
Motto numeru:
„Jeden z najgłębszych sekretów życia 
polega na tym, że tylko to wszystko,  

co robimy dla innych,
jest tym, co naprawdę warto robić.”

Carroll Lewis
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Szarfy, pałeczki, woreczki… - 
to tylko niektóre rekwizyty, jakie 
wykorzystywane były podczas róż-
norodnych zabaw ruchowo-biego-
wych wśród najmłodszych uczestni-
ków „Mikołajkowego Biegu o Puchar 
Wójta Gminy Narewka”, jaki odbył 
się 6 grudnia br. w Szkole Podsta-
wowej w Narewce.

Ogrom emocji towarzyszących 
klasom I-III w trakcie sportowych 
rozgrywek momentami sięgał ze-
nitu! Radość z wygranej w ramach 
poszczególnych konkurencji, zapro-
ponowanych przez szkolnych wuefi-

Narewka
Mikołajkowy Bieg o Puchar Wójta Gminy

stów - panów Michała Panfiluka oraz 
Mirosława Kransopolskiego, była 
wprost nie do opisania, a dało się 
ją niewątpliwie dostrzec na urado-
wanych buziach zawodników oraz 
w nieskrępowanych gestach, wy-
rażanych poprzez podskoki w górę 
oraz w czasie wzajemnego dopingu 
członków poszczególnych drużyn.

Sala gimnastyczna, na której 
rozgrywały się zawody, tętniła ży-
ciem, śmiechem i nieokiełznanym 
gwarem, roznoszącym się szerokim 
echem po wszystkich zakamarkach 

Cd. str. 7

Klub Seniora w Łubinie pod 
kierownictwem Jolanty Januszew-
skiej nie ustaje w zachęcaniu se-
niorów do aktywnego życia. Przed 
świętami zorganizowano spotkanie 
wigilijne, na którym – oczywiście – 
nie zabrakło świętego Mikołaja ze 
słodkimi prezentami. Były kolędy 
i wspomnienia związane ze świę-
tami Bożego Narodzenia.

Po świętach uczestniczki klu-
bu pokazały swoje umiejętności 
z zakresu rękodzieła. Na warszta-
tach przeprowadzonych przez pa-
nie: Marzenę Rutkowską i Dorotę 
Niemyjską z Fundacji A.I.D.G. Ze 
Stokowiska tworzyły piękne anioły 
metodą – powertex.                     (s)

Łubin Rudołty

Anioły z Klubu Senior+

21 grudnia podczas uro-
czystości w Muzeum Podlaskim 
Marszałek Artur Kosicki wręczył 
nagrody za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej oraz 
upowszechniania i ochrony kultury. 
Otrzymali je:
• Rafał Gąsowski za dotychcza-

sowe kreacje aktorskie w teatrze 
Wierszalin,

• ks. Jarosław Jóźwik, proboszcz 
parafii prawosławnej w Topilcu 
oraz Kanclerz Akademii Supra-
skiej,

• Zbigniew Tomasz Klimaszew-
ski, dziennikarz, publicysta, autor 
wielu książek dotyczących lokal-
nej historii,

• Waldemar Smaszcz, historyk 
literatury, krytyk, tłumacz, ese-
ista, laureat wielu nagród lite-
rackich,

• Zuzanna Sosnowska, znakomi-
ta wiolonczelistka,

• Stowarzyszenie „Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Łapach”

• Mirosław Szymański – od 35 
lat manager, kierownik arty-
styczny i choreograf Ludowego 

Zespołu Pieśni i Tańca „Skowron-
ki” z Brańska.

• Zespół Pieśni i Tańca „Su-
walszczyzna”, jeden z najstar-
szych zespołów folklorystycznych 
w kraju.

Każdy z laureatów otrzymał 
nagrodę finansową w wysokości 9 
000 zł.

***
Ks. Jarosław Jóźwik

Jest inicjatorem szeregu spo-
tkań, mających na celu sieciowanie 
organizacji działających w sferze 
kultury i działalności artystycznej. 
Pomaga realizować projekty skie-
rowane do młodzieży, czego przy-
kładem może być obóz dla Polonii 

„Duchowe okno na świat – ojczy-
zna obrazem i piórem poznana”. 
W ramach swojej działalność ks. 
Jarosław prowadzi również obo-
zy, na których młodzież uczy się 
digitalizować obiekty historyczne 
i pomagać w zachowaniu ich od 
zapomnienia.

W ramach działalności Aka-
demii Supraskiej czynnie wspiera 
i współorganizuje wystawy znanych 

artystów takich jak Leon Tarase-
wicz, ale też tych, którzy są dopie-
ro na początku swojej drogi arty-
stycznej. Z inicjatywy ks. Jarosława 
Jóźwika, w Akademii Supraskiej 
powstała galeria Wiktora Wołkowa. 
Jest on też redaktorem naczelnym 
wydawnictwa „Latopisy Supraskie”.

Ks. Jarosław w ostatnich la-
tach przeprowadził remonty zabyt-
kowej cerkwi parafialnej w Topilcu, 
która jest przykładem znakomitego 
przeprowadzenia prac z zakresu 
konserwacji zabytków.  

W 2018 r. w Topilcu została 
ukończona modernizacja i prze-
kształcenie dawnej stodoły na 
świetlicę. Znajdujące się w niej po-
mieszczenia zostały dostosowane 
do potrzeb parafialnej wspólnoty, 
przede wszystkim związanej z To-
pilcem młodzieżowej grupy teatral-
nej „ZaTopieni w historii”.
Mirosław Szymański

Zespół „Skowronki” w ciągu 
kilku lat zaczął być zauważalny na 
scenach ludowych regionu i doce-
niany przez władze województwa. 

Nagrody Marszałka dla ludzi kultury
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Wybieramy pocztówkę z rysiem - str. 2
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Ryś to największy europejski 
dziki kot i jeden z największych 
drapieżników Europy. W dawnych 
przekazach literackich i artystycz-
nych przedstawiany bywał często 
jako podstępna krwiożercza bestia, 
prowadząca nocny tryb życia w le-
śnej gęstwinie. Negatywny obraz 
drapieżnika podsycany wyobraźnią 
ludzką i lękiem przed nieznanym 
sprawił, że ryś stanął  niemalże 
na krawędzi wyginięcia. A przecież 
duże drapieżniki pełnią niebagatel-
ną rolę w ekosystemie lasu - ich 
brak może spowodować nadmierny 
wzrost liczebności populacji ssaków 

Konkurs z Białowieskiego Parku Narodowego 
- Święta z Rysiem

kopytnych, a przez to wpływa na 
stan drzewostanów. Stąd stopniowo 
zaczęła pojawiać się świadomość 
konieczności ochrony rysia, a także 
wilka. Ryś jest w Polsce gatunkiem 
chronionym od 1995 roku. Mimo 
ochrony trwającej prawie ćwier-
ćwiecze, populacja tego drapieżnika 
jest nadal niestabilna - w naszym 
kraju występuje tylko około 200 
tych dzikich kotów. Niektóre popu-
lacje tego drapieżnika są nadal za-
grożone - bez aktywnej ochrony nie 
przetrwają. Stąd potrzeba dalszej 
ochrony i ciągłej edukacji, umoco-
wującej pozytywny wizerunek rysia 

w społeczeństwie. Właśnie dlatego 
ogłosiliśmy we wrześniu Konkurs 
związany z naszym dzikim kotem 
PN: „Święta z Rysiem”. Dnia 19 
listopada upłynął termin nadsyła-
nia prac. Do Białowieskiego Parku 
wpłynęło 270 projektów  kartki 
świątecznej przestawiającej rysia 
w scenerii Świat Bożego Narodzenia. 
Oceniliśmy je w trzech kategoriach 
wiekowych. Łącznie nagrodziliśmy 
i wyróżniliśmy 39 prac. Uroczyste 
ogłoszenie nazwisk zwycięzców 
i wyróżnionych odbyło się dn. 27 
listopada br. w czasie wydarzenia 
PN. Noc z Rysiem. Na tym przyrod-

niczym evencie zorganizowaliśmy 
wernisaż online nagrodzonych i wy-
różnionych prac. Nagrody dla au-
torów najpiękniejszych „rysiowych” 
kartek sfinansował Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Białymstoku. 
Ponadto piękne nagrody - rysie 
maskotki oraz edukacyjne upomin-
ki - komiksy o wilku, ufundowała 
Fundacja WWF Polska. Obecnie 
prace są prezentowane w Bibliote-
ce Miejskiej w Hajnówce - o każdej 
porze dnia, a nawet nocy można je 
oglądać na ekspozycji zainstalowa-
nej w witrynach okien Biblioteki.  

Mamy jeszcze jedną niespo-
dziankę - zapraszamy do Plebiscytu 
Publiczności Mieszkańców Podlasia 

- wystarczy podać nazwisko autora 
pracy plastycznej, która w Państwa 
oczach miałaby być tę wybraną do 
świątecznych życzeń (na adres 
mailowy hanna.schmidt@bpn.com.
pl) oraz swój numer kontaktowy 
wraz z imieniem. Wybieramy jedną 
z prac prezentowanych na łamach 
Wieści - to wybrane prace, które 
zostały nagrodzone lub zdobyły wy-
różnienie. Na Państwa propozycje 
czekamy do 15 lutego 2022r.

Hanna Schmidt

Bartek Bobel, 7 lat, Zespół Szkół im. Armii Krajowej
w Brańsku, op. Małgorzata Włostowska 

(III miejsce, I kategoria wiekowa)

Maria Katarzyna Lewandowska, 7 lat, Siedlce
(wyróżnienie, I kategoria wiekowa)

Łucja Gil, 7 lat, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”
w Lublinie, op. Katarzyna Niedźwiadek  

(wyróżnienie, I kategoria wiekowa)

Mateusz Miazio, 13 lat, Młodzieżowy Dom Kultury  
„Pod Akacją” w Lublinie, op. Katarzyna Niedźwiadek  

(II miejsce , II kategoria wiekowa)

Maja Szaniawska, 8 lat, Szkoła Podstawowa nr 1
im. T. Kościuszki w Wysokim Mazowieckim,

op. Ewa Kućmierowska – Mirek (II miejsce, I kategoria wiekowa)

Pola Potoczniak, 11 lat, Zespół Szkół nr 2  
im. Prymasa Tysiąclecia Szkoła Podstawowa nr 5 w Markach 

(III miejsce , I kategoria wiekowa)

Joanna Hajduczenia, Warszawa  
(II miejsce , III kategoria wiekowa)

Klaudia Masłowska, 10 lat, Szkoła Podstawowa nr 3 
w Bielsku Podlaskim, op. Alina Sacharewicz  

(I miejsce, I kategoria wiekowa)

Łucja Włodzimirow, 13 lat, Szkoła Podstawowa  
im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim,  

op. Anna Dolińska (wyróżnienie, II kategoria wiekowa)

Eliza Borowska, 15 lat, Łubin Kościelny  
(I miejsce, II kategoria wiekowa)
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30 grudnia ub. roku rada po-
wiatu uchwaliła budżet na 2022 
rok. Podczas sesji obecni byli wszy-
scy radni w liczbie 17. Podjęli oni 
uchwałę budżetową jednogłośnie, 

bez głosów przeciwnych i wstrzy-
mujących się. 

