Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce 
ks. Zbigniewem Niemyjskim, wspólnie złożyli 
kwiaty i zapalili znicze przy pomniku Powsta-
nia Styczniowego na skwerze przy kościele 
Podwyższenia Krzyża oraz mogile zbiorowej 
6 nieznanych powstańców styczniowych po-
ległych w 1863 r. w Orzeszkowie.

„…Za ojców, braci kości bielejące
W Sybiru śniegach, wśród Kaukazu skał,
Sióstr, żon i matek naszych łzy gorące,
Co wróg im hańbę w żywe oczy plwał.
Za plemion całych zmarnowane lata,
Co im w zepsuciu truto myśl i cześć,

Za niecne jarzmo, cośmy wobec świata
Jęcząc i drzemiąc, mogli dotąd znieść.

Na bój, Polacy, na święty bój!...”
Włodzimierz Wolski, Marsz powstańców

(Źródło: Powstanie styczniowe 1863, 
praca zbiorowa, Wydawnictwo Zysk i S–ka, 
Poznań 2013, ISBN 9788377851982, s. 22)

Emilia Korolczuk

Hajnowsko-kamienieckie porozumienie  
o współpracy partnerskiej
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chodni)”. W jej ramach w Hajnówce została 
rozbudowana oraz zmodernizowana istnie-
jąca oczyszczalnia ścieków, w Kamieńcu zaś 
wybudowano ją od podstaw. Po dziś dzień 
służą one obu społecznościom lokalnym. 
Projekty miękkie dotyczyły rozwoju turystyki, 
działań kulturalnych i sportowych. 

17 stycznia br. w Rejonowym Komitecie 
Wykonawczym w Kamieńcu przedstawiciele 
władz Gminy Miejskiej Hajnówka - Jerzy Sirak 
Burmistrz Miasta Hajnówka i Przewodniczący 
Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Ka-
mieńcu - Walenty Michajłowicz Zajczuk pod-
pisali umowę o partnerskiej współpracy. Ma 
ono na celu rozwijanie dotychczasowych kon-
taktów w zakresie turystyki, kultury, oświaty, 
gospodarki komunalnej.

Data ta była szczególna nie tylko ze 
względu na sformalizowanie hajnowsko-
-kamienieckich relacji. Dzień ten zbiegł się 
z uroczystymi obchodami 80. rocznicy po-
wołania Rejonu Kamienieckiego.  Na tę oka-
zję zaproszonych zostało wielu gości, którzy 
przez te lata wpisali się w historię rozwoju 
Kamieniecczyzny. Wśród nich znaleźli się 
także przedstawiciele partnerskich regionów 
przygranicznych. Powiat Hajnowski i miasto 
Hajnówka reprezentowali: Andrzej Skiepko 
Starosta Hajnowski, Danuta Rola Sekretarz 

Powiatu Hajnowskiego, Jerzy Sirak Burmistrz 
Miasta Hajnówka, Jarosław Grygoruk Sekre-
tarz Gminy Miejskiej Hajnówka. Uroczystości 
miały miejsce w Domu Kultury w Kamieńcu. 
W ich trakcie mogliśmy zapoznać się z histo-
rią, rozwojem rejonu, ważnymi inwestycjami 
oraz zasłużonymi osobistościami. Wyjąt-
kowym akcentem był koncert jubileuszowy 
w wykonaniu artystów działających przy do-
mach kultury, funkcjonujących w rejonie. 

15 stycznia 1940 roku został powoła-
ny Rejon Kamieniecki, którego centrum stało 
się miasto Kamieniec. Dzieli się on na 2 siel-
sowiety miejskie (Kamieniec, Wysokie) i 13 
wiejskich (Bieławieżski, Dymitrowicze, Ka-
mieniuki, Nowickowicze, Ogrodniki, Pieliszcze, 
Ratajczyce, Rzeczyca, Raśna, Widomla, Wierz-
chowice, Wojska, Wołczyn). Rejon zamieszkuje 
ok. 39 000 mieszkańców. Silną stroną obsza-
ru jest produkcja rolna. Główne sektory to: 
hodowla mięsna, przetwory mleczne, uprawa 
buraków, zboża, kartofli, produkcja pasz. Na 
bardzo wysokim poziomie funkcjonuje kul-
tura. W rejonie działa 31 ośrodków kultury - 
przy każdym działają grupy artystyczne, pla-
styczne. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
stanowią istotne czynniki rozwoju turystyki, 
w tym turystyki transgranicznej. 

