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Motto numeru:

„Lewica to stawanie po stronie słabszych, to wybór 
moralny. Odrzucenie podziału na lewicę i prawice to 
odrzucenie moralności”                     Piotr Ikonowicz

Jedenastego stycznia 2021 
roku Wójt Gminy Bielsk Podlaski 
Raisa Rajecka wraz z pracownikami 
urzędu odwiedziła Helenę Skrzyp-
kowską ze wsi Bańki, która 6 stycz-
nia br. obchodziła setną rocznicę 
urodzin.

Pani wójt złożyła Jubilatce ży-
czenia, przekazała list gratulacyjny, 
kwiaty i upominki. Listy gratulacyjne 
nadesłali również Prezes Rady Mini-
strów Mateusz Morawiecki oraz Wo-

Gmina Bielsk Podlaski

Stulatka

jewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. 
Spotkanie odbyło się w obec-

ności najbliższej rodziny, w miłej 
i serdecznej atmosferze. 

Córka Krystyna z okazji urodzin 
napisała mamie wiersz, w którym 
opisała niektóre momenty z jej życia. 

Gratulujemy Pani Helenie 
pięknego jubileuszu i życzymy dużo 
zdrowia i wszelkiej pomyślności na 
kolejne lata. 

(Tekst i foto UG Bielsk Podlaski)

Na początku lutego Siemiaty-
cze – opuszczone przez wojska ro-
syjskie – stały się dobrym miejscem 
do koncentracji kilku oddziałów po-
wstańczych. Pierwszy  przybył do 
miasta Stanisław Songin i zaczął 
formować oddziały powstańcze. 
Gromadzono ochotników, których 
zakwaterowano w budynku byłego 
klasztoru oraz broń, amunicję i kosy. 
Uczono młodych żołnierzy musztry 
i obowiązków służby obozowej. Na-
stępnie przebywały kolejne oddziały 
z południowej części białostockiego 
i łomżyńskiego. 3 lub 4 lutego po-
jawił się pułkownik Władysław  Ro-
man Cichorski „Zameczek”  z około 
2 tysiącami powstańców sprawdzo-

Siemiatycze

Największa bitwa Powstania Styczniowego
nych m.in. w bojach o Suraż, Tyko-
cin i Rutkę. Do Siemiatycz przybył 
z Ciechanowca, gdzie dozbrajał, 
organizował i ćwiczył swój oddział. 
6 lutego pod Siemiatycze dotarł od-
dział najaktywniejszego z dowód-
ców Podlasia Romana Rogińskiego 
(ok. 1000 żołnierzy) a w trakcie 
bitwy pułkownik  Walenty Lewan-
dowski ze swoim oddziałem (ok. 
500 ludzi). Od strony Drohiczyna 
maszerowały oddziały Jabłonow-
skiego i Matlińskiego liczące ok. 
800 ludzi.  W zgrupowaniu znala-
zły się więc prawie wszystkie siły 
powstańcze Podlasia. Wśród po-
nad  czterech tysięcy powstańców 
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Zdjęcie przedstawia tablicę znajdującą 
się na pomniku poświęconym 

Powstańcom Styczniowym

Czeremcha wieś to malow-
nicza miejscowość, licząca ponad 
200 mieszkańców, położona w wo-
jewództwie podlaskim, powiecie 
hajnowskim, w Gminie Czeremcha, 
tuż przy granicy białoruskiej. Star-
si ludzie przekazują, że jej historia 
sięga XVI wieku. Ta perełka Podla-
sia znajduje się na terenie Zielonych 
Płuc Polski, w pobliżu rzeki Nurczyk.

Okolice Czeremchy mają nie-
zwykłe walory przyrodnicze, krajo-
brazowe i kulturowe. Przebiegają 
tutaj ciekawe szlaki piesze i rowero-
we. Niedaleko za wsią znajduje się 
prawosławna, zabytkowa cerkiew 
cmentarna Świętych Kosmy i Da-
miana z 1797 roku, odrestauro-
wana w 2013 roku. Łącząca się ze 
wsią Osada, jest natomiast stolicą 
muzyki folkowej. Odbywają się tam 
coroczne Festiwale Wielu Kultur 
i Narodów „Z wiejskiego podwórza”, 

STOP przemysłowej fermie drobiu w Czeremsze Wsi
na które przybywają artyści i turyści 
z całego świata. Są to jedne z naj-
lepszych imprez folkowych w całej 
Polsce. Urokliwa Czeremcha to cichy 
i czysty ekologicznie zakątek z bo-
gatą fauną i florą, często zalecany 
przez lekarzy chorym pacjentom. 
Coraz częściej ludzie, nawet z od-
ległych stron kraju, kupują i budują 
tutaj domy, żeby cieszyć się czy-
stym powietrzem. Mieszkańcy wsi 
stawiają na ekologię i często insta-
lują w domach pompy ciepła oraz 
panele fotowoltaiczne. Jeszcze do 
niedawna tutejsze życie toczyło się 
spokojnie i zgodnie z naturą. Toczyło 
się, ponieważ ostatnio mieszkańców 
zaskoczyła i przeraziła wiadomość 
o planowanej, ogromnej inwestycji 
przemysłowej tuż za wsią.

Inwestor, chce wybudować 
tam potężną fermę drobiu wraz 
z infrastrukturą w postaci ośmiu 

budynków hodowlanych, każdy na 
około 74 000 sztuk drobiu. Wszy-
scy są w szoku, bo przedsięwzięcie 
na tak dużą skalę i w tak bliskim 
sąsiedztwie wsi (200 metrów od 
najbliższego zamieszkałego domu) 
diametralnie pogorszy ich warunki 
życia, wpłynie negatywnie na ich 
zdrowie i bezpieczeństwo. Taka fer-
ma to zagrożenie dla ludzi, ich bytu 
oraz dla całej otaczającej przyrody.

Amoniak, siarkowodór i szereg 
innych toksycznych związków, które 
powstają podczas funkcjonowania 
takich ferm drobiu, spowodują dra-
styczne zanieczyszczenie powietrza, 
gleby i wód gruntowych. W następ-
stwie wystąpią kwaśne deszcze 
oraz liczne zagrożenia epidemio-
logiczne dla ludzi i zwierząt. Odór 
obornika kurzego, który posiada do 
70 substancji zapachowych, będzie 
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Jak poinformował na swoim 
facebookowym profilu 2 lutego 
Kreatywny Bielsk Podlaski, Bielski 
Sztab WOŚP zebrał 40 674,79 zł. 
Na kwotę tą składa się 36 888,12 zł 
ze skarbonek wolontariuszy, 
4 219,67 zł z puszek stacjonarnych 
(Arhelan) oraz z e-skarbonek.

Nie jest to kwota ostatecz-
na.  Nie obejmuje ona wszystkich 
kwot z e-skarbonek oraz licytacji 
na Alegro.

Ponad 40 tysięcy dla WOŚP w Bielsku Podlaskim
A z ciekawostek warto podać, 

że na licytacji zaproponowaną -  
przez gospodę Ziemia Brańska – ok. 
6 kilogramową - kanapkę „Nieziem-
ski burger” sprzedano za 1025 zł. 
Zwyciężyła mieszkanka Belgii, któ-
ra dołożyła do wylicytowanej sumy 
jeszcze 75 zł.

Bielskiemu Sztabowi WOŚP na 
czele z jego Szefem Krzysztofem 
Olejniczakiem serdecznie gratulu-
jemy.                                      (red)

W Korycinach (gm. Grodzisk) 
powstanie Międzypokoleniowe Cen-
trum Integracji Społecznej (MCIS). 
Zostanie ono utworzone w budyn-
ku po dawnej szkole. Wyłączony 
już z użytkowania obiekt zyska 
niedługo nowe oblicze, ponieważ 
inwestycja obejmie m.in. termomo-
dernizację i wymianę oświetlenia, 
wybudowany zostanie też podjazd 

dla niepełnosprawnych. Centrum 
ma być odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców, którym brakuje miej-
sca, w którym mogą w ciekawy spo-
sób spędzać wolny czas. Całkowita 
wartość projektu wynosi ponad 600 
tys. zł. Dotacja z funduszy unijnych 
pokryje 400 tys. zł z tej kwoty. Re-
mont budynku będzie prowadzony 
przez cały 2021 rok.               (chod)

Międzypokoleniowe Centrum w Korycinach
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GMINA HAJNÓWKA

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka.”  
– granty dla mieszkańców w 2021 r.

Gmina Hajnówka konsekwent-
nie zabiega o poprawę bezpieczeń-
stwa energetycznego mieszkańców. 
W perspektywie wdrażania funduszy 
europejskich na lata 2014 - 2020 
Urząd Gminy dwukrotnie aplikował 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2014 - 2020 o dofi-
nansowanie budowy instalacji pro-
dukujących energię z odnawialnych 
źródeł energii. Dwukrotnie z powo-
dzeniem. Ostatni konkurs w ramach 
działania 5.1. Energetyka oparta na 
odnawialnych źródłach energii zo-
stał ogłoszony w listopadzie 2019 r. 
W odpowiedzi na opublikowane 
ogłoszenie Gmina Hajnówka zapro-

siła zainteresowane gospodarstwa 
domowe o przedłożenie deklaracji 
dotyczącej zainteresowania udzia-
łem w projekcie. „Jakkolwiek na 
dzień ogłoszenia konkursu dys-
ponowaliśmy już bazą chętnych 
mieszkańców - mówi nam Wójt 
Gminy Hajnówka – Lucyna Smok-
tunowicz – to zgodnie z wymogami 
naboru prowadzonego przez Urząd 
Marszałkowski potrzebowaliśmy ak-
tualnych danych w zakresie zapo-
trzebowania na energię elektryczną”. 
Całkowita wartość przedsięwzięcia 
wynosi 1 997 114,00 zł przy war-
tości dofinansowania wynoszącej 
1 457 893,22 zł. Przedmiotowa 
suma obejmuje zarówno kwo-

tę grantów która trafi do naszych 
mieszkańców jak i koszt usługi in-
spektora nadzoru, który będzie czu-
wał nad wykonalnością techniczną 
przedsięwzięcia. W ramach projektu 
mieszkańcy będą mogli ubiegać się 
o przyznanie pomocy stanowiącej 
73% całkowitej wartości instalacji, 
jednak nie więcej niż 50 000 zł net-
to. Dodatkowo pomoc przyznana 
dla instalacji o całkowitej mocy do 
5 kW nie może przekroczyć 7 000 
zł w przeliczeniu na 1 kW mocy 
instalacji, a w przypadku instalacji 
o całkowitej mocy większej niż 5kW 

maksymalna kwota pomocy w prze-
liczeniu na 1 kW mocy instalacji nie 
może przekroczyć 6 000 zł. Nabór 
wniosków dla mieszkańców gminy 
planowany jest na kwiecień 2021 r. 
Z gospodarstwami domowymi zain-
teresowanymi udziałem w projekcie 
zostanie sygnowana umowa, która 
będzie regulować zasady realiza-
cji inwestycji i wypłaty dotacji dla 
mieszkańca. W odróżnieniu od po-
dobnych projektów zrealizowanych 
przez Gminę w latach 2014 – 2018, 
realizacja inwestycji w 2021 r. bę-
dzie wymagała większego zaanga-

żowania ze strony mieszkańca – go-
spodarstwa domowe indywidualnie 
wybiorą wykonawcę, dokonają od-
bioru instalacji (przy udziale przed-
stawicieli Urzędu Gminy) i opłacą 
wystawioną przez instalatora fak-
turę. Rola Gminy w procesie będzie 
polegała na weryfikacji wniosków 
mieszkańca (o przyznanie pomocy, 
o płatność), sygnowaniu umowy 
z gospodarstwem domowym, wery-
fikacji projektu instalacji OZE, udzia-
łu w odbiorze końcowym instalacji 
i refundacji części udokumentowa-
nych kosztów.

Zima w Gminie Hajnówka
Zimowa aura dopisała. I cho-

ciaż wszyscy doskonale pamiętamy 
wysokie zaspy i niskie temperatury 
(sięgające dużo poniżej – 20°) to 
ostanie lata odzwyczaiły nas od 
widoków, które w styczniu można 
było zobaczyć tuż za oknem. 

Gęstość zaludnienia na te-
renie Gminy Hajnówka wynosi 
15 osób na kilometr kwadrato-

wy (na Podlasiu średnia wynosi – 
59 os. / km2, a w Polsce – 122 os. 
/ km2.). Po odjęciu obszaru Pusz-
czy Białowieskiej wzrasta ona do 
30 osób / km2). Co to oznacza dla 
mieszkańców? Przede wszystkim 
problemy z transportem i dostę-
pem do usług, które są świadczone 
w mieście Hajnówka. „Dostępność 
komunikacyjna to bardzo duży 
problem w regionie – mówi nam 
Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna 
Smoktunowicz – nie tylko w kon-
tekście odśnieżania dróg gminnych”. 
Jak zapewnia nasza rozmówczyni 
Gmina dołożyła wszelkich starań 
aby pomimo tegorocznych opadów 
drogi były przejezdne. Tak jak co 
roku teren gminy został podzielony 
na cztery rejony w ramach których 
prowadzona jest akcja odśnieżania 
dróg gminnych.
• I rejon odśnieżania dróg gmin-

nych obejmuje miejscowości: 
Borysówka, Olchowa Kładka, 
Czyżyki, Dubiny, Rzepiska, Wasil-
kowo, Kotówka, Trywieża) wraz 
z zabudową kolonijną,

• II rejon odśnieżania dróg gmin-
nych obejmuje miejscowości 
Zwodzieckie, Nowosady, Smola-
ny Sadek, Skryplewo, Dubińska 

Ferma, Dubiny, Postołowo, Biel-
szczyzna, Sawiny Gród, Lipiny, 
Puciska, Sacharewo wraz z za-
budową kolonijną,

• III rejon odśnieżania dróg gmin-
nych obejmuje Nowoberezowo, 
Wygodę, Stare Berezowo, Du-
bicze Osoczne, Chytrą, Progale, 
Stare Berezowo, Dubicze Osocz-
ne, Mochnate i Borek,

• IV rejon odśnieżania dróg gmin-
nych obejmuje Pasieczniki Duże, 
Orzeszkowo wraz z przysiółkami 
oraz zabudową kolonijną,

Za odśnieżanie rejonów I i II 
odpowiadają zewnętrzni wykonaw-
cy, którzy zaoferowali najkorzyst-
niejszą cenę. Natomiast rejony III 
i IV są odśnieżane z wykorzysta-
niem własnego sprzętu. Wartość 

usług odpłatnego odśnieżania 
w styczniu wyniosła 25 000 zł, 
natomiast wartość finansowa od-
śnieżania dróg gminnych własnymi 
siłami szacuje się na ok. 12 000 zł.