Tegoroczny budżet powiatu 
przewiduje uzyskanie dochodów 
ogółem w wysokości 71,2 mln zł, 

Budżet powiatu bielskiego na 2022 rok

Sesja budżetowa Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim odbyła się  
w trybie zdalnym

w tym dochodów bieżących w kwo-
cie 58,7 mln zł oraz majątkowych 
w wysokości 12,5 mln zł. W budże-
cie na 2021 rok przewidywano do-
chody ogółem w kwocie 62,5 mln 
zł, plan dochodów na 2022 rok 
w stosunku do ubiegłorocznego 
jest zatem wyższy o kwotę 8,7 mln 
zł. Różnicę stanowią głównie środ-
ki zewnętrzne na zadania własne, 
w tym środki na realizację zadań 
inwestycyjnych.

Podobnie zwiększeniu uległ 
plan wydatków powiatu. Wydatki 
na 2022 rok wynoszą 79,7 mln zł, 
z tego bieżące w wysokości 58,1 
mln zł oraz majątkowe w wysokości 
21,6 mln zł. Tegoroczny plan w po-
równaniu do ubiegłorocznego jest 
zatem wyższy o 12,5 mln zł.

Planowany wynik finansowy 
budżetu na 2022 rok zamyka się 
deficytem w kwocie 8,5 mln zł, któ-

ry zostanie pokryty głównie przy-
chodami pochodzącymi z nadwyżki 
budżetowej z lat ubiegłych.

Jak ocenił starosta bielski Sła-
womir Jerzy Snarski, jest to bar-
dzo dobry budżet. - Po pierwsze 
zabezpiecza on wszystkie zadania, 
które powiat realizuje – zwracał się 
starosta do radnych rady powiatu 
przed podjęciem uchwały. – Po dru-
gie jest to budżet zrównoważony. 
Od wielu lat staramy się ten budżet 
zrównoważyć po to, aby mieć nowe 
możliwości pozyskiwania pojawia-
jących się środków zewnętrznych. 
Wreszcie ten budżet zawiera dużo 
różnych inwestycji, które są oczeki-
wane zarówno w sferze inwestycji 
drogowych, jak też w infrastruktu-
rze użyteczności publicznej.

Jak podkreślił starosta, kon-
tynuowana jest praktyka wpisywa-
nia do budżetu wyłącznie potwier-

dzonych dochodów. Nie są w nim 
zatem zawarte środki pochodzące 
ze źródeł zewnętrznych, o które 
powiat dopiero się ubiega. W mia-
rę ich pozyskania budżet powiatu 
będzie ulegał korekcie, a w efekcie 
oczekiwać należy jego dalszego 
zwiększania. Przykładem może tu 
być Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg, w ramach którego powiat 
ubiega się o środki w wysokości ok. 
19 mln zł. - Gdyby udało się nam 
pozyskać te środki, to wydatki mo-
głyby osiągnąć rekordowy poziom 
ok. 100 mln zł, czego jeszcze nigdy 
powiat bielski nie osiągnął – stwier-
dził starosta. – Jesteśmy do tego 
przygotowani jeżeli chodzi o udział 
własny w planowanych inwesty-
cjach. Jeśli rozstrzygnięcia w tym 
zakresie będą dla nas pozytywne, 
jesteśmy w stanie przy tym budże-
cie wszystko zrealizować.      nt, pd

Tegoroczny budżet powiatu 
bielskiego, uchwalony na sesji 30 
grudnia ub. roku, zawiera intere-
sujący katalog zadań inwestycyj-
nych. Realizowane będą zarówno 
inwestycje drogowe, jak też infra-
strukturalne prowadzone w sferze 
obiektów użyteczności publicznej.

Wśród najważniejszych za-
mierzeń inwestycyjnych powiatu 
bielskiego znalazły się:
• „Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1694B od drogi wojewódzkiej Nr 
681 – Popławy - Puchały Stare - 
granica powiatu” – łączna wartość 
zadania wynosi 5,3 mln zł, okres 
realizacji 2020-2022,

• „Przebudowa z rozbudową drogi 
powiatowej Nr 1581B Wyszki - 
Filipy (Etap I)” – łączna wartość 
zadania wynosi 3,1 mln zł, okres 
realizacji 2021-2023,

• „Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1575B Bielsk Podlaski - Strabla, 
odcinek Bielsk Podlaski - Stoło-
wacz (II Etap)” – łączna wartość 
zadania wynosi 7 mln zł, okres 
realizacji 2021-2023,

• „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 
1692B wraz z przebudową mostu 
w miejscowości Dębowo” – łączna 
wartość zadania wynosi 2,3 mln 
zł, okres realizacji 2022 r.,

• „Rozbudowa i przebudowa budyn-
ku przy ul. Widowskiej 1 w Biel-
sku Podlaskim” – łączna wartość 
zadania wynosi 6,4 mln zł (okres 
realizacji 2020-2023),

• „Przebudowa i rozbudowa budyn-
ku internatu przy ul. Hołowieskiej 

Inwestycje powiatu bielskiego w 2022 roku
18 w Bielsku Podlaskim wraz z za-
pleczami i Izbą Pamięci” – łączna 
wartość zadania wynosi ok. 10 
mln zł, okres realizacji 2021-
2023, 

• „Budowa hali  sportowej przy 
II Liceum Ogólnokształcącym 
z Białoruskim Językiem Naucza-
nia w Bielsku Podlaskim” – łączna 
wartość zadania wynosi 5,2 mln zł, 
okres realizacji 2018-2022.

Omawiając założenia bu-
dżetu podczas XXIX sesji rady 
powiatu starosta bielski Sławomir 
Jerzy Snarski informował radnych, 
iż zawiera on wyłącznie zadania 
inwestycyjne, co do których po-
twierdzone jest źródło pozyskania 
wydatków. Nie są w nim zawarte 
zatem środki pochodzące ze źró-
deł zewnętrznych, o które powiat 
dopiero się ubiega. W miarę ich 
pozyskania, budżet powiatu zatem 
będzie ulegał korekcie, a w efekcie 

oczekiwać należy jego dalszego 
zwiększania. Przykładem może tu 
być Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg, w ramach którego powiat 
ubiega się o środki w wysokości ok. 

19 mln zł. Na decyzję o udzieleniu 
dofinansowania oczekuje tu 8 za-
dań drogowych:
• remont drogi powiatowej Nr 

1654B Bielsk Podlaski – Par-
cewo i mostu położonego w jej 
ciągu - wartość zadania wynosi  
1,2 mln zł,

• rozbudowa i przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1686B Gredele – 
Gredele Kolonia – do skrzyżowa-
nia z drogą gminną Nr 108273B - 
wartość zadania wynosi 2,1 mln zł,

• przebudowa odcinka drogi powia-
towej Nr 1603B Szczyty Dzięcio-
łowo – Szczyty Nowodwory - war-
tość zadania wynosi 1,7 mln zł,

• przebudowa i rozbudowa drogi po-
wiatowej Nr 1741B od skrzyżowa-

nia z drogą powiatową Nr 1740B 
do skrzyżowania z drogą gminną 
do miejscowości Bystre łącznie 
z przebudową mostu – 5,6 mln zł,

• przebudowa drogi powiatowej Nr 
1698B Spieszyn (Etap II) – 1,5 
mln zł,

• przebudowa drogi powiatowej Nr 
1691B odcinek Truski – Olszewo 
– 4,1 mln zł,

• rozbudowa drogi powiatowej Nr 
1683B, 1679B, 1684B Podbiele – 
Dubiażyn – 3 mln zł,

• remont drogi powiatowej Nr 1697B 
na odcinku droga krajowa DK 66 

– miejscowość Karp – 2,2 mln zł.

Starosta Snarski zapewnił, 
że powiat bielski jest przygoto-
wany na realizację wszystkich in-
westycji, zarówno tych zawartych 
w budżecie, jak też pozostałych, 
oczekujących na dofinansowanie 
ze źródeł zewnętrznych. Ponadto 
w miarę otwierających się w cią-
gu roku innych możliwości pozy-
skania środków, do budżetu mogą 
być wprowadzane kolejne zadania. 
Umożliwia to bardzo dobra kondy-
cja finansowa powiatu, pozwalają-
ca na zabezpieczenie wymaganych 
wkładów własnych bez konieczno-
ści zaciągania kredytów.             pd

15 grudnia br. zarząd powiatu 
zawarł umowę z wojewodą podla-
skim na dofinansowanie przebu-
dowy drogi powiatowej Nr 1575B 
Bielsk Podlaski – Strabla, odcinek 
Bielsk Podlaski – Stołowacz. 

Zadanie realizowane będzie 
w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji 

wyniesie 7 mln zł, w tym 3,5 mln 
pochodzić będzie z budżetu pań-
stwa, natomiast pozostałe środki 
zapewni powiat bielski i samorząd 
gminy Bielsk Podlaski. W przyszłym 
roku przebudowany zostanie 4-kilo-
metrowy odcinek drogi. Zakończe-
nie całości prac planowane jest na 
rok 2023.                                   pzd

Umowa na przebudowę drogi  
Bielsk Podlaski - Stołowacz
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Rada powiatu podczas gru-
dniowej sesji podjęła uchwałę 
w sprawie wystąpienia do Ministra 
Obrony Narodowej z wnioskiem 

o zezwolenie na utworzenie od-
działu przygotowania wojskowego 
w Technikum nr 4 wchodzącym 
w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Zie-

Nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół nr 4 - przygotowanie wojskowe

Klasa o profilu policyjnym (2010-2013) podczas zajęć

17 grudnia br. dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Bielsku 
Podlaskim Beata Dawidziuk ode-
brała nagrodę za udział w konkur-

sie „Rozwój i doskonalenie kompe-
tencji na nowoczesnym rynku pracy 

– dobre praktyki w urzędach pracy 
woj. podlaskiego”. 