Emilia Korolczuk

Centrum Energii Odnawialnej  
już pomaga naszym mieszkańcom!
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kresie analizy wyboru najkorzystniejszych roz-
wiązań – w Centrum mieszkańcy mogą otrzy-
mać wyliczenia dotyczące wielkości instalacji 
w odniesieniu do rocznego zapotrzebowania 
na energię elektryczną oraz zakładanej ilości 
produkcji prądu. Dodatkowo mieszkańcy otrzy-
mują koncepcję instalacji fotowoltaicznej bądź 
solarnej zawierającą propozycję  umieszczenia 
paneli na dachu wraz z analizą zwrotu ponie-
sionych kosztów. 

 W związku z ogłoszeniem przez Re-
gionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego konkursu na instalacje ogniw fo-
towoltaicznych i kolektorów słonecznych na bu-
dynkach mieszkalnych do Centrum Energii Od-
nawialnej zgłasza się coraz większa liczba osób 
zainteresowanych przystąpieniem do projektów 
składanych przez miasta i gminy. Pracownicy 
centrum wsparli dotychczas ponad 200 osób, 
które otrzymały również informację o warun-
kach dofinansowania w ogłoszonym konkursie. 
Warunki konkursu zakładają, że właściciel domu 
po uzyskaniu potwierdzenia o dofinansowaniu 
i podpisaniu umowy z miastem/gminą samo-
dzielnie dokonuje wyboru wykonawcy instalacji. 

By wesprzeć mieszkańców w całym procesie 
wykorzystania grantu planowana jest organi-
zacja kolejnych spotkań informacyjnych. Miesz-
kańcy uzyskają niezbędną wiedzę odnośnie za-
sad wyboru wykonawcy instalacji, informacje, 
na co zwrócić szczególną uwagę przy określaniu 
parametrów instalacji oraz  co należy uwzględ-
nić w umowie  wykonawcą. 

 Doradztwo merytoryczne zapewni bez-
pieczeństwo i komfort mieszkańców w kon-
taktach z firmami instalacyjnymi. O terminach 
spotkań będziemy informować za pomocą do-
stępnych mediów.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy:
Adres  Centrum Energii Odnawialnej
3 Maja 25a (I piętro), 17-200 Hajnówka
tel. 85 682 2169
https://centrumenergii.com/
Osoby do kontaktu:
Lucyna Lewczuk - koordynator projektu lucyna.
lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Dariusz Link - ekspert ds. energii odnawialnych 
dlink@powiat.hajnowka.pl
Pracownicy Centrum Energii Odnawialnej

Katarzyna Miszczuk

 

Dnia 16.01.2020 r. Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko, Burmistrz Miasta Hajnówka 
Jerzy Sirak, wieloletni partner niemiecki Dy-
rektor Fundacji EuroNatur Lutz Ribbe, Rene 
Mono -  Przewodniczący Fundacji „100% 
energii odnawialnej” oraz Piotr Banaszuk 
– przedstawiciel Politechniki Białostockiej 
spotkali się z Ministrem Klimatu Adamem 
Guibourgé-Czetwertyńskim. Celem spotkania 
było przedstawienie dotychczasowych działań 
Powiatu Hajnowskiego w zakresie odnawial-
nych źródeł energii, w tym dokumentu „Plan 
energetyczny, zachowania czystości powietrza 
i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego” – 
obszernej analizy potencjału powiatu odnośnie 

Spotkanie z Ministrem Klimatu

możliwości wdrożenia niekonwencjonalnych 
źródeł energii. Powiat Hajnowski zamierza 
osiągnąć samowystarczalność energetyczną 
wykorzystując zalecenia zebrane w „Planie 
energetycznym” i sprawdzone doświadczenia 
partnera niemieckiego. Na spotkaniu z Mini-
strem poruszone zostały planowane w tym 
kierunku działania oraz propozycje wdrożenia 
innowacji energetycznych w regionie Puszczy 
Białowieskiej. Liczymy na wsparcie zamierzeń 
powiatu przez władze rządowe, gdyż przewi-
dywane przedsięwzięcia mogą mieć charakter 
modelowy dla innych samorządów na terenie 
całego kraju.

Centrum Energii Odnawialnej
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