„Zdajemy sobie sprawę, iż po-

mimo najszczerszych chęci nie zdo-
łamy zapewnić jakości odśnieżania 
z dużych miast – mówi nam Wójt 
Gminy – naszym priorytetem jest 
zapewnienie przejezdności dróg 
gminnych, ale zapewniam Państwa, 
iż dokładamy wszelkich starań aby 
nikt nie został odcięty od świata”. 

Obfite opady śniegu oprócz 
problemów z odśnieżaniem wy-
wołały liczne awarie sieci elektro-
energetycznej na terenie naszej 
gminy. Wiele miejscowości zostało 
odciętych od prądu, a czas usuwa-
nia usterek był znacznie wydłużony. 
Wielodniowe przerwy w dostawie 
energii elektrycznej odnotowano 
w wielu miejscowościach Gminy.

Do usuwania skutków obfi-
tych opadów śniegu zaangażowane 
zostały jednostki OSP z terenu Gmi-
ny. W okresie od 14 do 31 stycznia 
2021 r. strażacy z OSP Nowokor-
nino interweniowali 2 - krotnie, 
z OSP Mochnate odbyli 1 wyjazd, 
a z OSP Orzeszkowo uczestniczyli 
aż w 8 akcjach.

„Gorąco apeluję do Państwa, 
aby zainteresować się losem osób 
starszych i samotnie żyjących. 
Przerwy w dostawach energii elek-
trycznej, problemy związane z opa-
dami atmosferycznymi, w szcze-

gólności dotykają osoby niesamo-
dzielne. Z tego też względu proszę 
w ich imieniu o sąsiedzką pomoc 
i informowanie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej o osobach, któ-
re wymagają wsparcia.” 

Droga Nowoberezowo – Wygoda

Wóz OSP Orzeszkowo w akcji (źródło: facebook.com/osporzeszkowo)

Zimowy apel – zwierzęta zimą
Zima to czas szczególnie 

uciążliwy i groźny zarówno dla lu-
dzi jak i dla zwierząt. Nie bądźmy 
obojętni na los zwierząt przebywa-
jących w tym czasie na zewnątrz-

-pomóżmy wolno żyjącym kotom 
oraz psom w kojcach i przy budach. 
W czasie zimowych chłodów szcze-
gólnie potrzebują pomocy i  opieki 
człowieka. Pomóżmy znaleźć zwie-
rzętom schronienie przed mrozem, 
uchylmy część okienek w piwni-
cach lub innych pomieszczeniach 
gospodarczych dla dziko żyjących 
kotów- które to są naszym natu-

ralnym sprzymierzeńcem w walce 
z gryzoniami. Zadbajmy o ocieple-
nie budy przed wiatrem oraz cie-
płe legowisko ze słomy. Apeluję, 
w miarę możliwości 
o umieszczenie w tym 
czasie zwierząt w do-
mach lub ciepłych po-
mieszczeniach. Należy 
też pamiętać, iż brak 
ruchu u psa to pod-
stawowy czynnik wy-
chłodzenia organizmu 
zwierzęcia – szczegól-
nie psów pozostających 
na uwięzi podczas sil-
nych mrozów- co może 
spowodować zamarznięcie. Trzeba 
zapewnić czworonożnym pupilom 
dużo ruchu oraz ciepłą karmę.

Przy okazji przypominamy, 
że najlepszą pomocą dla psów lub 
kotów jest ich przygarnięcie pod 
własny dach. Czworonogi przeby-
wające w schronisku również po-
trzebują opieki a przede wszystkim 
troskliwego właściciela. Zwracamy 
się do wszystkich z gorącą prośbą 
o pomoc dla psów w Hajnowskim 

Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt 
„CIAPEK” ul. Słowackiego 29, 17-
200 Hajnówka. Pupili przebywają-
cych w schronisku można wesprzeć 
poprzez:
• Adopcję (również wirtualną ;>)
• Pomoc materialną np. karmę
• Pomoc finansową (konto stowa-

rzyszenia - 24 1020 1332 0000 
1802 0326 6525)

• Odśnieżanie terenu schroniska, 
kojców

• Spacery i ręce do głaskania
• Przekazując 1% podatku - KRS: 

0000277869
Więcej informacji 

w siedzibie Stowarzysze-
nia „ CIAPEK” oraz pod nr 
tel. 534 236 429

Pamiętajmy rów-
nież o innych zwierzę-
tach takich jak np. ptaki. 
One również potrzebują 
Naszej pomocy. Nale-
ży je dokarmiać syste-
matycznie i rok rocznie 

w stałych miejscach- ptaki zapa-
miętują lokalizację karmników 
i wracają w to samo miejsce. Regu-
larnie dokarmiane nie zmarzną cze-

kając na jedzenie! Odrobina nasion 
słonecznika, ziarna zbóż, płatki czy 
kasza pozwolą im przetrwać zimo-
we chłody i śniegi.

Gmina Hajnówka apeluje do 
mieszkańców, aby w okresie zimo-
wym czynnie włączyli się w pomoc 
zwierzętom – nie bądźmy obojętni 
na ich potrzeby. 

Wójt Gminy Hajnówka
Lucyna Smoktunowicz

Fot. Pixabay.com
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Starosta bielski Sławomir Je-
rzy Snarski i wicestarosta Piotr Boż-
ko zostali wyróżnieni przez dyrekcję 
Bielskiego Domu Kultury „Aniołami”. 
Jest to specjalna nagroda przyzna-
wana przez dyrekcję BDK za wspar-
cie działalności instytucji. Oprócz 
starostów nagrodę przyznano rów-
nież przewodniczącemu rady po-
wiatu Andrzejowi Leszczyńskiemu. 

„Anioły” to wykonane w drew-
nie płaskorzeźby. Ich autorką jest 
pracownik BDK Maria Babulewicz. 
Zwyczajowo były one przyznawane 

w czasie odbywającej się corocznie 
imprezy – Bielskich Klimatów Arty-
stycznych. Ze względu na obowią-
zujące obostrzenia nie było możli-
we zorganizowanie jej w bieżącym 

„Anioły” dla bielskich starostów
roku. Nagrody zostały więc wręczo-
ne podczas kameralnego spotkania.

Powiat bielski wsparł budowę 
nowej siedziby Bielskiego Domu 
Kultury kwotą 1 mln zł. Została 
ona wypłacona w dwóch transzach 

- w 2019 i na początku 2020 roku. 
„Aniołami” zostali także wy-

różnieni inni bielscy samorządow-
cy. Otrzymali je burmistrz Bielska 

Podlaskiego Jarosław Borowski 
i jego zastępca Bożena Zwolińska, 
wójt bielskiej gminy Raisa Rajecka 
i jej zastępca Anatol Filipiuk oraz 

dwaj przewodniczący rady: miasta 
Bielsk Podlaski Andrzej Roszczenko 
i gminy Bielsk Podlaski Stanisław 
Olszewski. 

pd, fot. BDK

Lp Dzień tygodnia Godziny pracy Imię i nazwisko/dane kontaktowe

1. Poniedziałek 

7.30 – 11.30
Adwokat Ewelina Kozak

tel. 604 277 714
e-mail: adw.ewelinakozak@gmail.com

11.30 – 15.30
Adwokat Emilia Baszkiewicz 

tel. 502 781 913
e-mail: emiliabaszkiewicz@gmail.com

2. Wtorek 

7.30 – 11.30
Radca prawny Andrzej Hryniewicki

tel. 604 128 001
e-mail: mec.hryniewicki@wp.pl

11.30 – 15.30
Adwokat Ewa Leśnikowska

tel. 691 305 181
e-mail: adwokat@kancelarialesnikowska.pl

3. Środa 

7.30 – 11.30
Adwokat Ewelina Kozak

tel. 604 277 714
e-mail: adw.ewelinakozak@gmail.com

11.30 – 15.30
Adwokat Łukasz Cywoniuk

tel. 504 868 144
e-mail: kancelariacywoniuk@gmail.com

4. Czwartek 

7.30 – 11.30
Radca prawny Łukasz Kołos

tel. 600 802 736
e-mail: lukaszkolos@o2.pl

11.30 – 15.30
Adwokat Ewelina Kozak

tel. 604 277 714
e-mail: adw.ewelinakozak@gmail.com

5. Piątek 

7.30 – 11.30
Doradca obywatelski Krzysztof Bolek

tel. 518 105 765
e-mail: bolek.krzysztof@wp.pl

11.30 – 15.30
Adwokat Łukasz Budźko

tel. 502 382 930
e-mail: kancelaria.blk@wp.pl

Ze szczegółami  dotyczącymi świadczenia  nieopłatnej  pomocy prawnej  na terenie  powiatu
bielskiego  można  zapoznać  się  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  https://bip-
stbielsk.wrotapodlasia.pl/.  Znajduje  się  tam  także  pełna  lista  jednostek  nieodpłatnego
poradnictwa.
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Każdy z nas może znaleźć się 
w trudnej sytuacji życiowej, wyma-
gającej pomocy prawnika. Często 
pomoc ta jest kosztowna i przekra-
cza możliwości przeciętnego czło-
wieka. Już od kilku lat z pomocą 
potrzebującym przychodzi insty-
tucja nieodpłatnej pomocy praw-
nej, wprowadzona ustawą z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz 
edukacji prawnej.

Do 2018 roku obowiązywał 
dość ograniczony katalog osób 
uprawnionych do skorzystania 
z darmowych porad prawnych. 
Skierowana ona była do młodzieży 
do 26. roku życia, osób fizycznych, 
którym w okresie roku poprzedza-
jącego zostało przyznane świadcze-
nie z pomocy społecznej, osób po 
65. roku życia, posiadaczy karty du-
żej rodziny, kombatantów i wetera-
nów, zagrożonych lub poszkodowa-
nych katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną 
oraz do kobiet w ciąży.

Od początku roku 2019 każda 
osoba, której nie stać na wynajęcie 
prawnika, może uzyskać darmową 
pomoc prawną. Wymagane jest 
od niej jedynie złożenie oświad-
czenia o braku możliwości ponie-
sienia kosztów odpłatnej pomocy. 
Nie obowiązuje tu rejonizacja ani 
limit zgłaszanych spraw – może-
my z nich korzystać w dowolnym 
miejscu w kraju. 

Katalog spraw objętych nie-
odpłatnym poradnictwem jest 
bardzo szeroki. Może to być np. 
pomoc przy spłacie długu lub ali-
mentów, pomoc osobom mającym 
problemy mieszkaniowe (np. przy 
zagrożeniu eksmisją), porady i me-
diacje w sprawach wynikających ze 
stosunku pracy, sporów na gruncie 
prawa cywilnego (np. zatargów są-
siedzkich). Nie obejmuje ona nato-
miast spraw związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej 
(z wyjątkiem przygotowania do 
rozpoczęcia tej działalności).

Sposoby załatwienia spraw 
mają zróżnicowany charakter. 
Prawnik przede wszystkim udzieli 
nam stosownej informacji prawnej 
i pomoże przygotować odpowied-
nie pismo. Może także podjąć się 
nieodpłatnej mediacji przy sporach 
z innymi instytucjami, np. bankiem 
lub spółdzielnią mieszkaniową.

Nieodpłatna pomoc prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  
– gdzie, dla kogo, w jakiej sprawie

w powiecie bielskim świadczo-
na jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30 – 15.30 w punk-
tach pomocy prawnej zlokalizowa-
nych w budynku Starostwa Powia-
towego w Bielsku Podlaskim przy ul. 
Mickiewicza 46, pok. nr 010:

- punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej, w którym nieodpłatnych 
porad prawnych udzielają adwokaci 
i radcowie prawni wskazani przez 
Okręgową Radę Adwokacką w Bia-
łymstoku oraz Radę Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Białymstoku,

- punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego, którego 

prowadzenie Powiat Bielski powie-
rzył Stowarzyszeniu Sursum Corda 
z Nowego Sącza.

Obecnie osobiste udzielanie 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenie nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego w ww. punk-
tach zostało zawieszone ze wzglę-
du na zagrożenie spowodowane 
pandemią Covid-19. Porady do 
odwołania udzielane są wyłącznie 
telefonicznie lub z wykorzystaniem 
innych środków porozumiewania 
się na odległość. Poniżej podajemy 
dane teleadresowe do kontaktu 
z prawnikami świadczącymi swoje 
usługi w tym zakresie: 

Ze szczegółami dotyczącymi świadczenia nieopłatnej pomocy prawnej 
na terenie powiatu bielskiego można zapoznać się w Biuletynie Informacji 
Publicznej https://bip-stbielsk.wrotapodlasia.pl/. Znajduje się tam także 
pełna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.
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Jedną z misji powiatu bielskie-
go jest przeciwdziałanie bezrobociu 
oraz aktywizacja lokalnego rynku 
pracy. Jednostką organizacyjną re-
alizującą to zadanie jest Powiatowy 
Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim. 

W 2020 roku stopa bezro-

Działania powiatu na rynku pracy 
w 2020 roku

bocia w powiecie podlegała nie-
znacznym wahaniom, osiągając na 
koniec roku 5,1% i była jedną z naj-
niższych w województwie, a także 
niższą od średniej stopy krajowej. 

W minionym roku powiat dys-
ponował środkami finansowymi na 
wsparcie lokalnego rynku pracy 
i aktywizację zawodową bezro-
botnych w wysokości 22 mln zł, 
z czego blisko 19 mln zł to środki 
przeznaczone na wsparcie przed-

Cd. str. 4
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Związek Powiatów Polskich 
ogłosił wyniki tegorocznego ogólno-
polskiego rankingu gmin i powiatów. 
Jak co roku znaleźliśmy się w gro-
nie dziesięciu najlepszych samorzą-
dów w kategorii „Powiaty do 60 tys. 
mieszkańców”, zajmując 9. miejsce. 

Nasz powiat od lat znajdu-
je się w ścisłej krajowej czołówce 
najlepszych samorządów. W paź-
dzierniku ub. roku informowaliśmy 
o wynikach rankingu liderów samo-
rządowych inwestycji 2017-2019, 
przeprowadzonym przez pismo 
samorządu terytorialnego „Wspól-
nota”. Uplasowaliśmy się w nim na 
14. miejscu w kraju.