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy z wyróżnieniem

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim  
Beata Dawidziuk (w środku) odbiera nagrodę konkursową

Portal edukacyjny „Perspek-
tywy” opublikował wyniki tego-
rocznych rankingów liceów ogólno-
kształcących i techników. Sukcesem 
może pochwalić się II Liceum Ogól-
nokształcące z BJN im. B. Tarasz-
kiewicza w Bielsku Podlaskim, które 
zajęło wyróżniające się miejsca. 

Szkoła ta w kategorii olimpij-
skiej zajęła 19. miejsce w kraju i 2 
w województwie podlaskim. Nato-
miast w ogólnej klasyfikacji najlep-
szych liceów ogólnokształcących 
II Liceum uplasowało się na 16. 
miejscu w województwie. Na nieco 
dalszej 28. pozycji znalazło się rów-
nież I Liceum Ogólnokształcące im. 
T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

W notowaniu ogólnopolskim  
II LO uplasowało się na 512. miej-
scu, natomiast I LO zajęło 813. po-
zycję na 1000 finalistów, przy ok. 
2,2 tys. liceów w Polsce. 

Bielskie technika w ogólno-
polskim rankingu ulokowały się 
poza pierwszą pięćsetką. Nato-
miast w zestawieniu wojewódzkim 
Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 
4 im. Ziemi Podlaskiej osiągnęło 28. 
miejsce, zaś Technikum nr 1 w Ze-
spole Szkół nr 1 im. Marszałka J.K. 
Piłsudskiego zajęło 40. miejsce. 

Podsumowując wyniki rankin-
gów można stwierdzić, iż w porów-
naniu do publikowanych w poprzed-
nich latach zestawień zauważalne 
są znaczące rotacje i duże różnice 
w pozycjach poszczególnych szkół. 
Oczywistym jest, że wpływ na to 
miała pandemia koronawirusa CO-
VID-19, wymuszając system na-
uki zdalnej i powodując związane 
z tym wtórne problemy z przyswa-
janiem wiedzy. Ostatni rok pod tym 
względem nie był łaskawy ani dla 
uczniów, ani też dla nauczycieli. 

pd

Rankingi liceów i techników 
„Perspektyw” 2022

W ubiegłym roku powiat biel-
ski wydał ok. 10,6 mln zł na inwe-
stycje drogowe. Z tej kwoty tylko 
3,2 mln zł pochodziło z własnego 
budżetu. Zarząd powiatu na ten cel 
pozyskał ze źródeł zewnętrznych aż 
7,4 mln zł!

Najważniejsze zrealizowane 
przez powiat w 2021 roku inwe-
stycje drogowe: 
• drugi etap zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1694B od 
drogi wojewódzkiej nr 681 – Po-
pławy – Puchały Stare – granica 
powiatu” – wartość wykonanych 
robót wyniosła ok. 3,2 mln zł;

• przebudowa i rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 1681B na odcinku 
Orla – Koszele – 2,5 mln zł;

• rozbudowa i przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1575B łącznie 
z przebudową mostu w miejsco-
wości Strabla – ok. 2 mln zł;

• przebudowa drogi powiatowej Nr 
1599B ul. Piłsudskiego i ul. Biel-
ska w Brańsku – 1,9 mln zł;

Inwestycje drogowe powiatu bielskiego w 2021 roku

• przebudowa z rozbudową drogi 
powiatowej Nr 1581B Wyszki - 
Filipy (Etap I) – 974 tys. zł.

Ponadto w ramach bieżące-
go utrzymania dróg dokonany zo-
stał remont ul. Orzeszkowej w Orli. 
Koszt robót wyniósł 254 tys. zł. 
Inwestycja została zrealizowana 
przez wsparciu finansowym samo-
rządu gminy Orla.

Do poniesionych nakładów na 

inwestycje drogowe powiatu nale-
ży również doliczyć koszty wyko-
nanych dokumentacji projektowych 
na przebudowę dróg (ok. 300 tys. 
zł), budowy parkingu przy ul. Wi-
dowskiej w Bielsku Podlaskim (55 
tys. zł), czy też wykupu gruntów 
na poszerzenie pasa drogi powia-
towej Kozły – Podbiele (9 tys. zł). 
Na potrzeby powiatowego zarządu 
dróg zakupiony został samochód 

ciężarowy marki Iveco z regulo-
wanym hydraulicznie pługiem do 
odśnieżania. Koszt zakupu wyniósł 
325 tys. zł.

Z pozyskanych przez zarząd 
powiatu środków zewnętrznych 
przeznaczonych na inwestycje 
drogowe 2,5 mln zł pochodziło 
z budżetów samorządów gminnych. 
Blisko 4 mln zł stanowiły środki 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg. Ok. 950 tys. zł pozyskano 
z rezerwy budżetu państwa.

Osiągnięty pułap wydatków 
inwestycyjnych dowodzi, iż powiat 
bielski w 2021 r. nie zwolnił tem-
pa rozwoju sieci dróg powiatowych. 
W ciągu poprzednich dwóch lat na 
zadania drogowe wydatkowano nie-
mal identyczne kwoty (w 2019 r. – 
10,4 mln zł, w 2020 r. – 10,2 mln 
zł). Podobnie przedstawia się także 
wysokość pozyskanych z zewnątrz 
środków finansowych. W 2019 r. 
była to kwota 7,2 mln zł, a w 2020 

– 7,3 mln zł. Zaznaczyć przy tym na-
leży, iż inwestycje te realizowane są 
w niesprzyjających dla samorządu 
powiatowego warunkach. Pandemia 
COVID-19 powoduje bowiem istotne 
problemy z zapewnieniem siły ro-
boczej przy budowie dróg, stałemu 
zwiększeniu ulegały również koszty 
zakupu materiałów budowlanych. 
Miało to istotny wpływ na wielkość 
wydatkowanych środków i ilość wy-
konanych zadań.                 pd, pzd

mi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. 
Jeśli minister wypowie się pozytyw-
nie w tej sprawie, już od 1 września 
br. uczniowie będą mogli kształcić 
się w tym nowym i interesującym 
kierunku nauczania.

Kształcenie wojskowe, lub 
szerzej mówiąc – mundurowe, ma 
już pewną tradycję w powiatowej 
edukacji. W latach 2000-2004 w li-
ceum ogólnokształcącym funkcjo-
nującym w ramach Zespołu Szkół nr 
1 w Bielsku Podlaskim istniała kla-
sa o profilu wojskowym. Natomiast 
w latach 2010-2013 również w tej 
szkole działały klasy o profilu poli-
cyjnym (na fotografii) oraz strażac-
kim. Klasa policyjna została utwo-
rzona na bazie liceum profilowane-

go. Miała ona charakter innowacji 
pedagogicznej. Do jej utworzenia 
niezbędne było opracowanie spe-
cjalnego projektu, wymagającego 
oceny i zgody podlaskiego kuratora 
oświaty. Natomiast klasa strażacka 
funkcjonowała na bazie technikum.

W planowanym oddziale przy-
gotowania wojskowego w Techni-
kum nr 4 od 1 września br. kształcić 
się będzie nie więcej niż 30 uczniów 
z klas pierwszych niezależnie od 
preferowanego zawodu. Zajęcia 
będą odbywały się w jednym ter-
minie ustalonym dla wszystkich 
klas. Ze względów bezpieczeństwa 
lub specyfiki zajęć część praktycz-
na będzie prowadzona w grupach 
szkoleniowych. 

Inicjatywa ta wpisuje się 
w obserwowany w całym kraju 
trend zainteresowania młodzieży 
tematyką wojskowości. Kilkunastu 
uczniów szkoły jest żołnierzami 
WOT, inni wykazują zaintereso-
wanie szkoleniami wojskowymi 
w przyszłości. Utworzenie oddzia-
łu wzbogaci jej ofertę edukacyjną, 
pozytywnie wpłynie również na 
postawy proobronne i patriotyczne 
uczniów. Łącząc podstawowe umie-
jętności w zakresie przeszkolenia 
wojskowego z wiedzą technicz-
ną, będą oni także atrakcyjnymi 
i poszukiwanymi pracownikami, 
zwłaszcza w służbach munduro-
wych.                 

 pd, ZS 4, rm (ZS1)

Nagrodzony projekt „Tydzień 
w branży budowlanej” był skierowa-
ny do mieszkańców naszego powia-
tu: uczniów, nauczycieli, pracodaw-
ców, samorządowców i osób bezro-
botnych. W projekcie pokazywano 
możliwości kształcenia formalnego 
i pozaformalnego w zawodach bu-
dowlanych, zakładania i rozwijania 
działalności gospodarczej, warunki 
zatrudniania i bezpiecznej pracy 
w firmach budowlanych, możliwości 
pozyskiwania środków na kształce-
nie, zakładanie i rozwój firmy oraz 
dyskutowano o przyszłości branży 
w regionie i kraju. 

Powiatowy Urząd Pracy za 
swoją niezwykle aktywną działal-
ność i osiągane efekty w walce 
z bezrobociem regularnie otrzy-
muje nagrody i wyróżnienia. W ub. 
roku odebrał od Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej wy-
różnienie za efektywne działa-
nia aktywizacyjne podejmowane 
wobec osób bezrobotnych oraz 
wyróżnienie za wykorzystanie 
środków Krajowego Funduszu  
Szkoleniowego.

pup, pd
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Uniwersytet Warszawski 
oraz Powiat Hajnowski zapra-
szają na bezpłatne kursy z eko-
nomii i języka angielskiego dla 
seniorów w wieku 60+!

Nauka języka angielskiego 
w ramach pierwszego kursu oraz 
solidna dawka praktycznej wiedzy 
dot. zagadnień ekonomicznych 
i psychologicznych w ramach dru-
giego kursu - zachęcamy do udzia-
łu we względu na praktyczną tema-
tykę szkoleń.

Na kursie językowym pozna-
cie liczby, słówka związane z przed-
stawieniem się, robieniem zakupów 
czy orientacją w przestrzeni. Z kolei 
na kursie ekonomicznym dowiecie 
się jak nie dać się oszukać - różnej 
maści oszustom oraz statystycznej 
matematyce 😎. Ponadto portale 

rekrutacyjne, CV, list motywacyjny, 
testy rekrutacyjne, wywiady sytu-
acyjne… po zajęciach żadne z tych 
pojęć nie będzie dla Państwa obce.

Kursy są całkowicie DARMO-
WE! Od uczestników wymagany bę-
dzie jedynie dostęp do komputera 
i internetu. Każde spotkanie będzie 
trwać 1,5 godziny. Szkolenie zwień-
czone będzie uzyskaniem imienne-
go certyfikatu! W obu przypadkach 
trwa nabór do grup styczniowych - 
aby wziąć udział w kursie wystarczy 
wypełnić formularz interaktywny:

Kurs ekonomiczny:
https://www.wne.uw.edu.pl/misja- 
wne/formularz-7

Kurs językowy:
https://www.wne.uw.edu.pl/misja-
neo/formularz-1

Zachęcamy do udziału! 

Seniorze skorzystaj  
z bezpłatnych kursów online! W dniu 11 grudnia 2021 r. od-

była się premiera ośmiu książek au-
torstwa Laury Żurawskiej, która od 
kilku lat jest mieszkanką Hajnówki 
i z uwagi, że identyfikuje się z na-
szym  miastem i jego okolicą, lubi 
jak mówi się o Niej „Hajnowianka”.

Premiera książek odbyła się 
w Dworze Bartnika w Narewce 
i obejmowała osiem tytułów autor-
stwa pani Laury, w tym: „Rozmowy 
z guzikiem”, „Jej wiersze”, „Nie ma 
takiego bagna, z którego nie da się 
wyjść”, „Porządki życia”, „Rozmowy 
duszy”, „Puszcza moja miłość”, „Ko-
nie moja miłość”, „Kuchnia z duszą”.

Wszystkie w/w książ-
ki można nabyć za pośrednic-
twem strony internetowej autorki:  
www.laurazurawska.pl/

W spotkaniu uczestniczyło 
około 60 osób – zaproszonych go-
ści, przyjaciół oraz znajomych pani 
Laury z Hajnówki i okolic, ale rów-
nież z Jabłonny z wójtem na czele – 
miejscowości, w której kiedyś autor-
ka mieszkała. Byli też Goście z Po-

Premiera książek Laury Żurawskiej

znania. Uczestnicy mieli możliwość 
zakupu książek wraz z autografem 
autorki. Prowadzącą (moderatorką) 
spotkanie była pani Dagmara – Pre-
zes SBI. 

Wspaniałą ucztę dla duszy za-
pewnił harfista - Michał Zator, półfi-
nalista piątej edycji programu Mam 
Talent. Współpracuje z wieloma zna-
komitymi wykonawcami m.in. Edytą 
Górniak i Natalią Niemen. 

Pani Laura zadbała również 
o ucztę dla ciała – wspaniały po-
częstunek.

W imieniu uczestników ser-
decznie dziękujemy za wspaniały 
wieczór i życzymy, aby ta wyjątko-
wa premiera przyniosła wymierne 
efekty w postaci licznego grona czy-
telników Pani twórczości.

Jolanta Stefaniuk
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

19 grudnia w Hajnowskim 
Domu Kultury odbył się uroczysty,  
klimatyczny i pełen pozytywnych 
emocji spektakl muzyczny pt. „Hej 
kolęda, kolęda” w wykonaniu Studia 
Piosenki Estradowej, przy współ-
pracy z Chórem Miasta Hajnówka 
i z gościnnym występem uczniów 
z II LO z Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego w Hajnówce.

Pomysłodawcą i współtwór-
cą  wydarzenia jest Marta Gre-
del – Iwaniuk, instruktor i opiekun 
artystyczny Studia Piosenki Es-
tradowej, działającego przy Haj-
nowskim Domu Kultury. Spektakl 

był pięknym, artystycznym  wpro-
wadzeniem w atmosferę zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodze-
nia - nawiązując do tradycyjnych 
zwyczajów wigilijnego wieczoru, 
spędzania czasu z bliskimi, zabaw 
dzieci podczas świąt. Śpiew kolęd, 
w języku polskim i białoruskim,  ta-
neczno -  teatralne występy dzieci 
i młodzieży złożyły się na piękny 
obraz świątecznej aury. Dostojnie 
wybrzmiewające dźwięki  kolęd 
w wykonaniu Chóru Miasta Haj-
nówka były doskonałym dopełnie-
niem spektaklu. Wszystkie części 
spektaklu w spójny sposób skupiły 

Hej kolęda, kolęda

w sobie to, co świąteczne, rodzinne 
i wszystkim nam bliskie i znajome.  

 Spektakl był  okazją do re-
fleksji, chwilą wytchnienia od co-
dzienności i  przypomnienia sobie 
bezcennych wartości, jakie po-
winniśmy sobie cenić najbardziej: 
obecność bliskich, spokój, ciepło 
domowego ogniska…

Uniwersalna forma przekazu 
treści i obrazów zawartych w spek-
taklu sprawia, że każdy z nas od-
najdzie w nim cząstkę czegoś, co 
powinno towarzyszyć  nam w co-
dziennym życiu, nie tylko podczas 
świąt.                   Anna Charytoniuk

Długoletni sołtys wsi Stryki 
oraz wieloletni Prezes jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Stry-
kach zmarł 27 grudnia w wieku  
75 lat.

Pełniąc zaszczytną funkcję 
Sołtysa przez 45 lat, był jednocze-
śnie powiernikiem mieszkańców 
oraz łącznikiem Sołectwa z Urzę-
dem Gminy

Jego liczne inicjatywy przyno-

Stryki
Nie żyje Leon Syczewski

siły wymierne korzyści w postaci 
poprawy wizerunku Sołectwa oraz 
integrowania lokalnego środowiska. 
Niejednokrotnie zmagał się z prze-
ciwnościami, które pojawiały się 
w trakcie sprawowania tej funkcji. 
Nie zrażał się  niepowodzeniami, 
cieszył się każdym nawet najdrob-
niejszym sukcesem. Jako członek 
Ochotniczej Straży Pożarnej dbał 
o rozwój jednostki OSP w Strykach, 
zabiegał o wyposażenie, zainicjo-
wał zaadaptowanie budynku byłej 
zlewni na potrzeby remizy strażac-
kiej. Pan Leon Syczewski był osobą 
zasłużoną  Gminie Bielsk Podlaski, 
cieszył się szacunkiem i uznaniem 
w środowisku mieszkańców Stryk 
oraz strażaków OSP,  a także władz 
gminy, pracowników Urzędu, rad-
nych i sołtysów.

Jest to powód do wielkiej 
dumy, za to wszystko  serdecznie 
dziękujemy.

Raisa Rajecka
Wójt Gminy Bielsk Podlaski

Mamy zimę. 
Spadł śnieg i nastały 
mrozy. Dzikie ptactwo 
jest w potrzebie. Prze-
żywa trudny okres. 
Pamiętają o sikor-
kach, sójkach, gilach 
i innych skrzydlatych 
przyjaciołach niektórzy 
mieszkańcy wsi, m. in. 
Lewkowa Nowego, No-

  Pomagajmy  ptakom
win i Planty w gminie Na-
rewka (powiat hajnowski). 
Oni dokarmiają każdego 
roku. W sklepie zoologicz-
nym w Hajnówce kupili po-
mysłowe karmniki na kule 
tłuszczowe z ziarenkami 
lnu, słonecznika i dyni (je-
den z nich na zdjęciu).

Tekst i fot. 
Jan Ciełuszecki

Nagrody Marszałka dla ludzi kultury
Cd. ze str. 1

Za swoje zaangażowanie w pracę 
z dziećmi w edukacji i promowaniu 
kultury ludowej, otrzymał brązowy 
medal Komisji Edukacji Narodowej, 
Honorową Odznakę Województwa 
Podlaskiego.

Od 2010 r. z inicjatywy i pod 
kierownictwem Mirosława Szymań-

skiego odbywa się jeden z najlep-
szych festiwali folklorystycznych 
w Polsce „Podlaskie Spotkania”. 
Jako choreograf współpracuje rów-
nież z ośrodkami kultury w Ciecha-
nowcu, Wysokiem Mazowieckiem 
i Szepietowie pracując z dziećmi 
i ucząc ich ludowego kunsztu ludo-
wego.                        Źródło: UMWP

Pod takim hasłem  Oddział 
Regionalny KRUS w Białymstoku 
wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Szepieto-
wie i Podlaską Izbą Rolniczą  zor-
ganizował po raz 11 wojewódzki 
konkurs dla producentów mleka.

Konkurs polegał na udzieleniu 
odpowiedzi na 20 pytań testowych 
jednokrotnego wyboru oraz jedno 
pytanie opisowe zamieszczone 
w miesięczniku „Wiadomości Rol-
nicze” oraz stronach internetowych  
współorganizatorów.

22 listopada komisja kon-
kursowa oceniła 49 arkuszy zgło-
szeniowych i wyłoniła zwycięzców. 
Zostali nimi:
1 miejsce – Elżbieta Gałecka z Lu-

bieszcz, gm. Brańsk
2 miejsce – Krzysztof Szmurło z Po-

pław, gm. Brańsk
3 miejsce – Teresa Kolędo z Poło-

min Koloni, gm. Suchowola
Ze względu na pandemię na-

grody laureatom konkursów zostały 
przekazane laureatom indywidual-
nie.             Źródło: KRUS Białystok

Bezpieczna obsługa zwierząt 
gospodarskich



Wieści Podlaskie6 

Krzysztof Jurgiel

na obszarach wiejskich.
4.  Inicjatywy przewod-

nie na rzecz prosperujących 
obszarów wiejskich –   

 Przedsiębiorczość i go-
spodarka społeczna na obsza-
rach wiejskich.

xxx
Przedstawiony przez KE 

Pakt wymaga zgłoszenia na-
szych postulatów, istotnych 
z punktu widzenia Polski w celu 
pozyskania środków finanso-
wych na zadania, które ująłem 
w Programie Rolnym „Silne rol-
nictwo, Zdrowa Żywność, No-
woczesna wieś” -  przyjętym na 
Kongresie PiS w 2014 r.,   

Poniżej  prezentuję za-
gadnienia z Programu, które 
odnoszą się do bieżących pro-
blemów i są kluczowe dla roz-
woju obszarów wiejskich:
a) Wsparcie dla sfery instytu-

cjonalnej rynku  rolno-spo-
żywczego

b) Rozwój spółdzielczości na 
wsi

c) Uruchomienie programów 
ożywiania małych miast

d) Wspieranie rozwoju budow-
nictwa mieszkaniowego

e) Wspieranie tworzenia sfer 
usługowo-produkcyjnych 
w gminach

f) Prowadzenie przedsiębiorstw 
społecznych

g) Wprowadzenie mechanizmu 
kompleksowego urządzania 
obszarów wiejskich.