Powiat bielski  
w złotej dziesiątce samorządów

Na tle kraju wyróżniają się 
także nasze szkoły ponadpodstawo-
we. W ub. roku w rankingu portalu 
edukacyjnego „Perspektywy” II Li-
ceum Ogólnokształcące z BJN im. B. 
Taraszkiewicza zajęło 341. miejsce, 
a I LO im. T. Kościuszki, uplasowało 
się na 940. miejscu. Obecnie cze-
kamy na ogłoszenie wyników ko-
lejnego rankingu, które ogłoszone 
zostaną 27 stycznia br.

Wynik oceny rankingowej to 
pochodna różnorodnych, jednakże 
ograniczonej liczby czynników, przez 
co jest jedynie pewnym przybliżo-
nym obrazem stanu faktycznego. 
Biorąc jednak pod uwagę ugrunto-
waną wysoką lokalizację powiatu 
w różnych zestawieniach na pod-
stawie ocen wielu zespołów eks-
perckich, zdecydowanie potwierdza 
się wyróżniający się pozytywnie 
obraz naszego powiatu na tle sa-
morządowej mapy Polski.

pd, bk 

Portal edukacyjny „Perspek-
tywy” ogłosił wyniki rankingu szkół. 
Podobnie jak przed rokiem, bielskie 
licea utrzymały swoje dotychczaso-
we znaki jakości, tj. srebrny (II Li-
ceum Ogólnokształcące z BJN im. B. 
Taraszkiewicza) i brązowy (I Liceum 
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki). 

Nieznaczny spadek zanoto-
wało najlepiej notowane spośród 
bielskich szkół  II Liceum. Obecnie 
zajęło ono 373. miejsce w kraju, 
podczas gdy przed rokiem plaso-
wało się na 341. miejscu. W pod-

-rankingu wojewódzkim zajęło ono 
natomiast wysoką dwunastą lokatę.

Ponownie awansowało za to 
I Liceum. Już przed rokiem popra-
wiło ono swoją pozycję z 944. na 
940. miejsce. Obecnie zajmuje 727. 
miejsce, dokonując imponującego 
skoku aż o 213 pozycji. Natomiast 

Ranking szkół „Perspektyw”
w podrankingu wojewódzkim li-
ceum to zajęło dwudziestą lokatę.

Podobnie też jak w ubiegło-
rocznym rankingu, tak i obecnie 
nasze technika znalazły się poza 
pierwszą pięćsetką w ogólnopol-
skim rankingu techników. Za to 
bardzo dobrze w podrankingu wo-
jewódzkim wypadło Technikum nr 
4 przy Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi 
Podlaskiej. zdobywając 13. miejsce 
(awans z siedemnastej pozycji).

Osiągane przez nasze szkoły 
wyniki bardzo cieszą. Należy zwró-
cić uwagę, iż zajmują one bardzo 
dobre pozycje zważywszy na trud-
ną sytuację oświaty, w okresie 
pandemii zmuszonej do kształce-
nia uczniów w warunkach izolacji 
i konieczności przestawienia się na 
zdalny tryb nauczania. 

pd

siębiorców w celu ich ochrony przed 
negatywnymi skutkami pandemii 
COVID-19. Z ich pomocą Powiatowy 
Urząd Pracy realizował 8 projektów 
w tym zakresie, w tym 5 ze środ-
ków Unii Europejskiej. W ich ramach 
udzielono wsparcia osobom długo-
trwale bezrobotnym, bez kwalifika-

cji zawodowych, zamieszkującym 
na terenach wiejskich, powracają-
cym z zagranicy, zwolnionym z pra-
cy (w tym w wyniku negatywnych 
skutków pandemii), bezrobotnym 
powyżej 50. roku życia. Realizo-
wano także projekty partnerskie 
dotyczące rozwoju kompetencji 
i umiejętności zawodowych oraz 
wzmocnienia roli ekonomii społecz-
nej w powiecie.

W ramach usług i instrumen-
tów wspierających w powrocie na 
rynek pracy pomoc uzyskało ponad 
2,9 tys. osób bezrobotnych. 396 
osobom wypłacono zasiłki w kwo-
cie 1,9 mln zł.

Pomimo ograniczeń zwią-
zanych ze stanem epidemii Po-
wiatowy Urząd Pracy utrzymywał 
stałą współpracę z pracodawcami. 
W 2020 roku objęto nią prawie 
2100 podmiotów z terenu powia-
tu. W ramach tej współpracy m.in. 
dofinansowano 260 miejsc pracy 
w 174 zakładach pracy, na wniosek 
47 pracodawców dofinansowano 

z Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego przeszkolenie 348 pracowni-
ków i pracodawców oraz zarejestro-
wano 713 oświadczeń pracodaw-
ców o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcom. Ponadto wydano 
21 zezwoleń na pracę sezonową, 
głównie obywatelom Ukrainy.

Z powodu trwającego stanu 

pandemii wywołanej COVID-19, 
w minionym roku duży zakres pracy 
Powiatowego Urzędu Pracy doty-
czył realizacji wsparcia lokalnych 
przedsiębiorców i innych upraw-
nionych podmiotów działaniami 
przewidzianymi w Tarczy Antykry-
zysowej. Ponad 2400 podmiotów 
(głównie przedsiębiorców) otrzyma-
ło wsparcie w postaci bezzwrotnej 

Działania powiatu na rynku pracy w 2020 roku
Cd. ze str. 3 pożyczki, dofinansowania kosztów 

prowadzenia działalności gospo-
darczej i wynagrodzeń pracowni-
ków. Dofinansowano wynagrodze-
nia 674 pracowników w celu utrzy-
mania przez pracodawców stano-
wisk pracy zagrożonych w wyniku 
pandemii.

Istotne sukcesy w walce 
z bezrobociem i aktywnym kształ-
towaniem rynku pracy zostały do-
strzeżone przez władze państwowe. 
Powiatowy Urząd Pracy w ubiegłym 
roku został nagrodzony przez Mini-
stra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej za osiągnięcie w 2019 roku 
wysokich wskaźników efektywności 
zatrudnieniowej i kosztowej oraz 
nagrodę specjalną Ministra Rozwo-
ju, Pracy i Technologii, osiągając 2. 
miejsce w kraju w rankingu powia-
towych urzędów pracy prowadzo-
nym przez to ministerstwo. 

Ponadto w 2020 roku Powia-

towy Urząd Pracy w Bielsku Podla-
skim otrzymał od Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej wyróż-
nienie za uzyskanie w 2019 roku 
efektywnych i skutecznych działań 
aktywizacyjnych podejmowanych 
wobec osób bezrobotnych i wyróż-
nienie  za wykorzystanie środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowe-
go w 2019 roku.                        pup

Spotkanie dotyczące pozyskania środków finansowych  
na kształcenie ustawiczne

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Beata Dawidziuk (druga od lewej) 
w gronie wyróżnionych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zarząd powiatu zatwierdził 
plany naboru uczniów do klas 
pierwszych szkół prowadzonych 
przez powiat bielski na rok szkol-
ny 2021/2022. Bielskie szkoły chcą 
przyjąć łącznie 503 uczniów klas 
pierwszych.

Dyrektorzy obu bielskich lice-
ów zgłosili gotowość do przyjęcia 
łącznie 180 uczniów (każda ze szkół 
po 90 osób). W tym celu zostaną 
w nich utworzone po 3 oddziały li-
czące po 30 pierwszoklasistów.

Zespoły szkół zainteresowane 
są naborem po 150 uczniów każdy. 
Utworzą one po pięć oddziałów dla 
pierwszego rocznika. Zespół Szkół 
nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego 

oferuje naukę w technikum w za-
wodach: technik robót wykończe-
niowych w budownictwie, technik 
budownictwa, technik mechanik 
i technik pojazdów samochodowych 
(klasa dwuzawodowa). Wchodząca 
w skład tego zespołu branżowa 
szkoła I stopnia kształcić będzie 
w kierunkach: mechanik pojazdów 
samochodowych (wraz z klasą wie-
lozawodową) oraz monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budow-
nictwie. Natomiast Zespół Szkół nr 
4 im. Ziemi Podlaskiej oferuje naukę 
w zawodach: technik ekonomista, 
technik informatyk, technik logistyk, 
technik żywienia i usług gastrono-
micznych oraz – w dwuzawodowej 
klasie – technik hotelarstwa i tech-
nik rolnik.

Odrębną kategorią uczniów są 
uczestnicy kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych. Oba zespoły szkół go-
towe są na ich przyjęcie w liczbie 
175. Zespół Szkół nr 1 zaproponuje 
im uczestnictwo w 6 kursach, ta-
kich jak użytkowanie obrabiarek 

skrawających, organizacja, kontrola 
i sporządzanie kosztorysów robót 
budowlanych czy też obsługa, dia-
gnozowanie oraz naprawa pojazdów 
samochodowych. Zespół Szkół nr 4 
będzie organizatorem jednego kur-
su – prowadzenie produkcji rolniczej.

Zespół Szkół Specjalnych im. 
Jana Pawła II planuje nabór 23 
uczniów do szkoły specjalnej przy-
sposabiającej do pracy. 

W 2020 r. naukę w klasach 
pierwszych szkół ponadpodsta-
wowych rozpoczęło 331 uczniów. 
Obecne plany naboru wydają się 
więc nieco ambitne, jednakże na-
dzieje na wyższą liczbę pierwszo-
klasistów w przyszłym roku szkol-
nym są uzasadnione. Przemawia za 
tym większa niż dotychczas liczba 
uczniów klas ósmych w szkołach 
podstawowych.

Więcej informacji na temat 
oferty szkół dla przyszłych uczniów 
znajdzie się w informatorze przygo-
towywanym przez nas do publikacji.

pd 

Plany naboru uczniów na rok szkolny 2021/2022
Zarząd powiatu podpisał po-

rozumienie z miastem Białystok 
w sprawie ponoszenia wydatków 
na utrzymanie dorosłego już wy-
chowanka pochodzącego z terenu 
powiatu bielskiego, pozostającego 
w rodzinie zastępczej zamieszkałej 
w Białymstoku. Jest to jeden z nie-
licznych przypadków, kiedy osoba 
osiągająca pełnoletność nie decy-
duje się na usamodzielnienie. 

Hubert pochodzący z powiatu 
bielskiego został umieszczony w jed-
nej z białostockich zawodowych ro-
dzin zastępczych w 2015 roku. Przez 
ten czas powiat ponosił koszty jego 
utrzymania, zgodnie z zawartym 
porozumieniem. W ubiegłym roku 
Hubert osiągnął pełnoletność i za-
deklarował chęć pozostania w domu 
przybranych rodziców. W tej sytu-
acji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzi-
nie w Białymstoku przyznał rodzi-
nie zastępczej środki na pokrycie 
kosztów jego utrzymania. Zgodnie 
z prawem powiat bielski zobowią-
zany jest do zwrotu poniesionych  

przez białostocki MOPR kosztów.
W ub. roku powiat bielski za-

pewnił 71 dzieciom pieczę zastępczą 
w 52 rodzinach zastępczych, pono-
sząc koszty w wysokości 548 tys. zł. 
W placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych pieczę zastępczą znalazło 
dwanaścioro dzieci (koszt utrzyma-
nia – 330 tys. zł). Ponadto udzielono 
wsparcia sześciu osobom usamo-
dzielnianym opuszczającym rodziny 
zastępcze (w kwocie 20 tys. zł) oraz 
trzem osobom opuszczającym pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze (26 
tys. zł). Realizowano także wypłatę 
dodatków wychowawczych dla dzie-
ci umieszczonych w rodzinach za-
stępczych na kwotę 226 tys. zł oraz 
dodatków do zryczałtowanej kwoty 
środków finansowych na utrzymanie 
dzieci umieszczonych w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej typu ro-
dzinnego na kwotę 30 tys. zł.

Zadania powiatu w tym zakre-
sie wykonuje Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Bielsku Podla-
skim.                         pd, fot. Pixabay

Zarząd powiatu wspiera wychowanka rodziny zastępczej
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Porady psychologiczno-diagnostyczne

Sesje psychoterapii indywidualnej 

Sesje psychoterapii rodzinnej 

Sesje psychoterapii grupowej 

Sesje wsparcia psychospołecznego 

Oferujemy:

Zadzwoń lub przyjdź 
 tel 794 908 839 

17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Żwirki i Wigury 83 

I piętro 
 Czynne pn-pt: 8.00 - 20.00 

Sytuacji trudnych i kryzysowych 

Zaburzeń lękowych i depresyjnych

Problemów komunikacyjnych

Przemocy (w szkole lub w domu)

Innych 

Jeżeli Twoje dziecko doświadcza :

 

 

 

Dbaj o dobre
samopoczucie
emocjonalne i
psychiczne

Pomoc udzielana jest
bezpłatnie oraz bez

skierowania

Siemiatycze

Największa bitwa Powstania Styczniowego

najwięcej było kosynierów – ponad 
2000, ponadto ok. 600 strzelców 
uzbrojonych w strzelby myśliwskie 
i częściowo w zdobyte karabiny  
rosyjskie, oraz około 600 jazdy. 

Wieczorem 6 lutego do Sie-
miatycz dotarły od strony Cie-
chanowca rosyjskie wojska pod 

dowództwem generała Maniuki-
na, które ok. godz. 16 rozpoczęły 
ostrzał artyleryjski. Ukrytym za 
cmentarnym murem powstańcom 

nie wyrządził on większych szkód. 
Przeprowadzone następnie ataki 
rosyjskiej piechoty zostały odpar-
te – kosynierzy zdobyli dwa działa 

- i w późnych godzinach nocnych 
wojska rosyjskie wycofały się do 
Czartajewa.

Ponowny atak rosyjski roz-
począł się nazajutrz około godziny 

9.00. Precyzyjnie przygotowany 
atak lepiej uzbrojonych i wyszko-
lonych wojsk rosyjskich nie dał 
szans powstańcom na obronienie 

Cd. ze str. 5 swych pozycji. Atak kosynierów za-
kończył się niepowodzeniem oraz 
dużymi stratami i wobec dużej 
przewagi ogniowej nieprzyjaciela 
oddziały powstańcze musiały opu-
ści Siemiatycze. Część powstań-
ców wróciła do Królestwa, część 
do Puszczy Białowieskiej a oddział 
Rogozińskiego uszedł na Białoruś. 
W bitwie poległo 200 powstańców 
i 70 rosyjskich żołnierzy. Po bitwie 
Rosjanie spalili miasto w tym pałac 
Jabłonowskich, w którym żywcem 
spłonęli przebywający tam ranni.

Wg historyków rozegrana 
w dniach 6 - 7 lutego na miejsco-
wym cmentarzu i  w jego okolicach 
(obecnie między ulicami Ciechano-
wiecką i Powstania Styczniowego) 
bitwa była największą bitwą Po-
wstania Styczniowego.