Zachęcam do włącze-
nia się do prac na Paktem na 
rzecz Obszarów Wiejskich UE, 
którego podstawowy projekt 
to dokument oznaczony COM 
(2021) 345,  także dostępny  
na mojej stronie www.jurgiel.
pl. oraz zapraszam do biura:  
15-703 Białystok, ul. Zwycię-
stwa 26 C, tel. 85 742 30 37.

Do połowy 2023 r. KE spo-
rządzi podsumowanie działań 
przeprowadzonych i zapro-
gramowanych w systemach 
wsparcia dla obszarów wiej-
skich finansowanych przez 
UE i państwa członkowskie 
w okresie programowania 
2021 – 2027 w ramach WPR 
i funduszy polityki spójności 
oraz wskaże ewentualne nie-
dociągnięcia.    Krzysztof Jurgiel

www.jurgiel.pl
www.ecrgroup.eu

„Obszary wiejskie UE 
są kluczowym elementem 
europejskiego stylu życia. 
Zamieszkuje je 137 mln 
ludzi – tj. blisko 30% lud-
ności Unii – i stanowią one 
ponad 80% terytorium UE, 
wliczając wszystkie gmi-
ny Europy o małej liczbie 
ludności lub niskiej gęsto-
ści zaludnienia. Są one po-
wszechnie znane i cenione 
ze względu na produkcję 
żywności, gospodarkę zaso-
bami naturalnymi, ochronę 
krajobrazów naturalnych, 
a także walory związa-
ne z rekreacją i turystką. 
Wiele europejskich trady-
cji, festiwali i elementów 
kultury na swoje korzenie 
na obszarach wiejskich 
Europy” – podkreśla Komisja 
Europejska.

Obawy i nadzieje
Tymczasem znaczącą 

część Europejczyków niepokoi 
erozja infrastruktury wiejskiej 
i świadczenia usług, w tym 
pogorszenie dostępu do opie-
ki zdrowotnej, usług socjal-
nych i edukacji, a także usług 
pocztowych i bankowych. Inni 
wyrażają obawy związane 
z coraz mniejszymi możliwo-
ściami zatrudnienia i moż-
liwym spadkiem dochodów 
na obszarach wiejskich lub 
ograniczonymi możliwościami 
w zakresie transportu i łącz-
ności cyfrowej. Rośnie świa-
domość , że rola i znaczenie 
obszarów wiejskich są niedo-
ceniane i niedostatecznie wy-
nagradzane; mieszkańcy wsi 
czują się pozostawieni przez 
społeczeństwo i decydentów – 
wynika z badań KE.

Dlatego Komisja Euro-
pejska zamierza nadać nowy 
impet obszarom wiejskim po-
przez zmianę sposobu, w jaki 
są postrzegane, oraz utworze-
nie nowych możliwości i za-
pewnienie, aby głos społecz-
ności wiejskich, które stanowią 
integralną część budowania 
przyszłości Europy, miał więk-
sze znaczenie.

Jako poseł PiS/EKR do Par-
lamentu Europejskiego uwa-
żam, że polityka rozwoju UE 
powinna realizować postano-
wienia art. 174 TFUE (Traktat 
o funkcjonowaniu  Unii Euro-
pejskiej), w którym wskazano, 
że szczególną uwagę należy 
poświęcić „obszarom wiejskim, 
obszarom podlegającym prze-

Plan na rzecz obszarów wiejskich UE do 2040
mianom przemysłowymi regio-
nom, które cierpią wskutek po-
ważnych i trwałych, niekorzyst-
nych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takim jak 
najbardziej na północ Europy 
wysunięte regiony o bardzo ni-
skiej gęstości zaludnienia oraz 
regiony wyspiarskie, transgra-
niczne i górskie”.
Aby wieś tętniła życiem

Komunikat KE - COM 
(2021) 345 fnal – przedstawia 
długoterminową wizję dla ob-
szarów wiejskich UE do 2040 
roku. Wyodrębniono w nim 
cztery obszary działania:

1. Silniejsze - społecz-
ność o wzmocnionej pozycji, 
dostęp do usług, innowacje 
społeczne.

Populacja na wsi  głównie 
się zmniejsza, przez co rośnie 
presja na świadczenie usług 
publicznych i prywatnych. Klu-
czowe znaczenie ma zapew-

nienie, aby obszary wiejskie 
były atrakcyjnymi miejscami 
do życia i pracy. Dostęp do 
usług odpowiedniej jakości, 
takich jak woda, usługi sanitar-
ne, opieka zdrowotna, energia, 
transport, usługi finansowe 
i komunikacja cyfrowa, musi 
zostać zagwarantowany dla 
wszystkich.

2. Połączone – łączność 
cyfrowa, połączenia transpor-
towe i nowe rozwiązania w za-
kresie mobilności.

Dobre połączenia z inny-
mi terenami wiejskimi i  miej-
skimi. Rozwój zdolności cy-
frowych będą oferować takie 
usługi jak inteligentne syste-
my transportu multimedial-
nego, szybka pomoc doraźna 
w sytuacji wypadku, bardziej 
ukierunkowane rozwiązania 
w zakresie gospodarowania 
odpadami i inteligentne roz-
wiązania energetyczne.

3. Odporne – odporność 
na zmianę klimatu, odporność 
środowiskowa i społeczna.

Obszary wiejskie powinny 
odgrywać główną rolę w Euro-
pejskim Zielonym Ładzie.

Ochrona zasobów natural-
nych, odtwarzanie krajobrazów, 
w tym kulturowych,wprowadze-
nie bardziej ekologicznej dzia-
łalności rolniczej i skracanie 
łańcuchów dostaw zwiększy 
odporność terenów wiejskich 
na zmianę klimatu, katastrofy 
naturalne i kryzysy gospodar-
cze. Transformacja ekologicz-
na powinna być sprawiedliwa 
i uwzględniać potrzeby wszyst-
kich członków społeczności.

4. Prosperujące – dy-
wersyfikacja działalności go-
spodarczej, zrównoważona 
produkcja żywności.

Obszary wiejskie mogą le-
piej prosperować, jeśli wprowa-
dzą dywersyfikację działalności 
gospodarczej w nowych sekto-
rach, co będzie miało wpływ na 
zatrudnienie i zwiększy wartość 

dodaną rolnictwa oraz działal-
ności rolno-spożywczej. Należy 
podtrzymywać ważną rolę go-
spodarczą rolnictwa, leśnictwa 
i rybołówstwa.

Pakt, który pomoże  
osiągnąć cele

W Komisji Europejskiej 
powstaje specjalny dokument, 
który wraz z konkretnymi pro-
jektami przewodnimi i nowymi 
narzędziami, będzie siłą napę-
dową rewitalizacji obszarów 
wiejskich, przyczyni się do ła-
godzenia wpływu negatyw-
nych tendencji oraz umożliwi 
monitorowanie i prowadzenie 
sprawozdawczości w zakresie 
osiągnięć związanych z celami 
wyznaczonymi do 2040 r. 

Chodzi o Pakt na rzecz 
Obszarów Wiejskich, który  
zostanie opracowany z udzia-
łem szerokiego spektrum pod-
miotów i władzy  na szczeblu  
unijnym, krajowym, regional-
nym i lokalnym. To wpłynie na 
zwiększenia spójności, syner-
gii i komplementarności mię-

dzy politykami i interwencjami 
na różnych poziomach władzy. 
Doprowadzi do maksymalizacji 
pozytywnych skutków wspól-
nych starań. 

 Plan działania UE 
Komisja Europejska 

w wydanym komunikacie po-
twierdziła zobowiązania wobec 
społeczności wiejskich i zapro-
ponowała kierunki działania 
wokół inicjatyw przewodnich. 
Zreformowana wspólna po-
lityka rolna (WPR), w szcze-
gólności fundusze z EFRROW 
(Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Obszarów Wiejskich), 
stanowi jedno z głównych źró-
deł finansowania unijnego dla 
obszarów wiejskich. Drugim 
ważnym  źródłem wsparcia są 
Fundusz Spójności, Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalne-
go (EFRR) i Europejski Fundusz 
Społeczny Plus (EFS+). Ponadto 
państwa członkowskie powinny 

wykorzystywać po-
tencjał Instrumentu 
na rzecz odbudowy 
i Zwiększania Odpor-
ności (RRF), progra-
mu InvestEU i Eu-
ropejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz 
źródła krajowe i re-
gionalne.

Wracając do ini-
cjatyw przewodnich, 
komunikat wskazuje 
główne grupy.

1.Inicjatywy przewod-
nie na rzecz silniejszych 
obszarów wiejskich – Plat-
forma   rewitalizacji obszarów 
wiejskich, Badania naukowe 
i innowacje dla społeczności 
wiejskich.

2. Inicjatywy przewod-
nie sprzyjające połączonym 
obszarom wiejskim - Najlep-
sze praktyki w zakresie zrów-
noważonej multimodalnej mo-
bilności dla obszarów wiejskich,

Cyfrowa przyszłość obsza-
rów wiejskich.

3.  Inicjatywy przewod-
nie na rzecz odpornych ob-
szarów wiejskich – Wspie-
ranie gmin wiejskich w trans-
formacji energetycznej i prze-
ciwdziałaniu zmianie klimatu, 
Działania na rzecz klimatu 
prowadzone na torfowiskach 
poprzez uprawy sprzyjające 
pochłanianiu dwutlenku wę-
gla przez glebę, Proponowana 
misja UE w dziedzinie zdro-
wia gleby i   żywności, Od-
porność społeczna i kobiety  

www.facebook.com/krzysztof.jurgiel    

Ekonomicznie, społecznie 
i ekologicznie stabilne 

rolnictwo oraz 
zagospodarowane 

obszary wiejskie jako 
atrakcyjne miejsce 

zamieszkania, pracy 
i rekreacji uważam za 

główny cel polityki rolnej    

,,

Europoseł Krzysztof Jurgiel
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wadzonych zawodów), popularyza-
tor gry w szachy wśród młodzieży, 
a także wśród seniorów.

Gra w szachy została spo-
pularyzowana w Bielsku w dużej 
mierze przez pana Włodzimierza, 
której nauczał nawet w przedszko-
lach.  W Bielsku odbywało się dużo 

Sezon lekkoatletyczny 2021 
zakończyliśmy w miesiącu listopa-
dzie 2021 r i od razu rozpoczęliśmy 
przygotowania do sezonu 2022. 
Miniony sezon należy uznać za 
udany. Zawodnicy przygotowywali 
się między innymi na pięciu zgru-
powaniach sportowych organizowa-
nych przez Polski Związek Lekkiej 
Atletyki, Podlaski Okręgowy Zwią-
zek Lekkiej Atletyki w Białymstoku, 
Podlaską Federację Sportu oraz 
Klub Sportowy PODLASIE w Białym-
stoku i na terenie miasta i Puszczy 
Białowieskiej. Przeciwności nie oka-
zały się być na tyle silne, by prze-
szkodzić w osiągnięciu znaczących 
efektów sportowych na szczeblu 
Mistrzostw Polski i Międzywoje-
wódzkich Mistrzostw Młodzików 
i Mistrzostw Województwa, które 
z przyczyn obostrzeń Pandemii 
COVID 19 rozegrane zostały w od-
miennych terminach jak planowano:

1. Halowe Mistrzostwa Polski 
w Lekkiej Atletyce w Toruniu 14-16 
lutego 2020 r - Łukasza Klimiuk 
na dystansie 1000 m z wynikiem 
2:32,92, wywalczył brązowy me-
dal Halowych Mistrzostw Polski 
i tytuł drugiego wicemistrza Polski, 
ustanawiając jednocześnie rekord 
okręgu podlaskiego w tej kategorii 
wiekowej.

2. Mistrzostwa Polski LZS 
w biegach przełajowych w Żerko-
wie 6 marca 2021 Łukasz Klimiuk 
zdobył brązowy medal w biegu na 
dystansie 3 km,

3. Halowe Mistrzostwa Woje-
wództwa Podlaskiego Młodzików 
(U16) w Lekkoatletyce  23 lute-
go 2021 r Magdalena Nazaruk 
(r.2007) – II miejsce z rekordem 
życiowym - 8,59sek.Olga Giera-
simiuk (r.2006) – III miejsce z re-
kordem życiowym -8,66 sek

4. Mistrzostwa Województwa 
Podlaskiego U18 i U20. w Łomży 
24 maja 2021r. Łukasza Klimiuk 
na dystansie 800 m został Mi-
strzem województwa w kat. U 18

5. Mistrzostwa Polski Krajo-
wego Zrzeszenia LZS w Słubicach 
w dniach 5-7 czerwca 2021r. Łu-
kasza Klimiuk zdobył dwa medale, 
złoty na dystansie 1500 m z wyni-
kiem 4: 10,10 i brązowy na dystan-
sie 800 m z wynikiem 2:00,37

6. Mistrzostwa Województwa 
Podlaskiego w Lekkiej Atletyce 
kat. U16 w Suwałkach 12 czerwca 
2021 r. Osiem medali zawodników 
Klubu Sportowego Parkiet Hajnów-
ka

trzy złote:
- Nazaruk Magdalena na dy-

stansie 100 m 13.26 PB

- Aleksander Dziemiańczyk 
na dystansie 2000 m 6:42.21

- Sztafeta 4x100 z wynikiem 
54.08 w składzie: Gabriela Bosz-
ko, Magdalena Nazaruk, Patry-
cja Pawłowska i Olga Giera-
simiuk

trzy srebrne:
 - Gierasimiuk  Olga na dy-

stansie 100 m 13.91 PB
 - Androsiuk Aleksandra na 

dystansie 2000 m
 - Biedrycki Mateusz na dy-

stansie 2000 m 6:43.82
dwa brązowe:
 - Boszko Gabriela na dy-

stansie 100 m 13.96 PB
 - Pietruszkiewicz Urszula 

na dystansie 1000 m 3:30.11
7. 53.Mistrzostwa Polski 

w Lekkiej Atletyce w kat. U18 od-
były się w dniach 28 do 30 lipca 
2021 r we Włocławku, Łukasz 
Klimiuk, zajął szóste miejsce na 
podium, na dystansie 1500 m 
z wynikiem 4:12,10.

8. Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików U 16 w Lek-
kiej Atletyce w Białej Podlaskiej 
w dniu 11 września 2021r. Medale 
srebrne zdobyli: Urszula Pie-
truszkiewicz na dystansie 2000 
m z wynikiem 7: 44, Aleksander 
Dziemiańczyk na dystansie 2000 

m z wynikiem 6: 23,60,
- Medal brązowy wywalczył: 

Mateusz Biedrycki na dystansie 
2000 m z wynikiem 6:41,73. Na 
miejscu czwartym na dystansie 
100 m Magdalena Nazaruk z wy-
nikiem 13,37 oraz 4 miejsce na dy-
stansie 300 m z wynikiem 44,38. 
70. Na piątej pozycji na dystansie 
2000 m Aleksandra Androsiuk 
z wynikiem 8:22,75. Na dystansie 
100 m kobiet miejsce 8 zajęła Ga-
briela Boszko z wynikiem 13,99.

9. Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków U16 25 i 26 września 2021 r. 
Aleksander Dziemiańczyk bar-
dzo dobrze pobiegł na dystansie 
2000 m. Olek w II serii zwyciężył, 
z wynikiem 6: 15,31 który upla-
sował go 12 pozycji Mistrzostw 
Polski .

10. Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików w biegach 
przełajowych U16. w Białymstoku 
w dniu 06 listopada 2021 r. nasi 
zawodnicy, w punktacji klubowej 
zajęli 6 miejsce, zdobywając 6 
punktów:

- na 3 km Aleksander Dzie-
miańczyk, zajął 2 miejsce a Mate-
usz Biedrycki, 3. .

- na dystansie 2,5 km dziew-
czyny Urszula Pietruszkiewicz 
i Aleksandra Androsiuk ukończy-

ły bieg na czwartej i piątej pozycji.
11. 93 Mistrzostwa Polski 

w biegach przełajowych w Toma-
szowie Lubelskim 27 listopada 
2021 r - Łukasz Klimiuk zajął 10 
miejsce na dystansie 3 km zdoby-
wając 4 punkty

Cele zakładane w ubiegłym 
roku zostały zrealizowane. Łukasz 
Klimiuk w dalszym ciągu utrzymał 
swoje miejsce w Zapleczu Kadry 
Narodowej tym razem Juniorów 
natomiast zawodnicy Aleksander 
Dziemiańczyk, Urszula Pietruszkie-
wicz i Mateusz Biedrycki, w Kadrze 
Wojewódzkiej Młodzików. Podczas 
rywalizacji sportowej nasi zawod-
nicy zdobyli 25 punktów w ramach 
Systemu Sportu Młodzieżowego 
prowadzonego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, co wskazuje 
jednoznacznie, że nasz Klub jest 
niekwestionowanym liderem we 
współzawodnictwie sportowym na 
terenie miasta i powiatu hajnow-
skiego. Drugie miejsce w powie-
cie hajnowskim zdobył HKS ŻUBR 
Hajnówka zdobywając jeden punkt. 
Wśród klubów lekkoatletycznych 
zajęliśmy 6 miejsce w wojewódz-
twie podlaskim.

Roman Sacharczuk
KS Parkiet Hajnówka

Sukcesy hajnowskich lekkoatletów

Listopad to miesiąc szkolnych 
rozgrywek szachowych w ramach 
Licealiady Województwa Podla-
skiego w szachach w grupie po-
łudniowej, które już od kilku lat 
przeprowadzane są w Bielskim 
Osiedlowym Domu Kultury. Walkę 
o półfinały poprzedziły spotkania 
eliminacyjne w dniu 16 listopada. 
W licealiadzie wzięły udział  4 ze-
społy ze szkół  ponadpodstawo-
wych i dwa zespoły ze szkół pod-
stawowych. 

W walce o półfinały wystą-
piły Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi 
Podlaskiej, Zespół Szkół nr 1 im. 
Marszałka J. K. Piłsudskiego oraz 
dwa bielskie licea: I Liceum Ogól-
nokształcące im. T. Kościuszki 
i II Liceum Ogólnokształcące im. B. 
Taraszkiewicza oraz Zespół Szkół 
Mechanicznych im. Stefana Czar-
nieckiego w Łapach. 

25 listopada szachiści z II LO 
z BJN im B. Taraszkiewicza w skła-
dzie: Anna Godzińska, Eryk Bazeyan, 
Paweł Pińczuk i Damian Korniluk 
zajęli I miejsce w półfinale lice-
aliady Województwa Podlaskiego 
w szachach w grupie południowej. 
Także zawodnicy I LO im. T. Ko-
ściuszki w szachach, w składzie: 
Szymon Piotrowski, Damian Ba-
czyński, Jakub Rakowski i Wiktoria 
Hryniewicka awansowali z drugiego 
miejsca do finału wojewódzkiego, 
który odbył się w sobotę 4 grudnia 
w Białymstoku. Tam 6 miejsce zdo-
byli  uczniowie z II LO z BJN.

Z Osiedlowego Domu Kultury 
korzystamy  przy różnych okazjach, 
dzięki życzliwości Zarządu Spół-
dzielni, pana Andrzeja Dłużewskie-
go – mówił Włodzimierz Hackiewicz 
(laureat mistrzostw sprzed niespeł-
na 60 lat, a obecnie sędzia przepro-

Półfinały Licealiady Województwa Podlaskiego w szachach w grupie południowej

turniejów, organizowanych przez 
MOSiR, Osiedlowy Dom Kultury, 
a także Szkolny Związek Sportowy, 
sędziowanych  przez pana Włodka. 
Swoją karierę jako zawodnik wła-
ściwie już zakończył, a brał udział 
i w mistrzostwach Polski i w turnie-
jach międzynarodowych zajmując 
wysokie pozycje.

 Pan Włodzimierz czuje się 
wciąż  potrzebny. Jako społecznik 

odwiedza szkoły, propaguje grę 
w szachy, udziela się w spotkaniach 
Uniwersytetu III wieku, Klubie Se-
niora. Mówi, że ma jeszcze wiele 
planów. Redakcja Wieści Podlaskich 
życzy  ich realizacji.