Kwiaty pod pomnikiem po-
wstańców w 158 rocznicę bitwy – 
7 lutego br. - złożyli; Zarząd i radni 
powiatu siemiatyckiego oraz przed-
stawiciele Towarzystwa Przyjaciół 
Siemiatycz.       Wiesław Sokołowski

foto. SP Siemiatytcze

STOP przemysłowej fermie drobiu 
w Czeremsze Wsi

bardzo dokuczliwy w odległości do 
5 km od fermy, a w czasie wiatru 
o wiele dalej. Taka inwestycja wią-
że się z ogromną ilością produk-
tów odpadowych, ścieków, a także 
z ogromnym zużyciem wody. Ferma 
zużyje rocznie ponad 44 000 me-
trów sześciennych wody, czyli o wie-
le więcej niż cała gmina Czeremcha.

W ostatnich latach, w naszym 
kraju poziom wód gruntowych re-
gularnie spada. Czy w sąsiedztwie 
takiego kolosa wystarczy wody oko-
licznym mieszkańcom? Dodatkowo, 
w związku z częstym transportem 
drogowym, znacznie wzrośnie po-
ziom hałasu. Droga we wsi nie jest 
przystosowana do tak ciężkiego, in-
tensywnego transportu i zostanie 
doszczętnie zniszczona, a ściany 
pobliskich domów popękają. Nie-
uchronnie nastąpi w okolicy spa-
dek cen nieruchomości i wartości 
gruntów, nawet do 50%. A może już 
nikt nie kupi żadnej nieruchomości 
w Czeremsze, bo kto zechce miesz-
kać w takich warunkach i w sąsiedz-
twie fermy? Narazi to mieszkańców 
na duże straty finansowe, a nawet 
na utratę ich całego dorobku życia.

Turyści i goście przestaną 
przyjeżdżać do „śmierdzącej” Cze-
remchy. Zaniknie rozwój agrotury-
styki oraz innych form przedsiębior-
czości w okolicach fermy. Ucierpi 
agroturystyka przy Zalewie w Rep-
czycach, festiwale muzyki folkowej 
w Czeremsze i wiele innych wyda-
rzeń kulturowych.

Straci swoje walory turystycz-
no-krajoznawcze trasa rowerowa 
Green Velo licząca prawie 2 tysiące 
kilometrów, przebiegająca również 
przez Gminę Czeremcha. Trasa 
uczęszczana jest nie tylko przez 
mieszkańców Polski ale również 
turystów z zagranicy, którzy podzi-
wiają dziewicze tereny wschodniego 

Cd. ze str. 1 Podlasia.
Mieszkańcy, którzy będą mo-

gli sobie na to pozwolić, uciekną 
z takiego życia w Czeremsze, a ci, 
którzy zostaną, będą regularnie 
podtruwani przez fermę. Nawet, 
gdy skończy się pandemia COVID 

-19, w Czeremsze będzie trwać 
epidemia kurzego odoru. Badania 
wykazały, że długotrwałe przeby-
wanie w pobliżu kurzych ferm na-
sila choroby układu oddechowego 
i krążenia, choroby psychiczne i wie-
le innych.

Takie oto piekło chce zgoto-
wać inwestor mieszkańcom Cze-
remchy wsi i okolic! Czy inwestycja 
jednego człowieka jest tego warta? 
Czy biznes można przedłożyć nad 
zdrowie i życie ludzkie? W XXI wie-
ku powinniśmy dbać o naturę, czy-
ste środowisko i oszczędzać wodę. 
Przemysłowa ferma drobiu jest za-
przeczeniem tego wszystkiego.

Inwestorowi nie zależy na lu-
dziach, zwierzętach czy środowisku. 
Zależy mu wyłącznie na dużych zy-
skach i dąży do tego bez względu 
na wszystko. Byle do celu, nawet 
po trupach. Tylko czy jak już dopnie 
swego, będzie mógł spojrzeć w oczy 
mieszkańcom Czeremchy wsi? I czy 
będzie mógł spojrzeć sobie w oczy? 
Czy zdaje sobie sprawę, że będzie 
miał na sumieniu zdrowie ludzi 
i zwierząt?

Bezbronni mieszkańcy liczą, 
że władze Gminy nie dopuszczą 
do tej inwestycji. Mają nadzieję, że 
tym razem zdrowie ludzkie okaże 
się najważniejsze i będzie ponad 
wszelkie plany biznesowe. Mają 
nadzieję, że życie ich wsi nie zmie-
ni się, a inwestor okaże empatię 
i znajdzie teren na swoją inwestycję 
w znacznej odległości od wszelkich 
siedlisk ludzkich!

Barbara Szatyłowicz
Czeremcha Wieś

Wojewoda podlaski Bohdan 
Paszkowski ogłosił we wtorek 
(2.02) wyniki konkursu Inicjatywa 
Społeczna Roku 2019.  Kapituła 
tytuły laureata i wyróżnienia przy-
znała organizacjom pozarządowym 
w czterech kategoriach: edukacja 
i sport, kultura i dziedzictwo na-
rodowe, budowanie wspólnoty lo-
kalnej oraz polityka społeczna. Ze 
względu na pandemię COVID-19 
podsumowanie konkursu odbyło 
się później niż w ubiegłych latach. 

- Dziękuję wszystkim za zgło-
szenia do naszego konkursu, ale 
przede wszystkim za to, że działa-
cie – na różnych polach aktywno-
ści społecznej i podejmujecie ini-
cjatywy, które mają wymiar przede 
wszystkim lokalny, ale czasem 
również wojewódzki, a nawet ogól-
nopolski i wszystkie są tak samo 
ważne – zwrócił się do laureatów 
i wyróżnionych wojewoda podlaski 
Bohdan Paszkowski. 

Konkurs Inicjatywa Społecz-
na Roku ma na celu promowanie 
działań organizacji pozarządowych  
z województwa podlaskiego, któ-
re aktywizują społeczność lokalną, 
organizują przedsięwzięcia z myślą 
o najbliższym otoczeniu, promują 
zasady współżycia społecznego 
i przyczyniają się do rozwoju spo-

łeczeństwa obywatelskiego.
Nagrodzono:

W kategorii Budowanie wspólnoty 
lokalnej: 
• LAUREAT: Stowarzyszenie 

Moszczonka za inicjatywę 
„Moszczonka pamięta, uczy 
i bawi”. Projekt składał się z kon-
kursu na „najładniejszą ławkę we 
wsi”, wykonania tablicy upamięt-
niającej kobiety ze wsi, warsz-
tatów kulinarnych oraz festynu 
rodzinnego. Nagrodę odebrała 
prezes Stowarzyszenia Helena 
Kalinowska.

• WYRÓŻNIENIE: Stowarzyszenie 
Pro Salute za inicjatywę „Zacza-
rujmy patio”.

W kategorii Kultura i dziedzictwo 
narodowe:
• LAUREAT:  Stowarzyszenie 

Bielska Inicjatywa Społecz-
na za inicjatywę „Piknik militar-
ny od Unii do Unii”, której celem 
była edukacja społeczeństwa 
w 450-lecie unii polsko-litew-
skiej i 15-lecie wejścia Polski 
do Unii Europejskiej, a polegała 
na zorganizowaniu inscenizacji 
potyczki z okresu I wojny świato-
wej, strzelania z łuku i kuszy oraz 
prezentacji uzbrojenia historycz-
nego i współczesnego. Nagrodę 
odebrał Jan Jakub Kita

• WYRÓŻNIENIE: Koło Gospodyń 
Wiejskich w Karakulach za 
inicjatywę „Odtworzenie obrzędu 
swaty mieszkańcom wsi Karaku-
le i okolic”, która przypominała, 
jak w czasach dziadków odbywa-
ło się kojarzenie par przy udzia-
le swata. Koło stworzyło scena-
riusz na podstawie prawdziwych 
historii zebranych od starszych 
mieszkańców wsi. Nagrodę ode-
brała Alina Ochrymiuk. 

W kategorii Edukacja i sport: 
• LAUREAT:  Stowarzyszenie Pro 

Salute  za inicjatywę „Uniwersy-
tet Zdrowego Seniora i Uniwer-
sytet Profilaktyki Psychogeria-
trycznej”.

• WYRÓŻNIENIE: Gminne Zrze-
szenie Ludowe Zespoły Spor-
towe w Kolnie za inicjatywę

• „Turnieje piłki nożnej i siatkowej”. 
W kategorii Polityka Społeczna:
• WYRÓŻNIENIE: Koło Gospodyń 

Wiejskich w Ignatkach za 
półkolonie dla dzieci pt. ”Waka-
cje-idą wakacje”. Jak napisały 
członkinie Koła: „Chciałyśmy od-
ciągnąć dzieci od środków maso-
wego przekazu i pokazać, że bez 
nich też można ciekawie spędzać 
czas, poznać nowe osoby i bawić 
się razem”. 

Laureatom gratulujemy.

Znamy laureatów konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2019

Poprawi się jakość i komfort le-
czenia małych pacjentów w Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Białymstoku. A wszyst-
ko dzięki przebudowie i modernizacji 
Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecię-
cej. Inwestycja została zrealizowana 
dzięki funduszom unijnym (ponad 7,6 
mln. zł) oraz dotacji z budżetu woje-
wództwa (prawie 2,7 mln zł).

Remont objął pomieszczenia 
techniczne i socjalne dla pracowników, 
poradnie specjalistyczne na parterze 

oraz sale oddziału pediatrii mieszczą-
ce się na pierwszym piętrze, a także 
znajdujące się tam gabinety zabiego-
we, lekarskie, pokoje lekarzy, dyżurki 
nocne, pomieszczenia szkolne i pokój 
nauczycielski.

Na oddziale jest 30 łóżek dla 
małych i starszych dzieci. Wszyst-
kie pomieszczenia wyposażone są 
w węzły sanitarne. Podczas remontu 
pomyślano o rodzicach chorych dzie-
ci. W salach są rozkładane fotele, by 
w okresie choroby mogli być przy swo-

ich pociechach. W budynku znajduje 
się też przeznaczony dla nich pokój 
socjalny.

W najbliższym czasie oddział 
oraz poradnie doposażone zostaną 
w nowoczesną aparaturę medyczną, 
m.in.:  USG, EKG, holtery.  

W ciągu roku Oddział Pediatrii 
i Neurologii Dziecięcej w Śniadecji 
przyjmuje ok. 1400 małych pacjen-
tów, a poradnie świadczą nawet 7 tys. 
porad.

Malgorzata Sawicka – Wrota Podlasia

Poprawią się warunki leczenia małych pacjentów
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Rozmowa z Krzysztofem 
Jurgielem, posłem EKR  do Par-
lament Europejskiego 

- W  czerwcu 2016 r. odbyło 
się referendum, w którym więk-
szość obywateli Wielkiej Bryta-
nii opowiedziała się  za wyj-
ściem z Unii Europejskiej. Pro-
ces wychodzenia ze Wspólnoty  
trwał dość długo. Ostatecznie  1 
lutego 2020 r.  formalnie nastą-
pił Brexit. Potem rozpoczął się 
okres przejściowy. Proszę Pana 
Posła o krótkie przedstawienie, 
jak przebiegał Brexit. 

- Krzysztof Jurgiel: - Punk-
tem wyznaczającym początek 
Brexitu uznaje się przemówienie 
premiera rządu konserwatystów 
Davida Camerona z 23 stycznia 
2013 r. , w którym domagał się 
reformy UE, a jednocześnie zapo-
wiedział referendum w sprawie 
członkostwa, które - trzykrotnie 
przekładane -  odbyło się 23 czerw-
ca 2016 r. Cameron jako zwolennik 
udziału Zjednoczonego Królestwa 
w strukturach europejskich  po-
niósł polityczną klęskę. Trium-
fowali zwolennicy Brexitu, gdyż 
prawie 52 proc. osób głosujących  
w referendum  opowiedziało się za 
opuszczeniem  przez Wielką Bryta-
nię Unii Europejskiej. 

Zaczęły się negocjacje z Ko-
misją Europejską, niezwykle skom-
plikowane, pełne dramatycznych 
napięć, dotyczące kształtu poro-
zumienia o Brexicie  i  uzgodnie-
nia warunków przyszłej współ-
pracy z Wielką Brytanią. Zarówno 
Wielka Brytania – z jednej  strony, 
a z drugiej – negocjatorzy unij-
ni,  twardo mnożyli zastrzeże-
nia i bariery na wielu obszarach:  
w handlu, przepływie towarów 
i osób, rybołówstwie. Uzgodniony 
tekst porozumienia był odrzucany 
przez   brytyjski Parlament; ów-
czesna premier Theresa May zre-
zygnowała ze stanowiska. Dopiero  
nowy lider Partii Konserwatywnej 
Boris Johnson,  po licznych potycz-
kach z Izbą Gmin oraz po przyspie-
szonych wyborach,  uzyskał silną 
pozycję, co pomogło mu zakończyć  
negocjacje z Unią. 

 -  W negocjacjach  Unii  z  
Wielką Brytanią  odegrał pewną  
rolę, może  nie najważniejszą,  
Donald Tusk, kiedy był  prze-
wodniczącym  Rady Europej-
skiej. Jak Pan Poseł ocenia jego 
działania? 

- Z racji pełnienia jed-
nej z kluczowych funkcji 
w Unii Europejskiej  miał on  szan-
sę sprawdzić się. Poznaliśmy 
go  wszakże  z destrukcyjnej roli,  
z czego był nam dobrze znany  
w Polsce,  kierując  rządem PO – 
PSL. Nie powstrzymał oczywiście 
Brexitu.  Działał  wyraźnie  na ner-
wy polityków brytyjskich. Popisy-
wał   się  arogancją w rozmowach, 
która nie mogła przecież  łagodzić 
sporów.  Prasa brytyjska nie szczę-
dziła Tuskowi złośliwych, a nawet  
obraźliwych epitetów. Zwolennikom 
Brexitu dostarczał  propagandowe-
go paliwa. 

    Brexit i co dalej ?
- Eurosceptycyzm  spo-

łeczeństwa Zjednoczonego 
Królestwa, wydaje mi się, za-
wsze był silny, co mobilizowa-
ło polityków do walki o spe-
cjalne traktowanie tego kraju  
w ramach Unii Europejskiej - dla 
własnego interesu. W czym było 
to szczególnie widoczne? 

-  Wielka Brytania   potrafiła 
wywalczyć sobie  specjalny status 
w Unii Europejskiej.  Za przyczyną  
nieustępliwej postawy pani pre-
mier Margaret Thatcher w 1984 r., 
Zjednoczone Królestwo podpi-
sało umowę z EWG na poważne 
obniżenie składki członkowskiej 
płaconej do  wspólnej kasy.  Bry-
tyjczycy nazwali tę umowę  pa-

triotycznym zwycięstwem. Ubytek  
w budżecie unijnym był póź-
niej corocznie wyrównywany 
przez inne państwa członkow-
skie. Kraj ten nie zgodził się na 
przystąpienie do wspólnej  wa-
luty euro i Strefy Schengen.  
Z  istotnych powodów, które podzie-
lała także Polska, a chodziło o inge-
rencje UE w sprawy rodziny, kwestie 
światopoglądowe, Wielka Brytania  
uzyskała pewne odstępstwa od 
stosowania  Karty Praw Podstawo-
wych,  dokumentu będącego częścią 
Traktatu Lizbońskiego podpisanego 
w grudniu 2000 r.   Do tzw. Proto-
kołu Brytyjskiego dołączyły Polska 
i  Czechy. 

Brytyjski sceptycyzm miał też 
swoje dobre strony,  z punktu wi-
dzenia polskiej polityki i  naszych 
interesów. Tak uważam. Przede 
wszystkim rząd angielski zdecy-
dowanie popierał rozszerzenie 
UE w  2004 r. o państwa Europy 
Wschodniej, występował przeciw-
ko tendencjom protekcjonistycz-
nym w handlu i usługach na jed-
nolitym wspólnym rynku, bardzo 
konsekwentnie blokował stworze-
nie wspólnej polityki zagranicznej  
i  bezpieczeństwa.  

Duma Brytyjczyków, a także 
wielki potencjał gospodarczy, skła-
niały do dbałości o niezależność  
i suwerenność państwową. Dało 
się odczuć swego rodzaju bliskość 
poglądów z Polską, w sprzeciwie 

wobec dążeń federacyjnych głów-
nych państw UE,  czy  przeciwko 
samowolnym, wbrew traktatom, 
poczynaniom  Komisji Europejskiej, 
która poszerzała swoje kompeten-
cje. Słuchałem wystąpień brytyj-
skich deputowanych w Parlamencie 
Europejskim. Nie brakowało w nich 
ostrych, szyderczych  słów, zwłasz-
cza jak przemawiał   Nigel Farage, 
lider Partii Brexit. Przez ponad 30 
lat swojej aktywności politycznej 
prowadził kampanię na rzecz wy-
stąpienia Wielkiej Brytanii z UE. 
Brytyjczykom  nie mogło się też 
podobać rozpychanie Niemiec w UE, 
które wyraźnie przejawiają tenden-
cje hegemonistyczne, chcą z Francją 
decydować  prawie o wszystkim. 

- Czy to nie jest tak jak 
z Polską, z rządem Prawa 
i Sprawiedliwości, broniącym 
suwerenności i niepodległości ? 

- Mechanizm oceny praworząd-
ności,  powiązany z  wypłatą fundu-
szy unijnych,  zmontowali  Niemcy.  
Podczas ich  prezydencji zakończo-
nej  31 grudnia 2020 r. został przy-
jęty przez PE,  razem z wieloletnim 
budżetem Wspólnoty na lata 2021 

– 2027 oraz  Funduszem Odbudowy 
Gospodarczej. Nie mam wątpliwości, 
że  będzie on  służył do dyscypli-
nowania rządu polskiego, aby blo-
kować nasze reformy i  okiełznać 
ambicje budowania mocnej, suwe-
rennej gospodarki. Szantaż finan-
sowy zawsze działa deprymująco, 
może wpłynąć na władze polskie, 
aby nie ośmielały się działać zbyt 
odważnie i samodzielnie.  W tym  
znaczeniu  jest jakieś podobieństwo 
z postawą Wielkiej Brytanii. Nato-
miast pragnę jasno powiedzieć: 
o żadnym Polexicie  nikt nie ma-
rzy w mojej grupie parlamentarnej  

– Europejskich Konserwatystów i Re-
formatorów. 

 Szkoda, że  doszło do Brexitu. 
Wielka Brytania stanowiła liczą-
cą się przeciwwagę dla tandemu 
niemiecko – francuskiego,  przej-
mującego stopniowo stery władzy 
w UE. Było w jej mocy powstrzy-
manie  radykalnych  pomysłów  
brukselskiej biurokracji, na czele 
z Komisją  Europejską.  A to czasem  

wzmacniało stanowisko Polski. 
- Ostatnim etapem pro-

wadzącym do zakończenia 
procesu wychodzenia Wielkiej 
Brytanii z UE,  do zakończenia 
okresu przejściowego,  były 
rokowania w sprawie umowy   
o handlu i współpracy. Stan na-
pięcia i niepewności, czy treść 
umowy zostanie uzgodniona, 
trwał do ostatnich dni ubiegłe-
go roku. 

- Na sesji plenarnej Parla-
mentu Europejskiego w Brukse-
li,  w dniu 15 października 2020 
r.,  przewodniczący Rady Europej-
skiej – Charles Michel oświadczył, 
że nie  można dążyć do porozu-
mienia za wszelką cenę, ponieważ 

Zjednoczone Królestwo chce mieć 
dostęp do wspólnego rynku  bez 
respektowania norm i przepisów 
unijnych, na przykład:  dotyczących 
pomocy publicznej  dla prywatnych 
firm, praw socjalnych i ubezpieczeń 
pracowników  zatrudnionych na 
Wyspach a pochodzących z państw 
UE, swobody przepływu towarów  
i osób oraz dostępu rybaków z Unii 
do łowisk brytyjskich. Sprawą głę-
boko sporną  stała się granica  po-
między Irlandią Północną a Irlandią. 
W  wystąpieniach posłów grupy EKR 
podkreślaliśmy, że Brexit bez poro-
zumienia nie tylko pogorszy relacje 
UE z Wielką Brytanią, ale w kon-
sekwencji okaże się niekorzystny 
ekonomicznie dla 27 państw Unii. 

W  Wigilię Bożego Narodzenia 
została uzgodniona treść umowy 
handlowej. Muszę wyraźnie po-
wiedzieć, że jest ona zasadniczo 
korzystna, bo gdyby negocjacje za-
kończyły się fiaskiem,  następstwem 
byłyby ogromne perturbacje, długi  
okres chaosu w wymianie handlo-
wej oraz  pogorszenie  się sytuacji  
obywateli państw UE pracujących 
w Wielkiej Brytanii. Ważnym osią-
gnięciem tej umowy jest utrzymanie 
handlu bez ceł i kwot ilościowych. 
Chociaż  pewne uciążliwości typu 
administracyjnego, więcej rozma-
itych papierków do wypełnienia 
i pozwoleń,   przysparzają kło-
potów i niezadowolenia  firmom 
transportującym towary, zarówno  

brytyjskim jak i unijnym. 
-  Po Brexicie zmienia się 

podejście w kwestii traktowania 
obywateli państw UE, również 
Polaków, przez Wielką Brytanię,  
i odpowiednio – obywateli bry-
tyjskich. Jakie to są zmiany? 

- Od 1 stycznia tego roku 
swobodny przepływ osób będzie 
częściowo  ograniczony.  Wiel-
ka Brytania wprowadza w życie 
punktowy system imigracyjny. Cu-
dzoziemcy chcący pracować na 
Wyspach, muszą starać się o wizę 
pracowniczą. Ponadto kończy się  
wzajemne uznawanie kwalifikacji 
zawodowych, co będzie  barierą  
przy zatrudnieniu. Konieczność 
uzyskania wizy obejmie tych, któ-
rzy chcą przebywać dłużej niż 6 
miesięcy. Do 30 września 2021 r. , 
aby wjechać na teren Zjednoczone-
go Królestwa wystarczy mieć przy 
sobie dowód osobisty, później nie-
zbędny będzie paszport. Ci, którzy 
posiadają status osoby osiedlonej,  
a dotyczy to większości Polaków, 
pojadą  jeszcze bez paszportu do 
swego kraju,   i wrócą – do końca 
2025 r. 

Po 1 stycznia znacznie wzra-
stają  opłaty na studia, nawet dwa 

- trzy razy więcej, co nie jest dobrą 
wiadomością  dla młodych Pola-
ków, którzy chcieliby studiować na 
uczelniach brytyjskich. Teraz Pol-
ska, podobnie jak inne państwa 
członkowskie UE, zaliczana jest 
do tzw. krajów trzecich. Na szczę-
ście nic się nie zmienia w odnie-
sieniu do kontynuujących studia  
i mających status osoby osiedlonej. 
Wielka Brytania nie zgodziła się 
na przedłużenie unijnego progra-
mu wymiany  młodzieży Erasmus, 
z czego korzystało wielu polskich 
studentów. Szkoda. Podobno stro-
na brytyjska przygotuje swój pro-
gram. Na podstawie porozumienia, 
Polacy mieszkający i pracujący na 
Wyspach będą mieli dostęp do bry-
tyjskiego systemu emerytalnego, 
zasiłków na dzieci oraz innych za-
bezpieczeń socjalnych.

- Jak donoszą media,   Po-
lacy  w dużej liczbie opuszczają  
Anglię. Czy dzieje się tak wsku-
tek Brexitu, Panie Pośle? 

- Wielka Brytania przeżywa 
największe załamanie  swojej go-
spodarki od 300 lat. Wiemy, że  
pandemia  COVID – 19,  i zwią-
zany z nią długotrwały lockdown,  
zadały poważny cios brytyjskiej 
gospodarce. Katastrofalne skutki 
pandemii połączyły się  z Brexitem,  
z pogorszeniem się  warunków 
współpracy z Unią Europejską. Po-
lacy wyjeżdżają, powracają do kraju  
ponieważ tracą pracę w sektorach, 
które najmocniej zostały poszkodo-
wane przez  lockdown: w gastrono-
mii, handlu, budownictwie, transpo-
rcie. Nawet, gdy sytuacja się popra-
wi, wątpię, czy będą mogli pojechać 
za pracą na Wyspy. Ze względu na 
nowe zasady osiedlania się dla 
obywateli Unii. Oficjalny londyński 
instytut statystyczny  podał, że na  
30 czerwca ubiegłego roku liczba 

Cd. str. 7
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Przysłowia  ludowe  na luty

Gdy  ciepło  w  lutym,  zimno  w  marcu  bywa.
Gdy  luty  śnieżny,  mroźny,  spodziewaj  się  wczesnej  wiosny.
Gdy  luty  pofolguje,  marzec  zimę  zreperuje.
W  lutym  wiele  wody,  całe  lato  bez  pogody.
Luty  miesiąc  bardzo  zmienny:  pół  zimy,  pół  wiosny.
Gdy  w  lutym  topnieje,  to  na  wiosnę  mróz  bieleje.
Gdy  luty  z  wiatrami,  rychła  wiosna  przed  nami.
Gdy  dym  w  górę  szybuje,  zawsze  to  mróz  zwiastuje.
By  nie  dokuczał  luty,  pal  w  kominie  i  miej  kożuch  suty.

  Wybrał i fot.  Jan Ciełuszecki

Polaków żyjących na Wyspach spa-
dła do 815 tys. Rok wcześniej było 
900 tys.  W tym roku powrotów bę-
dzie więcej. Patrząc na to z naszej 
polskiej perspektywy, nie musimy 
być zmartwieni. Tyle lat oczeki-
waliśmy, że Polacy będą  wreszcie 
wracali, aby  pracować u siebie i dla 
siebie.  Tym bardziej, że wskaźniki 
bezrobocia  należą do najniższych 
w Unii pomimo skutków pandemii. 

- Po północy 31 stycznia 
2020 r.  flaga brytyjska zosta-
ła ściągnięta z masztu przed 
brukselską siedzibą Komisji 
Europejskiej  i umieszczona 
w muzeum integracji – Domu Hi-
storii Europejskiej. Dokonał się 
Brexit po 47 latach członkostwa 
Zjednoczonego Królestwa w UE. 
Rządzący konserwatyści z entu-
zjazmem przyjęli to historyczne 
wydarzenie: „Wreszcie przesta-
jemy być niewolnikami”, „Od 
jutra stajemy się potęgą świa-
tową”- słyszeliśmy wzniosłe 
wypowiedzi. A jakie były reakcje 
z innych stolic europejskich? 

- Najbardziej chyba stanow-
czo wypowiedział się prezydent 
Francji  Emmanuel Macron. Brexit 
nazwał historycznym  ostrzeże-
niem dla całej Europy, powinien on 
skłonić do myślenia o przyszłości 
Unii: Jaka powinna być ?   Jego 
zdaniem, UE wymaga głębokich 
reform, aby stała się silniejsza 
i skuteczniejsza. Nie powiedział 
wprost, że chce federalnej Europy, 
scentralizowanego superpaństwa 
pod batutą Niemiec i Francji. Jed-
nak wiemy jakie  są dążenia pre-
zydenta Macrona. Nie odpowiada 

    Brexit i co dalej ?
mi taka wizja UE, ani posłom PiS  
w Parlamencie Europejskim. Rząd 
polski  odrzuca koncepcje federa-
cyjne. 

Ciekawe jest stanowisko Wa-
tykanu. Arcybiskup Alain Lebaupin,  
do niedawna nuncjusz apostolski 
akredytowany  przy Unii Europej-
skiej,  ubolewał z powodu odejścia 
Wielkiej Brytanii, bo to  strata czę-
ści naszej europejskiej historii, któ-
rej będzie nam brakowało. Mówił 
o  procesie integracji europejskiej 
jako „drodze pod górkę”. Dlatego  
należy być ostrożnym,  starać się, 
aby wszyscy wytrwali w tej drodze. 
Projekt europejski nie może dzielić, 
lecz łączyć. 

- Nietypową reakcję, ale 
dość znamienną,  wyraził je-
den z czołowych publicystów 
niemieckich na łamach brytyj-
skiego dziennika „The Times”. 
Napisał, że Wielka Brytania 
ma rację. Unia pod niemieckim 
przewodnictwem skompromi-
towała się  przy zamówieniach 
szczepionki przeciw COVID – 
19. „ Europejczycy wyszli na 
głupców… w  rezultacie Polska  
i Węgry zastanawiają się o co 
chodzi.”  I  nie tylko w tej spra-
wie. 