 Foto, tekst Szet

sady były nieco inne – kilka „kółek” 
do pokonania szkolnym korytarzem, 
tak by móc wyłonić zwycięzców 
z najlepszym, czyli najkrótszym 
czasem przebiegu. Nie brakowało 
ani zapału do udziału w konkuren-
cji, ani satysfakcji z pokonanego 
dystansu, a szkolny czas spędzony 
w tej niecodziennej formie okazał 
się wspaniałą odskocznią i świet-
nym sposobem na przypomnienie 
sobie, jak ważną rolę w życiu każ-
dego człowieka odgrywa aktywność 
fizyczna, będąca jednym z funda-
mentów dobrego zdrowia i samo-
poczucia.

Zwieńczeniem całego sporto-
wego dnia stało się wspólne ogni-
sko już poza murami szkoły oraz 

bitwa na śnieżki, zainicjowana przez 
młodzież, natomiast po zjedzeniu 
upieczonych kiełbasek – nastąpiło 
krótkie podsumowanie zmagań oraz 

dekoracja i wręczenie nagród zwy-
cięzcom. A w obiektywie aparatu 
wyglądało to tak…

(Urząd Gminy w Narewce)

wspomnianego pomieszczenia 
i przeplatającym się z melodiami 
świątecznych piosenek, umilających 
ten wyjątkowy dzień. Sportowym 
zmaganiom poszczególnych grup 
wiekowych przyglądali się m.in.: Za-
stępca Wójta Gminy Narewka – Łu-
kasz Zasim, Dyrektor SP Narewka – 
Lila Tarasiewicz, Zastępca Dyrektora 
SP Narewka – Iwona Sidruk-Sawko, 
nauczyciel wf-u - Alina Awruk oraz 
uczniowie pozostałych klas, oczeku-
jąc na swoją kolej do udziału w za-
wodach.

Kiedy w końcu przyszedł ten 
moment, z nie mniejszą energią ru-
szyli do świątecznego biegu „w po-
goni” za honorową nagrodą. Tu za-

Narewka
Mikołajkowy Bieg o Puchar Wójta Gminy

Cd. ze str. 1
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11 grudnia 2021 r. na skwerze przy ron-
dzie im. ks. Mirona Chodakowskiego odsłonięto 
tablicę upamiętniającą pierwszych hajnowian. 
Inicjatorami powstania pamiątkowego obelisku 
było Stowarzyszenie Potomków Pierwszych 
Hajnowian.

W uroczystości wzięli udział Burmistrz 
Miasta Jerzy Sirak, Proboszcz Parafii pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego Zbigniew Niemyj-
ski, ksiądz wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy 
Jerzy Charytoniuk, Sekretarz Miasta Hajnówka 
Jarosław Grygoruk, Alla Gryc, Mirosława Piwo-
warczyk, członkowie Stowarzyszenia Potom-
ków Pierwszych Hajnowian oraz przedstawi-
ciele rodzin wywodzących się od  pierwszych 
hajnowian.

Uroczystość zakończyła się poświęce-
niem pamiątkowej tablicy przez Proboszcza 
Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
Zbigniewa Niemyjskiego oraz księdza wika-

riusza parafii pw. Świętej Trójcy Jerzego Cha-
rytoniuka.

Treść tablicy:
Tablica upamiętnia miejsca i ludzi, któ-

rzy od 1792 r. strzegli Puszczy Białowieskiej. 
Straż Hajnowska, późniejsza Hajnowszczy-
zna i wieś Hajnówka dały początek miastu. 
Dawna wieś Hajnówka to dzisiejsza ulica Li-
powa.

W 1869 r. wieś zamieszkiwali pierw-
si uwłaszczeni: Bujnowski Stefan, Kicel Ta-
ras, Kowszyło Roman, Kowszyło Symen, 
Kowszyło Tymoteusz, Melcer Jan, Pa-
nasiuk Filip, Sawicki Jan, Sawicki Piotr, 
Sidoruk Marek, Stasinkiewicz Jan, Stepaniuk 
Konrad, Wołczyk Daniel.

W pobliżu wsi, na Kozim Przeskoku i Ma-
zurach, mieszkali: Bujnowski Daniel, Orzechow-
ski Antoni, Orzechowski Benedykt.

Potomkowie

Odsłonięcie tablicy  
upamiętniającej pierwszych hajnowian

Dwa i pół roku, 3,5 mln euro, 77 
projektów. To podsumowanie w liczbach. 
A obszary? Przyroda, biznes, edukacja, 
miasto, ludzie. To pierwszy projekt trak-
tujący tak kompleksowo rozwój miasta.  
Mowa o przedsięwzięciu „Hajnówka od-
Nowa – Zielona Transformacja”, które 

właśnie wkracza w fazę realizacji. – To 
może być nie nowa ścieżka rozwoju, 
a autostrada – komentuje Agnieszka 
Dawydzik, ekspertka ze Związku Miast 
Polskich.

W piątek (17.12) odbyło się spotkanie 

Taka będzie nowa Hajnówka – ambitna, 
nowoczesna, czerpiąca z tradycji

Suma wydatków na projekty i inwe-
stycje w 2022 r. to ponad 56,7 mln zł!

Rada Powiatu Hajnowskiego przyjęła 
budżet na 2022 r. Uchwała budżetowa zakła-
da dochody w wysokości 72 351 646 zł, zaś 
wydatki – na poziomie 76 278 104 zł. W sto-
sunku do ubiegłego roku dochody wzrosły 
o 8,3 mln zł, zaś różnica między wydatka-
mi to ponad 11 mln zł.  Wzrost po stronie 
dochodów i wydatków to efekt podejmowania 
kolejnych działań prorozwojowych i związane 
z tym intensywne pozyskiwanie kolejnych fun-
duszy – krajowych i unijnych. Powiat Hajnowski 
intensywnie się rozwija zwiększając nakłady 
na oświatę, pomoc społeczną, infrastrukturę 
drogową i gospodarkę przestrzenną.
Kontynuacja wieloletnich projektów 

infrastrukturalnych….
Wśród planowanych działań, swoją kon-

tynuację znalazły wieloletnie zadania inwe-
stycyjne w tym cztery projekty scaleniowe 
– w 2022 r. wydatki na ten cel zamkną się 
w kwocie ponad 39,4 mln zł (w sumie na 
cztery inwestycje Powiat Hajnowski pozyskał 
ponad 51,6 mln zł)! W 2022 na trzech obiek-
tach tj. „Tarnopol”, „Kotłówka” i „Eliaszuki” za-
planowano realizację/kontynuację prac posca-
leniowych tj. urządzenia dróg transportu rolne-
go poprzez modernizację  obecnej nawierzchni 
oraz modernizację  i  budowę  elementów  
infrastruktury  drogowej, zaś w przypadku 
projektu scaleniowego na obiekcie „Dubicze – 
Istok” kontynuowane będą prace scaleniowe.

Kolejne 7,3 mln zł to wartość inwe-
stycji drogowych – w 2022 r. zaplanowano 
zakończenie dwóch dużych przedsięwzięć ja-
kimi są przebudowa odcinków dróg powiato-
wych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej 
w Hajnówce oraz remont drogi powiatowej nr 
1779B na odcinku drogi krajowej nr 66 do ul. 
Topolowej w Czeremsze – na obie inwestycje 
samorząd powiatu pozyskał środki z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg.

..oraz społecznych i turystycznych
Swoją kontynuację będą miały projek-

ty z zakresu pomocy społecznej i oświaty: 
w 2022 r. mieszkańcy będą mogli ubiegać 
się o dofinansowanie na studia podyplomowe 
i kursy, osoby długotrwale bezrobotne, zagro-
żone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
skorzystają z oferty Centrum Integracji Spo-
łecznej, natomiast osoby z orzeczeniem nie-
pełnosprawności – będą miały możliwość uzy-
skania wsparcia finansowego w konkretnych 
obszarach. W 2021 r. kontynuowany będzie 
również „Program wyrównywania różnic mię-
dzy regionami III” - tym samym samorządy, 
zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych i organizacje pozarządowe po raz kolejny 
mogą ubiegać się o dofinansowanie wniosków 
w zakresie poprawy dostępności.

W 2022 r. uwzględniono kontynuację 

Budżet Powiatu Hajnowskiego na 2022 r. 
przyjęty

funkcjonujących funduszy stypendialnych 
i tym samym -  wspieranie zdolnej młodzie-
ży i studentów pielęgniarstwa. Z kolei Zespół 
Szkół Zawodowych w Hajnówce w wyniku 
realizacji projektu „Kompleksowy Program 
Rozwoju Szkoły – II” zrealizuje szereg przed-
sięwzięć na rzecz rozwoju szkolnictwa zawo-
dowego tj. kursy, płatne staże, dodatkowe 
zajęcia, ponadto wyposaży swoje pracownie 
techniczne.

Ze względu na obecną, trudną sytu-
ację przygraniczną i pandemiczną, niezwykle 
ważnym aspektem są projekty wzmacniające 
markę turystyczną regionu Puszczy Białowie-
skiej. W ramach  transgranicznego projektu 
„Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowie-
skiej” w 2022r. zaplanowaliśmy odnowienie 
tras Nordic Walking ok. 100km i zielonego 
szlaku rowerowego liczącego 42km. Z kolei 
w ramach projektu „Przyrodnicza skarbnica 
ponad granicami” - w roli partnera, w porozu-
mieniu z Białowieskim Parkiem Narodowym, II 
LO z DNJB w Hajnówce oraz partnerami z Piń-
ska (Republika Białoruś), kontynuowane będą 
działania związane z podniesieniem świado-
mości potrzeby ochrony i zachowania cennych 
zagrożonych gatunków roślin występujących 
na terenie Puszczy Białowieskiej i na Polesiu.