- Niemcy,  rzeczywiście,  przy-
łożyli rękę do kompromitacji dobre-
go pomysłu wspólnych zamówień 
szczepionek w kilku koncernach 
farmaceutycznych. Opóźnienia do-
staw,  z niejasnych zresztą powodów,  
wprowadziły  sporo chaosu, a har-
monogramy szczepień zaczęły się 
sypać.  Utajnione  treści umów, na-
wet dla deputowanych PE, budzą po-
dejrzenia, a na  pewno  odczuwamy 

Cd. ze str. 6 na sobie skutki nieudolności urzędni-
ków Komisji Europejskiej.  Tłumacze-
nia przewodniczącej Komisji,  Ursuli 
von der Leyen,  niewiele  wyjaśniają.  
Niepoważnie wyglądają też próby 
blokowania wywozu szczepionek na 
granicach unijnych.  Wielka Bryta-
nia natomiast zamówiła  preparaty  
wcześniej, na czas i pod dostatkiem. 

- Po stronie brytyjskiej,  
a także unijnej, nie wszyscy są 
zadowoleni z realizacji umowy 
handlowej.  Gdzie są największe 
kłopoty? 

- Po wejściu w  życie umowy  
handlowej  pojawiły  się duże utrud-
nienia na granicy brytyjskiej. Firmy 
transportowe zetknęły się z biuro-
kracją,  przez co wydłużyły się kolejki 
tirów, czas oczekiwania kierowców 
na odprawę trwa nieraz 15 godzin. 
Rybacy najbardziej uskarżają się na 
skutki Brexitu. Pomimo tego, że nie 
obowiązują taryfy celne,  trzeba wy-
pełniać deklaracje celne ze stawką 
zerową, wprowadzono zaświadcze-
nia sanitarne i dużo innych proce-
dur administracyjnych. Procedury 
związane z wysyłką ryb na teren 
Unii przedtem trwały jeden dzień, 
a obecnie nawet trzy, cztery dni. 
A ryby  to towar łatwo się psujący. 
Koszty eksportu wzrosły, natomiast 
ceny ryb spadły. Rybacy brytyjscy 

ograniczają nawet połowy.   
Cała branża spożywcza prze-

żywa  mniejsze lub większe  kłopo-
ty  z dostosowaniem się do nowych 
przepisów.   Wydłużający się czas 
dowozu towarów na Wyspy  stwa-
rza ryzyko nieutrzymania jakości  
i  świeżości. Polscy eksporterzy 
towarów rolno - spożywczych po-
winni dokładnie zapoznać się, jakie 
dokumenty są  wymagane podczas 
kontroli granicznej, aby   uniknąć 
niepotrzebnych oraz  kosztownych 
niespodzianek. Na styczniowym 
posiedzeniu Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi PE omawialiśmy 
szczegółowe kwestie, które powinny 
być rozwiązane, takie jak: ochrona 
oznaczeń geograficznych i nazw 
pochodzenia produktów  oraz zgod-
ności z  przepisami  i normami UE 
w zakresie  dostępu do jednolitego 
rynku. Wydaje się, że będzie potrzeb-
ne uruchomienie unijnej rezerwy ok. 
5 mld euro, aby wspomóc  małe  
i średnie przedsiębiorstwa, rolników, 
także przedsiębiorstwa handlowe,  
w adaptacji do nowych wymagań 
administracyjnych, sanitarnych i fi-
tosanitarnych,  wprowadzonych na 
granicach Zjednoczonego Królestwa. 

- Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: Leszek Koleśnik

www.jurgiel.pl 

31 stycznia minęła 75 rocz-
nica zamordowania przez oddział 
Pogotowia Akcji Specjalnej Naro-
dowego Zjednoczenia Wojskowego 
(PAS NZW) dowodzonego przez 
Romualda Rajsa pseudonim „Bury” 
30 osób wyznania prawosławnego 
w lesie koło Puchał Starych. 

Białostocki IPN w postanowie-
niu z 30 czerwca 2005 roku uznał, 

„iż zabójstwa furmanów i pacyfikacji 
wsi w styczniu lutym 1946 roku nie 
można utożsamiać z walką o nie-
podległy byt państwa, gdyż nosi 
znamiona ludobójstwa. W żadnym 
też wypadku nie można tego co 
się zdarzyło usprawiedliwia walką 
o niepodległy byt Państwa Polskie-
go. Wręcz przeciwnie, akcje „Burego” 
przeprowadzone wobec mieszkań-
ców podlaskich wsi wspomagały 
komunistyczny aparat władzy i to 
przede wszystkim poprzez obniże-
nie prestiżu organizacji podziem-
nych, dostarczenie argumentów 
propagandowych o bandytyzmie 
oddziałów partyzanckich”.

Polska Cerkiew uznała ofiary 
pacyfikacji za świętych męczen-
ników, którzy oddali swe życie za 
wiarę prawosławną i oficjalnie je 
kanonizowała.

W rocznicę mordu – jak co 
roku – odbyły się na bielskim cmen-
tarzu, gdzie spoczywają obecnie 
szczątki pomordowanych, modlitwy 
za ich dusze.                           (sok)

Pamięci ofiar 
„Burego”

22 stycznia b.r. w narewkow-
skiej podstawówce odbyło się wrę-
czenie nagród uczestnikom rozstrzy-
gniętego przed kilkoma dniami kon-
kursu plastycznego pt. „BEZPIECZNA 
NAREWKA ZIMĄ”, dedykowanemu 
dzieciom z Gminy Narewka w wieku 
od 6 do 10 lat (na okres trwających 
wówczas ferii zimowych) - przy wza-
jemnym wsparciu i zaangażowaniu 
jego pomysłodawców, a zarazem 
organizatorów, tj. Komendanta Po-
wiatowej Policji w Hajnówce, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Narewce 
oraz Wójta Gminy Narewka. 

Przewidziane w konkursie na-
grody rzeczowe dla laureatów oraz 
upominki i dyplomy dla wszystkich 
konkursowiczów odebrali obecni na 
zajęciach uczniowie, którzy powró-
cili  do nauki stacjonarnej w szkole. 
Swoją obecnością zaszczycił rów-
nież Wójt Gminy Narewka – Jaro-
sław Gołubowski, który wspólnie 

Bezpieczna Narewka zimą
z Panią Dyrektor – Lillą Tarasie-
wicz pogratulowali w imieniu swoim 
oraz Komendanta Powiatowego Po-
licji – podinspektora Jakuba Ciulkina 
wszystkim dzieciom, jakie przystąpi-
ły do konkursowych zmagań i przy-
gotowały ciekawe prace plastyczne. 
Te najwyżej ocenione przez komisję 

- nagrodzone miejscami na podium 
- docelowo zostaną wyeksponowa-
ne w budynku hajnowskiej policji, 
w powstającej właśnie salce edu-
kacyjnej, jaka oficjalnie funkcjono-
wać będzie pod nazwą: „Dziecięca 
Komenda Policji w Hajnówce”. 
Uczniom, którzy z różnych przyczyn 
byli  nieobecni w szkole, nagrody 
ufundowane przez KPP Hajnówka 
oraz Gminę Narewka zostaną do-
starczone w terminie późniejszym. 
Raz jeszcze gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i gorąco zachęcamy do 
udziału w kolejnych konkursach!

(tekst i foto UG Narewka)

Pochodzący z Bielska gine-
kolog Jarosław Śliwko jako pierw-
szy w Polsce wykonał 10 operacji 
laparoskopowych jednoportowych. 
Zazwyczaj w czasie operacji laparo-
skopowych dokonuje się 3 – 4 nacięć, 
w operacjach jednoportowych do 
wnętrza organizmu dostaje się przez 
jeden otwór najczęściej w pępku.

Jarosław Śliwko operacji la-
paroskopowych uczył się w biel-
skim szpitalu od chirurga Wojcie-
cha Tołwińskiego, a samodzielnie 

Innowator z Bielska
pierwsza operację wykonał 15 lat 
temu. Od niedawna pracuje w szpi-
talu w Łapach gdzie właśnie przez 
otwór grubości palca usunął część 
macicy i dokonał jej przyszycia. Był 
pierwszym ginekologiem który taką 
operację w Polsce wykonał.

Coraz powszechniej stosowa-
ne operacje laparoskopowe znacz-
nie zmniejszają pooperacyjne do-
legliwości bólowe i skracają czas 
hospitalizacji oraz rekonwalescencji.

(wss)

PRZECZYTANE
Kościół nie ma nic wspól-

nego z wiarą w Boga. To tylko 
pogańska świątynia obwieszo-
na posągami, witrażami, figu-
rami z drewna i kamienia. Nic 
człowiekowi nie da modlenie 
się do drewnianego posągu. 
Ludzie módlcie się w domach, 
bądźcie dobrzy. Pomagajcie 
innym. Bóg was za to wyna-
grodzi.

(fb) nick Sylwia
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Hajnówka uczciła pamięć powstańców 
styczniowych w 158. rocznicę  

wybuchu Powstania Styczniowego
22 stycznia 1863 wybuchło powstanie 

styczniowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. 
Ten polski zryw narodowy ogłoszony został 
Manifestem z 22 stycznia wydanym w War-
szawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. 
Zbrojne wystąpienie Polaków, które objęło 
zasięgiem ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Kró-
lestwo Polskie i ziemie zabrane, zakończyło się 
w 1864 roku. Pierwsi powstańcy na terenach 
Puszczy Białowieskiej pojawili się na początku 
lutego. Byli to powstańcy z oddziałów Roma-
na Rogińskiego, Walentego Lewandowskiego, 
Bronisława Rylskiego oraz grupa pod dowódz-
twem Stanisława Songina.

22 stycznia 2021 r. Burmistrz Hajnów-
ki Jerzy Sirak, Zastępca Burmistrza Ireneusz 
Kiendyś, Radny Miasta Hajnówka Mieczysław 
Gmiter, Wicestarosta Hajnowski Joanna Kojło, 
Wójt Gminy Miejskiej Lucyna Smoktunowicz 
oraz Sekretarz Gminy Wiejskiej Hajnówka Alek-
sander Kulik wraz z Proboszczem Parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce ks. 
Zygmuntem Bronickim, wspólnie złożyli kwiaty 
i zapalili znicze przy pomniku Powstania Stycz-
niowego na skwerze przy kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego oraz przy mogile zbio-
rowej sześciu nieznanych powstańców stycz-
niowych poległych w 1863 r. w Orzeszkowie.

6 miejsce Powiatu Hajnowskiego w rankingu 
Związku Powiatów Polskich

Powiat Hajnowski nieprzerwanie od kilku 
lat „okupuje” miejsce w pierwszej dziesiątce 
w swojej kategorii (powiaty do 60 tys. miesz-
kańców). W tym roku także - po raz kolejny 
Powiat Hajnowski znalazł się w gronie liderów, 
a nawet poprawił swój ubiegłoroczny wynik – 
przeskoczyliśmy z VIII na VI miejsce!

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin 
prowadzony przez Związek Powiatów Polskich, 
oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobro-
wolnego uczestnictwa wszystkich samorządów 
szczebla gminnego i powiatowego. Ranking 
trwa przez cały rok i stanowi wszechstronną 
ocenę działalności samorządu, zaś kolejność 
uzależniona jest od wyników osiąganych przez 
dany powiat- podstawowym kryterium jest 
aktywność w swoim środowisku. Spectrum 
punktowanych działań jest bardzo szerokie. 
Samorządy sklasyfikowane w rankingu są 
oceniane przez ekspertów ZPP według wielu 
kryteriów zgrupowanych w dziesięciu blokach 
tematycznych, takich jak m.in.: działania pro-
inwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania po-
prawiające jakość obsługi mieszkańca, rozwój 
społeczeństwa informacyjnego czy promocja 
rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej. Na każdym z tych pól Powiat Haj-

nowski może pochwalić osiągnięciami, czego 
dowodem jest miejsce w pierwszej dziesiąt-
ce. O szóstym miejscu w rankingu zaważyły 
przede wszystkim punkty za ilość pozyskanych 
środków finansowych pochodzących z fundu-
szy krajowych i unijnych – a na tym polu Po-
wiat Hajnowski ma się czym pochwalić. 22 
projekty  i suma wydatków na poziomie 13,1. 
mln zł to bilans inwestycyjny za 2020 r. Z tego: 
3,1 mln zł pochłonęła realizacja czterech pro-
jektów scaleniowych; kolejne 8,6 mln zł to 
suma wszystkich inwestycji, które zostały 
zrealizowane na drogach powiatowych, zaś 
1,6 mln zł to wartość środków PFRON prze-
znaczonych na pomoc osobom z orzeczeniem 
o niepełnosprawności. 

Plany na 2021 r. to kontynuacja dotych-
czasowych projektów oraz realizacja nowych 
przedsięwzięć: jednym z głównych kierunków 
działań samorządu Powiatu Hajnowskiego bę-
dzie promocja walorów regionu i samej Pusz-
czy Białowieskiej. Całkowita wartość projektów  
to ponad 146 tys. euro!   

Województwo Podlaskie w pierwszej 
dziesiątce reprezentują również Powiat Augu-
stowski (1 miejsce) oraz Powiat Bielski (9 miej-
sce). Gratulujemy!            Katarzyna Miszczuk 

 Podsumowanie inwestycyjne 2020 r.
2020 r. Powiat Hajnowski kończy na 

inwestycyjnym plusie –  w minionym roku 
z budżetu samorządu na realizację pro-
jektów wydatkowano ponad 13,1 mln zł, 
z czego 11,2 mln zł to środki zewnętrzne 
(unijne i krajowe) zaś 1,9 mln zł to fundu-
sze z budżetu powiatu. 2020 rok to 22 pro-
jekty, z których większość znajdzie swoją 
kontynuację w 2021 r.

Projekty inwestycyjne
To, co widać na pierwszy rzut oka doko-

nując przeglądu realizowanych przedsięwzięć, 
to ich różnorodność tematyczna. Powiat podjął 

się realizacji dużych projektów inwestycyjnych 
jak scalenia na obiektach: „Kotłówka” w gmi-
nie Narew, „Tarnopol” i „Eliaszuki” w gminie 
Narewka oraz „Dubicze Istok” w gminie Du-
bicze Cerkiewne. Na realizację tych czterech 
przedsięwzięć w 2020 r wydatkowano ponad 
3,1 mln zł – docelowo wartość wszystkich 
„scaleniowych” projektów przekracza 51 mln 
zł! Realizacja tych – bądź co bądź – trudnych 
przedsięwzięć, wymagających żmudnej pracy 
administracyjnej i znajomości skomplikowanej 
tematyki, jaką niewątpliwie są scalenia, prze-
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Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Dr. T. Rakowieckiego w Hajnów-
ce rozpoczyna cykl pt. „70 lat praw 
miejskich - 70 ciekawostek o Haj-
nówce”. Ciekawostki publikowane 
będą na stronie internetowej biblio-
teki www.biblioteka.hajnowka.pl oraz 
na jej profilu facebook.

Mamy nadzieję, że powrót do 
kart historii Hajnówki będzie miłym 
wspomnieniem tego co już było, 
a dla młodszych mieszkańców mia-
sta - ciekawą lekcją historii.

70 lat praw miejskich - 70 ciekawostek o Hajnówce

Tegoroczny atak „Bestii ze 
Wschodu” dał się we znaki nie tyl-
ko mieszkańcom Hajnówki. Chcemy 
przypomnieć, że taka aura nie była 
niczym wyjątkowym w latach 60-
tych i 70-tych ubiegłego stulecia, 
czego dowodem niech będą zdjęcia 
z archiwalnych artykułów lokalnej 
prasy, które znajdują się w zbiorach 
naszej biblioteki.

Justyna Perestret
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Hajnówce

W grudniu 2020r. została za-
kończona budowa elektrowni foto-
woltaicznej na oczyszczalni ście-
ków w Hajnówce o łącznej mocy 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Hajnówce zakończona
0,6MW. Instalacja jest rozmieszczo-
na w trzech lokalizacjach, na tere-
nie o łącznej powierzchni ok. 0,9ha. 
Składa się z ponad 1700 modułów 

fotowoltaicznych umieszczonych na 
konstrukcjach wsporczych zabija-
nych w grunt lub stabilizowanych na 
powierzchni gruntu za pomocą płyt 
betonowych. Powierzchnia czynna pa-
neli fotowoltaicznych wynosi ponad 
2800m2. Ponadto zmodernizowano 
również rozdzielnię elektryczną, do-
stosowując ją do współpracy z in-
stalacją fotowoltaiczną. Elektrownia 
będzie produkowała prąd na potrzeby 
własne miejskiej oczyszczalni ścieków 
w Hajnówce. Szacuje się, że ok. 30% 
energii elektrycznej zużywanej przez 
obiekt będzie pochodziło ze źródeł 
odnawialnych. Dzięki pracy elektrow-
ni fotowoltaicznej do atmosfery tra-
fi mniej dwutlenku węgla, który jak 

wiadomo jest gazem cieplarnianym.
Wykonawcą instalacji była 

firma „El-Staw” z Siemiatycz, przy 
udziale podwykonawcy – spółki „Ekto” 
z Białegostoku.

Zadanie zostało dofinansowane 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V 
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 
5.1 Energetyka oparta na odnawial-
nych źródłach energii. Wartość netto 

instalacji to 2.255.929,00 zł. Przy-
znana kwota dofinansowania stano-
wi 75% wydatków kwalifikowalnych, 
czyli 1.216.509,69 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. już planuje ko-
lejną inwestycję związaną z fotowol-
taiką, tym razem na Stacji Uzdatnia-
nia Wody przy ul. Białostockiej.

Artur Gierasimiuk
Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Hajnówce sp. z o.o.

Do 3 lutego trwała specjalna 
licytacja w ramach akcji „Licytacje 
dla Kubusia Suchodoły z SMA”. Wy-
graną był „Fotel” Burmistrz Miasta 
Jerzego Siraka, w którym miał za-
siąść zwycięzca licytacji w dniu 8 
lutego w godz. 13.00-15.00.

I tak też się stało…Największą 
kwotę wylicytował kilkunastoletni 
chłopiec Gabriel Bura. Pieniądze 
na licytacje przeznaczył z własnej 
skarbonki, które odkładał na realiza-
cję swoich marzeń. „Rozbił” ją, gdyż 
uznał że chciałby przyczynić się do 
spełnienia marzeń małego chorego 
Kubusia. Podkreślał, iż chce poma-
gać chorym dzieciom.

Gabriel zasiadając na fotelu 
Burmistrza odbywał spotkania z in-
teresantami, udzielał wywiadu dla 
lokalnej TV Podlasie, przeprowadzał 
telefoniczne rozmowy z petentami 
oraz konsultował dokumentację 
techniczną jednej z planowanych 
inwestycji drogowych w mieście. 
W rozmowie stwierdził, że pra-
ca Burmistrza Miasta jest trudna 
i wymaga dużo nakładu. Jednak 
nie ukrywał, że może w przyszłości 
chciałby spełniać się w tej roli.

W tym całym wydarzeniu naj-
ważniejszym jest, iż zrobiliśmy ko-
lejny krok przybliżający Kubusia do 
poprawy zdrowia.  

Emilia Korolczuk

Licytacja fotela 
Burmistrza Miasta
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 Podsumowanie inwestycyjne 2020 r.

biega pomyślnie – na obiektach „Ko-
tłówka” (gm. Narew) i „Tarnopol” (gm. 
Narewka) trwają prace poscaleniowe 
i w ramach tego opracowane zosta-
ły projekty na budowę i przebudowę 
dróg dojazdowych, z kolei na obiek-
tach „Eliaszuki” i „Dubicze – Istok” 
trwają prace scaleniowe.

2020 rok upłynął również pod 
znakiem realizacji inwestycji dro-
gowych: wspólnym wysiłkiem Zarzą-
du Powiatu Hajnowskiego ze Starostą 
Hajnowskim Andrzejem Skiepko jako 
Przewodniczącym oraz Zarządu Dróg 
Powiatowych na czele z Dyrektorem 
Mikołajem Janowskim, udało się po-
zyskać kolejne fundusze dla rozwoju 
samorządu. Efekty? 8,6 mln zł – 
to suma wszystkich inwestycji, 
które zostały zrealizowane na 
drogach powiatowych w 2020 r. 
O inwestycjach drogowych piszemy 
w osobnym tekście, wspomnimy jedy-
nie, że w 2020 r. zakończyły się dwie 
duże inwestycje z udziałem środków 
Funduszu Dróg Samorządowych: 
Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej 
ul. Olgi Gabiec) w Białowieży - dro-
ga powiatowa nr 1649B o wartości 
6 365 892,29 zł oraz rozbudowa dro-
gi powiatowej nr 1774B na odcinku: 
granica powiatu (Miedwieżyki) - dr. 
kr. Nr. 66, której koszt inwestycji to 
837.874,36 zł.

Promocja innowacji
W celu poprawy dostępno-

ści komunikacyjnej regionu, Powiat 
Hajnowski zaangażował się w reali-
zację  międzynarodowego projektu 
badawczego  „MARA – Mobility 
and Accesibility in Rural Areas 
(Mobilność i dostępność na ob-
szarach wiejskich)”. W ramach 
realizacji przedsięwzięcia zostaną 
opracowane i przetestowane kon-
kretne rozwiązania dotyczące mobil-
ności, dostosowane do potrzeb każ-
dego z obszarów. Docelowo projekt 
ma przyczynić się do podniesienia 
mobilności mieszkańców i turystów 
w naszym regionie i krajach basenu 
Morza Bałtyckiego – naszych mię-
dzynarodowych partnerów. Wartość 
przedsięwzięcia to ponad 330 tys. zł, 
projekt będzie kontynuowany. Plan 
na 2021 r. to przygotowanie doku-
mentacji analitycznej wykonalności 
koncepcji uruchomienia systemu sta-
cji ładowania rowerów elektrycznych 
oraz wypożyczalni rowerów w trzech 
lokalizacjach na terenie Powiatu 
Hajnowskiego a także seria spotkań 
z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

W 2020 r. swoją działalność 
kontynuowało powiatowe Centrum 
Energii Odnawialnej. Centrum  
świadczy bezpłatne doradztwo w za-
kresie zastosowania OZE, wymiany 
pieców grzewczych, systemów wen-
tylacji oraz wspiera mieszkańców 
w procesie aplikowania o dofinanso-
wanie ze środków krajowych – pro-
gramu „Czyste powietrze” i unijnych. 
Jeśli więc chcielibyście  dokonać 
wyliczeń dot. wielkości instalacji wg 
indywidulanych potrzeb, szukacie in-
formacji o źródłach dofinansowania 
na instalacje fotowoltaiczne, solarne, 
pompy ciepła lub termomodernizację, 
potrzebujecie kontaktów z podlaski-
mi  firmami działającymi na runku 

OZE lub pomocy w wypełnieniu wnio-
sku o dofinansowanie - skorzystajcie 
z bezpłatnego doradztwa naszego 
Centrum Energii Odnawialnej!

Utworzenie Centrum Ener-
gii w Powiecie Hajnowskim to efekt 
polsko – niemieckiej współpracy po-
między Powiatem Hajnowskim a Sto-
warzyszeniem Energievision Franken-
wald e.V. z Bawarii oraz wcześniej-
szych działań z Lutzem Ribbe z Fun-
dacji EuroNatur. Całkowita wartość 
projektu dla Powiatu Hajnowskiego 
to  106 775, 00 euro.

Projekty wspierające  
rozwój edukacji

W 2020 r. kontynuowano zada-
nie przebudowy budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego z przeinaczeniem 
na budynek mieszkań treningowych 
dla osób niepełnosprawnych. Tym sa-
mym podopieczni Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno - Wychowawczego zyskają 
możliwość nauki samodzielnego ży-
cia. Realizacja inwestycji w 2020 r. 
zamknęła się w kwocie 199 469,98 
zł, zaś jej całkowity koszt to 894 tys. 
zł. Tym samym niszczejący budynek, 
w którym niegdyś mieścił się Zakład 
Szyldów na terenie ZSZ w Hajnów-
ce zyska nową funkcję, uczniowie 
SOSW – szansę na naukę najważ-
niejszych  umiejętności – zaradności 
i niezależności w życiu codziennym. 

Projektów wspierających roz-
wój edukacji w 2020 r. było więcej 
– za sprawą aktywności hajnowskich 
szkół średnich, dla których Powiat 
Hajnowski jest organem prowadzą-
cym.  Niekwestionowanym liderem 
pod względem ilości realizowanych 
projektów pozostaje  Zespół Szkół 
Zawodowych – suma środków wy-
datkowanych w 2020 r. na realizację 
trzech projektów to ponad 0,6 mln 
zł.  Projekty edukacyjne - z programu 
ERASMUS realizują również hajnow-
skie licea – I LO: „Balancing Ecology 
and Economy - a Global Challenge” 
o całkowitej wartości 23 414, 00 
euro, II LO z DNJB- „Mniejszości naro-
dowe bogactwem Europy” – wartość 
projektu to 114 348,27 zł.

Staraniem samorządu Powiatu 
Hajnowskiego, uczniowie hajnowskich 
szkół otrzymali wsparcie w trakcie 
trwania nauki zdalnej. W ramach rzą-
dowego programu Zdalna Szkoła 
Powiat Hajnowski pozyskał 70 tys. 
zł na zakup sprzętu. Zakupione kom-
putery z pełnym oprogramowaniem 
i sprzętem umożliwiającym zdalną 
naukę zostały przekazane dyrektorom 
hajnowskich szkół w czerwcu 2020 r.
Wspieranie przedsiębiorczości 

i rozwój kapitału ludzkiego
Mając na uwadze rozwój ka-

pitału ludzkiego,  Powiat Hajnow-
ski kontynuuje realizację projektu 
„Kompleksowy system rozwijania 
kompetencji i umiejętności osób 
dorosłych zgodnie z potrzebami 
regionalnej gospodarki – II edy-
cja” (pierwsza zakończyła się czerw-
cu 2020 r.). Każda zainteresowana 
osoba, która złoży online formularz 
zgłoszeniowy, a następnie w drodze 
procedury naboru zostanie zakwalifi-
kowana do uczestnictwa w projekcie, 
może liczyć na dofinansowanie bonu 
w wysokości maksymalnie 85% war-
tości kształcenia (15 % stanowi wkład 

własny uczestnika). Udział w projek-
cie jest szansą dla wszystkich, któ-
rzy chcą podnieść swoje kwalifikacje 
zawodowe, tym samym  zwiększając 
swoją szansę na awans zawodowy 
lub poprawę swojej sytuacji na rynku 
pracy.

Staraniem samorządu możli-
wość zdobycia nowych umiejętności 
zawodowych przy jednoczesnym 
wsparciu psychologicznymi i finan-
sowym mają również osoby najbar-
dziej zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym i zawodowym -  od 2019 r. 
w Powiecie Hajnowskim funkcjonuje 
Centrum Integracji Społecznej. To 
projekt mający na celu rehabilitację 
społeczną i zawodową, skierowany 
o osób niepełnosprawnych, osób bez-
robotnych, w tym bezrobotnych dłu-
gotrwale bez względu na wiek, płeć  
czy niepełnosprawność. W ramach 
aktywizacji społecznej uczestnicy 
biorą udział w indywidualnych i gru-
powych warsztatach umiejętności 
społecznych oraz treningach rozwoju 
osobistego pod opieką psychotera-
peutów, socjoterapeutów i doradców 
zawodowych. Równolegle, obok reha-
bilitacji społecznej, uczestnicy reali-
zują zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej- w ramach tego organi-
zowane są kursy zawodowe, zakoń-
czone  certyfikatem, potwierdzającym 
nabyte umiejętności. Hajnowski CIS 
intensywnie pracuje – doczekali-
śmy się pierwszych absolwentów. 
Uczestnicy, którzy zakończyli pracę 
w ramach projektu odebrali zaświad-
czenia w grudniu ub.r. A tych, którzy 
chcieliby coś zmienić w swoim życiu,  
zapraszamy do udziału w naborze. 
Centrum Integracji Społecznej po-
wstało w ramach projektu, którego 
liderem jest Miasto Łomża, partne-
rami powiaty: hajnowski, łomżyński, 
siemiatycki, zambrowski, wysoko-
mazowiecki, koleński i gmina Boćki. 
W ramach realizacji projektu do Po-
wiatu Hajnowskiego trafi ponad 2,5 
mln zł. Projekt będzie realizowany do 
31.03.2022 r.

Inwestycja w człowieka – 
projekty z zakresu  
pomocy społecznej

CIS to tylko jeden z wielu pro-
jektów realizowanych w ramach po-
mocy społecznej. Blisko 1,5 mln zł to 
wartość środków PFRON przeznaczo-
nych na pomoc osobom z orzecze-
niem o niepełnosprawności w 2020 
r.. Kolejne 99 077,00 zł to wartość 
„Programu wyrównywania różnic mię-
dzy regionami III”, w wyniku którego 
realizowane są zadania wspierające-
go dostępność przestrzeni publicznej 
dla osób niepełnosprawnych. 

Ale na tym nie koniec – po-
nad 0,6 mln zł to wartość projektów 
z udziałem funduszy zewnętrznych 
i budżetu samorządu skierowanych 
do powiatu celem przeciwdziałania 
skutkom COVID- 19. Wsparciem ob-
jęto podopiecznych i pracowników 
Domu Pomocy Społecznej ROKITNIK 
w Białowieży a także osoby niepeł-
nosprawne poszkodowane w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnym 
oraz dzieci i młodzież objęte pieczą 
zastępczą.

„Naszym celem jest zaspoka-

janie wszelkich potrzeb społeczności 
lokalnej - z tą misją obejmowałem 
stanowisko Starosty Hajnowskie-
go.  Choć zamknęliśmy rok z dobrym 
wynikiem finansowym w zakresie po-
zyskanych i wydatkowanych nakładów 
na inwestycje, chcielibyśmy robić wię-
cej.  Myślę, że 2021 r. to czas refleksji 
i rozmów na forum lokalnym i krajo-
wym dotyczących zasad finansowania 
samorządów - w sposób, by instytu-
cje administracji lokalnej należycie 
i w pełni zaspokajały potrzeby wspól-
noty, bez konieczności każdorazowe-
go oglądania się na budżet. Diagnoza 
jest tym bardziej potrzebna w obecnej 
sytuacji, gdy polską i światową gospo-
darkę trawi pandemia koronawirusa. 
Pomimo organicznych możliwości fi-

Cd. ze str. 1 nansowych i trudnego czasu staramy 
się zaspokajać potrzeby wspólnoty 
samorządowej. Rok 2021 to kolejne 
inicjatywy – przystępujemy do reali-
zacji kolejnych projektów z zakresu 
promocji turystyki, czekamy na roz-
strzygnięcia w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Pracujemy również 
nad kolejnymi przedsięw zięciami, 
o których, mam nadzieję, będziemy 
mogli jeszcze porozmawiać. Samo-
rząd to nie tylko granice geograficz-
ne i statystyczne dane – to przede 
wszystkim ludzie, tworzący wspólnotę 
lokalną, a troska o ich byt to credo 
każdego samorządowca” – podsumo-
wuje ubiegły rok Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko, poproszony przez 
redakcję o komentarz.

Centrum Energii Odnawialnej  
– podsumowanie działań

Centrum Energii Odnawialnej 
jako punkt wspierający lokalne samo-
rządy i mieszkańców powiatu w za-
kresie wdrażania odnawialnych źródeł 
energii i działań podnoszących efek-
tywność energetyczną działa już pra-
wie od 1,5 roku. Czas więc na pierwsze 
podsumowania i przedstawienie osią-
gniętych efektów.

Utworzenie Centrum Energii 
w Powiecie Hajnowskim to efekt pol-
sko – niemieckiej współpracy pomiędzy 
Powiatem Hajnowskim a Stowarzysze-
niem Energievision Frankenwald e.V. 
z Bawarii oraz wcześniejszych działań 
z Lutzem Ribbe z Fundacji EuroNatur.

Centrum  świadczy bezpłatne 
doradztwo w zakresie zastosowania 
OZE, wymiany pieców grzewczych, 
systemów wentylacji oraz wspiera 
mieszkańców w procesie aplikowania 
o dofinansowanie ze środków krajo-
wych – programu „Czyste powietrze” 
i unijnych. Jeśli więc chcielibyście  do-
konać wyliczeń dot. wielkości instalacji 
wg indywidulanych potrzeb, szukacie 
informacji o źródłach dofinansowania 
na instalacje fotowoltaiczne, solarne, 
pompy ciepła lub termomodernizację, 
potrzebujecie kontaktów z podlaski-
mi  firmami działającymi na runku 
OZE lub pomocy w wypełnieniu wnio-
sku o dofinansowanie - skorzystajcie 
z bezpłatnego doradztwa naszego Cen-
trum Energii Odnawialnej!

Efekty pracy
O skuteczności Centrum świad-

czy statystyka – od początku funk-
cjonowania Centrum o tego typu po-
rady zgłosiło się 345 indywidualnych 
mieszkańców z Powiatu Hajnowskie-
go. Największym zainteresowaniem 
cieszy się możliwość produkcji prądu 
z instalacji fotowoltaicznej na własne 
potrzeby. 215 osobom opracowano 
koncepcję instalacji fotowoltaicznej do-
stosowaną do indywidualnych potrzeb 
gospodarstwa domowego zawierającą 
wyliczenie wielkości instalacji, przewi-
dywane oszczędności oraz proponowa-
ne rozmieszczenie na dachu budynku 
lub terenie. 53 osoby zdecydowały się 
na wymianę lub zakup nowych, ener-
gooszczędnych pieców. Dzięki pomocy 
Centrum mieszkańcy regionu otrzymali 
bezpłatne oszacowanie kosztów zmia-
ny źródeł ciepła do ogrzania budynku 
wraz z konkretnymi propozycjami mo-
deli kotłów. Dodatkowo dla 16 z tych 

osób pracownicy Centrum sporządzili 
wnioski o dofinansowanie w programie 
„Czyste powietrze” oraz nadzorują spo-
rządzanie wniosków o płatność wraz 
z prawidłowym przygotowaniem doku-
mentów potwierdzających prawidłowe 
wykorzystanie środków pomocowych.

Za sprawą współpracy naszego 
Centrum z biznesem, powstała baza 
firm z terenu Województwa Podlaskie-
go działających w obszarze energii 
odnawialnej, systemów grzewczych 
i termomodernizacji. Dzięki temu 
mieszkańcy mają możliwość bezpo-
średniego kontaktu z wykonawcą, co 
jest niezwykle istotne również dla póź-
niejszych serwisów gwarancyjnych.

Pomoc nie tylko dla 
mieszkańców

Oferta Centrum dedykowana 
jest także samorządom, które mogły 
uzyskać dodatkowe techniczne wspar-
cie przy opracowywaniu dokumenta-
cji technicznej w przygotowywanych 
przetargach lub przy przygotowywaniu 
dokumentów aplikacyjnych o dofinan-
sowanie zer środków unijnych. W tym 
zakresie w Centrum Energii Odnawial-
nej zostały sporządzone analizy efek-
tywności energii elektrycznej oświetle-
nia ulicznego w 5 gminach, w tym w 4 
z Powiatu Hajnowskiego. W związku 
z wykorzystaniem systemu zarzą-
dzania energią w gminach, Centrum 
ma możliwość przygotowania również 
certyfikatów energetycznych dla bu-
dynków komunalnych. Analizowane 
są również na bieżąco umowy z PGE 
oraz wydatki na energię elektryczną 
i grzewczą w budynkach w poszcze-
gólnych jednostkach powiatowych. 
Okazuje się bowiem, że wprowadzenie 
nawet drobnych modyfikacji w syste-
mie grzewczym lub energetycznym 
może przyczynić się do oszczędności 
i zmniejszenia opłat. Ze wsparcia do-
radczego Centrum korzystają również 
hajnowskie spółki – Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji oraz Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych.

Promocja OZE 
W celu propagowania wiedzy 

na temat odnawialnych źródeł ener-
gii oraz działań energooszczędnych 
Centrum Energii Odnawialnej prowa-
dzi działania edukacyjne. Opracowano 
publikacje: „Instalacja fotowoltaiczna 
– podstawowe wymagania zapewnia-

Cd. str. 4



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

W dniu 28 stycznia 2021 roku nastąpiło 
oficjalne otwarcie Dziennego Domu Pomo-
cy w Hajnówce. W inauguracji uczestniczyły 
władze naszego miasta, wykonawca inwe-
stycji oraz duchowieństwo. Zaproszonych go-
ści powitał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Hajnówce, Pan Mariusz 
Iwaniuk. Celem otwarcia Dziennego Domu 
Pomocy jest zapewnienie usług społecznych 
o wysokim standardzie. Docelowo Dzienny 
Dom Pomocy przystosowany jest do objęcia 
wsparciem 20 uczestników znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, samotnych, eme-
rytów i rencistów, którzy ze względu na wiek, 
chorobę lub niepełnosprawność wymagają 
częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych. Placówka 
zapewniać będzie szeroki wachlarz wsparcia 
w postaci terapii zajęciowej, zajęć rekreacyj-
nych i kulturalno–oświatowych oraz ćwiczeń 
usprawniających. Dodatkowo uczestnicy zajęć 

Otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce

będą mieli zapewnione dwa posiłki dziennie, 
a także zostaną objęci wsparciem psychologa 
i radcy prawnego.

Po oficjalnych przemówieniach zebra-
nych gości wszyscy udali się przed budynek 
Dziennego Domu Pomocy, gdzie dokonano 
uroczystego aktu otwarcia poprzez symbo-
liczne przecięcie wstęgi. Przedstawiciele du-
chowieństwa poświęcili nowy obiekt, po czym 
zebrani goście mieli możliwość obejrzenia bu-
dynku oraz jego wyposażenia. 

Środki finansowe na rozbudowę, wy-
posażenie oraz funkcjonowanie pochodzą 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020 i zostały pozyskane w ramach pro-
jektów: „Utworzenie Domu Dziennej Pomocy 
w Hajnówce” oraz „Rozwój systemu usług 
opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka”. 

Rafał Gryc
MOPS Hajnówka

      Hajnówka dnia 19 stycznia 2021 roku 
GK.6621.11.9.2020 
    

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 8 ust.1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 703 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z  2020 roku poz. 256) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta 
Gminy Czeremcha z dnia 27 października 2020 roku
 

p o s t a n a w i a m
uznać  za mienie gminne nieruchomość położoną w obrębie Opaka Duża, gmina Czeremcha, ozna-

czoną w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 43/1 o powierzchni 4,65 ha i 43/2  
o powierzchni 2,53 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 27 października 2020 roku Wójt Gminy Czeremcha zwrócił się do Staro-

sty Hajnowskiego o wydanie decyzji stwierdzającej, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów 
i budynków obręb Opaka Duża, gmina Czeremcha jako działki ewidencyjne numer 43/1 i 43/2 stanowi mienie 
gromadzkie. 

Wójt Gminy Czeremcha do wniosku o uznanie za mienie gromadzkie działek nr 43/1, 43/2 załą-
czył zeznania dwóch świadków, którzy zeznali, że działki oznaczone w ewidencji gruntów numerem  
43/1 o powierzchni 4,65 ha i 43/2 o powierzchni 2,53 ha, stanowiące drogę, położone we wsi Opaka Duża, gmina 
Czeremcha przed 1963 rokiem były wykorzystywane jako droga publiczna wspólnie zarówno przez mieszkańców 
wsi jak i innych użytkowników jako dojazd do pól i gruntów leśnych.

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 droga oznaczona aktualnym numerem 
ewidencyjnym 43/1 i 43/2 była na mapie ( pierworysie) wsi Opaka Duża, gmina Czeremcha, sporządzonej w 1961 
roku i oznaczona była numerami działek 1408, 1409 i 528.

Ponadto w rejestrze pomiarowo-klasyfikacyjnym założonym w 1961 roku, działki nr 1408, 1409  
i 528 zapisane były jako drogi. 

 W rejestrze gruntów wsi Opaka Duża, gmina Czeremcha, założonym w 1972 roku przedmio-
towa droga została oznaczona numerem 43 o powierzchni 6,47 ha i 377 o powierzchni 0,72 ha 
i zapisana jako tereny różne, władanie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Spraw Wewnętrznych  
w Białymstoku – pas  drogi granicznej, w rejestrze gruntów z 1980 roku w/w działki zostały zapisane na Urząd 
Wojewódzki Wydział Spraw Wewnętrznych w Białymstoku jako osobę władającą – tereny różne.

W aktualnej ewidencji gruntów i budynków obrębu Opaka Duża, założonej w 1989 roku przedmiotowy pas 
drogi granicznej został oznaczony numerem działki 43/1 i 43/2 o ogólnej powierzchni 7,18 ha jako tereny różne 
i zapisany na Skarb Państwa – władanie Urząd Gminy Czeremcha.

Biorąc po uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 43/1 i 43/2  
spełniają wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki fak-
tycznie były drogą i były wykorzystywane jako grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa 
do użytkowania przedmiotowej drogi był ogół mieszkańców wsi.

Pismem z dnia 26 listopada 2020 roku, Starosta Hajnowski poinformował Wójta Gminy Czeremcha oraz sołtysa 
wsi Opaka Duża o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 

P o u c z e n i e
Od  decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  

za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 

organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  
i prawomocna.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  
w sołectwie Opaka Duża oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czeremcha 
oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Czeremcha i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha
2. Sołtys wsi Opaka Duża pan Jan Puszkarewicz  
3. Urząd Gminy Czeremcha 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 Czeremcha
7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska 
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko

jące bezpieczeństwo instalacji”, „Jak zbudować 
energooszczędny dom z odnawialnymi źródłami 
energii” oraz „Jak oszczędzać energię w gospo-
darstwie domowym?”. Ponadto zostały przepro-
wadzone webinaria dla mieszkańców na temat 
bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej. Szersze 
działania uświadamiające społeczność lokalną 
o zaletach nowych technologii w trakcie festynów 
i spotkań otwartych były niemożliwe ze względu 
na sytuację epidemiologiczną, ale  gdy tylko sytu-
acja zdrowotna w kraju  wróci do normy na pewno 
ruszymy też z tego typu formą edukacji.  Aktual-
nie akcję informacyjną prowadzimy za pośred-
nictwem naszych mediów: na stronie interneto-
wej oraz facebook znajdziecie najnowsze newsy 
o dostępnych źródłach dofinansowania, nowinkach 
proekologicznych i ciekawostki ze świata energii.

Centrum Energii Odnawialnej w ramach 

projektu było wspierane do końca 2020 r., obec-
nie czekamy na decyzję o kontynuacji projektu, 
ale Centrum nadal funkcjonuje!

„Analiza efektów działalności Centrum po-
kazuje, jak ważna jest to inicjatywa. Cieszy mnie 
zainteresowanie mieszkańców oraz instytucji 
i gmin. Mając na względzie skuteczną realizację 
potrzeb społeczności lokalnej, a także znaczenie 
rozwoju technologii OZE dla naszego regionu, zde-
cydowaliśmy o dalszym funkcjonowaniu Centrum” 
– mówi Starosta Andrzej Skiepko. 

Zapraszamy  do dalszej współpracy miesz-
kańców, firmy, samorządy i instytucje! Potrzebu-
jecie pomocy w tematyce OZE? Skontaktujcie się 
z nami: 

Biuro Centrum Energii Odnawialnej mieści 
się w budynku byłych warsztatów Zespołu Szkół 
Zawodowych, ul. 3 Maja 25a, na I piętrze.

  Centrum Energii Odnawialnej

Centrum Energii Odnawialnej – podsumowanie działań
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