2022 r. to czas kolejnych innowacyjnych 
przedsięwzięć. Powiat kontynuuje współpracę 
z niemieckim partnerem – z fundacją „100 
prozent erneuerbar Stiftung” przystępuje do 
realizacji kolejnego projektu, wspierającego 
rozwój zielonej energii w regionie – a hory-
zontalnie: jego energetyczną transformację 
jako powiatu niezależnego energetycznie. 
W ramach tego zostanie opracowana inno-
wacyjna koncepcja dla miasta Hajnówka 
i regionu dot. produkcji zielonej energii elek-
trycznej i energii cieplnej. Projekt będzie fi-
nansowany z Europejskiej Inicjatywy Ochrony 
Klimatu z Ministerstwa Ochrony Środowiska 
Niemiec. To niejedyna inicjatywa samorządu 
powiatu w temacie rozwoju OZE w ostatnich 
latach – przypomnijmy, że od 2019 r. w wyniku 
polsko – niemieckiej współpracy w Hajnów-
ce funkcjonuje Centrum Energii Odnawialnej, 
dziś będące jednocześnie konsultacji programu 
„Czyste Powietrze”. Mieszkańcy, przedsiębiorcy 
i samorządy mogą się zgłosić po bezpłatną po-
moc w zakresie doradztwa i wykonania audytu 
energetycznego. Ponadto Powiat Hajnowski 
jako jedyny w Polsce posiada „Plan Energe-
tyczny” kreślący szczegółową analizę zasobów 
i perspektyw energetycznych w dziedzinie nie-
konwencjonalnych źródeł energii.
Podsumowując, suma wydatków na 

projekty i inwestycje w 2022 r.  
to ponad 56,7 mln  zł.

Budżet Powiatu Hajnowskiego został 
skonstruowany w oparciu o dochody własne, 
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inaugurujące projekt. Wzięli w nim 
udział m. in. przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego, Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej, Związku Miast 
Polskich, Urzędu Miasta w Hajnówce 
oraz instytucji partnerskich. Projekt 
opiewa na 3,5 mln euro. To pienią-
dze z grantu z funduszy norweskich, 
przeznaczone na wsparcie miast 
tracących swoje funkcje społeczno-
gospodarcze. Hajnówka jest jednym 
z dwóch miast powiatowych z tere-
nu woj. podlaskiego, któremu przy-
znano dofinansowanie. Wsparcie 
otrzyma jeszcze Łomża, jako byłe 
miasto wojewódzkie.

Analizy nie są dla miasta 
korzystne

– To dla nas ogromna szan-
sa – nie ma wątpliwości Jerzy 
Sirak, burmistrz Hajnówki. – Po-
czątkowo wnioskowaliśmy o 10 mln 
euro, jednak ostatecznie kwotę po-
mocy zmniejszono do 3,5 mln euro. 
Projekt zaplanowano na dwa i pół 
roku. Nie jest to łatwe przedsięwzię-
cie – przed nami wiele pracy, zmian 
i trudności do pokonania. Jestem 
jednak dobrej myśli i uważam, że 
byłoby błędem, gdybyśmy nie pod-
jęli się tego wyzwania.

Zanim miasto przystąpiło 
do projektu, przeprowadzono sze-
reg badań i analiz. Płynące z nich 
wnioski nie są optymistyczne. Wy-
starczy spojrzeć choćby na dane 

demograficzne. W ubiegłym roku 
Hajnówka liczyła 20 265 miesz-
kańców. To o 2090 osób mniej niż 
dziesięć lat wcześniej. Ubywa osób 
młodych, rośnie liczba seniorów. 
Według prognoz, około 2040 roku 
na trzech seniorów przypadać bę-
dzie zaledwie jedna osoba w wieku 
produkcyjnym. Mieszkańców ubywa, 
bo młodzi nie widzą dla siebie per-
spektyw w rodzinnym mieście. To 
kolejny wniosek płynący ze wspo-
mnianych analiz. 

– Na pewno jest to sytuacja, 
która powinna nas postawić do 
pionu – uważa Agnieszka Dawy-
dzik ze Związku Miast Polskich, 
doradca Hajnówki. – Jednak 
nie w ten sposób, by się załamy-
wać, tylko by stworzyć katalizator 
zmian. Czymś takim, taką iskrą, ma 
być właśnie ten projekt. Powinien 
on być punktem wyjścia do dalszej  
pracy. 

Wyzwań jest dużo. Przedsta-
wicielka ZMP przywołała dane po-
kazujące atrakcyjność inwestycyjną 
Hajnówki. Wśród nowo powstają-
cych obiektów nie ma hoteli. Nie po-
jawiają się nowe budynki biurowe, 
co najwyżej magazyny, co można 
w pewnym stopniu uznać za pozy-
tywne zjawisko. Generalnie jednak 
miasto nie jest uznawane za atrak-
cyjne dla potencjalnych inwestorów.

Problemem Hajnówki jest 
także brak klasycznego centrum 
miasta, z zagospodarowaną ziele-

nią i przestrzenią dla mieszkańców,  
z której mogliby korzystać.

Jest na czym budować
Jaki jest potencjał? Na pewno 

Puszcza Białowieska.
  Co widzi ktoś, kto tu przy-

jeżdża? Na pewno urzekającą 
przyrodę – podkreśla Agnieszka 
Dawydzik. – Jednak ogromnym 
wyzwaniem i ciężką pracą jest uczy-
nić z puszczy nie surowiec, a cenny 
zasób, który przecież znajduje się 
na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Miernikiem będzie miej-
sce spotkania dwóch kultur – cię-
cia drewna i wykorzystywania go 
w przemyśle i kultury szanowania 
przyrody, dbania o klimat. I o to 
wszystko, co jest ulotne. I jeśli to 
zniszczymy, to będą to zniszczenia 
nieodwracalne.

Potencjałem miasta są też 
mieszkańcy kultywujący lokalną tra-
dycję. To tutaj powstają wysokiej ja-
kości produkty spożywcze, wpisane 
na Listę Produktów Tradycyjnych. Są 
to sery twarogowe i masło z OSM 
w Hajnówce czy słynny marcinek.

– Bardzo ciekawie prezentuje 
się to, co państwo zaplanowaliście, 
jeśli chodzi o aktywizację mieszkań-
ców – komentuje Kamil Wieder, 
naczelnik Wydziału Wsparcia 
JST Departamentu Programów 
Pomocowych, Ministerstwo 
Funduszy i polityki Regionalnej. 
– Bardzo nas cieszy, że możemy 
pomóc naszym projektem, poprzez 

danie możliwości znalezienia nowej 
ścieżki dla siebie. Ten projekt można 
ocenić bardzo dobrze i można mieć 
nadzieję, że te działania w sposób 
realny i faktyczny pozwolą miesz-
kańcom, a także tym potencjalnym, 
nowym mieszkańcom, zaintereso-
wać się Hajnówką. Skupienie się na 
tym, co państwo w tej chwili macie 
najlepsze, czyli na produkcie lokal-
nym, na tym elemencie związanym 
z puszczą, na promocji żubra Pom-
pika, tej lokalnej maskotki, są to – 
w naszej ocenie – świetne wybory.

Hajnówka  
będzie miała centrum
Na czym będzie polega-

ło przedsięwzięcie? W jego skład 
wchodzi 77 projektów. Prawie 60 
proc. dofinansowania to inwesty-
cje. W planie jest przede wszystkim 
utworzenie centrum miasta z praw-
dziwego zdarzenia. Będzie ono wy-
tyczone od Skweru Wasilewskiego, 
przez ulicę Batorego, do Wierobieja, 
dalej wzdłuż torów kolejowych uli-
cą Białowieską do Parkowej, aż do 
siedziby Urzędu Miasta przy ulicy 
A. Zina. 

- Centrum Hajnówki stanie 
się centrum usług dla społeczności 
i turystów – podkreśla Magdale-
na Chirko, kierownik Referatu 
Rozwoju i koordynatorka pro-
jektu w Urzędzie Miasta w Haj-
nówce. – Powstanie tam Centrum 
Produktu Lokalnego, Akademia 
Przyrody, zostaną też zagospoda-

rowane tereny zielone i pojawi się 
Strefa Sportu.

Także ul. Worobieja, jedna 
z najstarszych ulic w mieście, znów 
zacznie tętnić życiem. Wszystko 
dzięki wydarzeniom, które będą 
tam organizowane. To tylko nie-
które przykłady przedsięwzięć. 
Wsparcie w ich realizacji, zwłasz-
cza tych związanych z promocją 
produktów lokalnych, zadeklarował 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego. Marek Malinowski, 
członek zarządu woj. podla-
skiego, zwrócił uwagę na fakt, że 
założenia projektu są zgodne ze 
Strategią Rozwoju Województwa 
Podlaskiego.

Nowoczesne szkoły i urząd
Osią projektu są młodzi ludzie 

– ich dobrostan oraz zawodowa 
przyszłość. Dlatego też przewidzia-
no szereg działań w szkołach, m. in. 
ścisłą współpracę z pracodawca-
mi. Powstaną m. in. nowe kierunki 
kształcenia.

Nowoczesne miasto to także 
nowoczesny urząd. Stąd koniecz-
ność wprowadzenia zmian orga-
nizacyjnych, usprawnienie obsługi 
mieszkańców oraz komunikacji 
z nimi, czy wreszcie poprawa do-
stępności urzędu dla osób z ogra-
niczoną mobilnością. 

Umowa na dofinansowanie 
zostanie podpisana jeszcze w tym 
roku. Z kolei na początku przyszłego 
rozpoczną się pierwsze działania.

KAPSUŁA CZASU  
W PRZEDSZKOLU NR 5

3 grudnia 2021r. w Przedszko-
lu nr 5 w Hajnówce odbyła się uro-
czystość podsumowująca wszystkie 
działania jakie przedszkole w ra-
mach całorocznych obchodów 70 
rocznicy nadania praw miejskich 
Hajnówce. Na uroczystości gościli-
śmy Burmistrza Miasta Hajnówka 
Pana Jerzego Siraka, Panią Magda-
lenę Chirko i Panią Monikę Aleksiejuk 
z Referatu Rozwoju Urzędu Miasta 
Hajnówka. 

W Kapsule Czasu umiesz-
czono zdjęcia dzieci, kadry pe-
dagogicznej i całego personelu 
przedszkola z roku 2021 oraz list 
do przyszłych pokoleń. W Kapsule 
Czasu znalazł się także kalendarz 
2021 ze zdjęciami Hajnówki, gaze-
ty hajnowskie, pocztówki, nagrania 
teledysku i piosenek o Hajnówce 
oraz montażu audiowizualnego,  

a także gadżety jubileuszowe. 
Klucz do kapsuły został prze-

kazany Burmistrzowi i będzie się 
znajdywał w Urzędzie Miasta Haj-
nówka. 

Decyzją Rady Pedagogicznej 
Przedszkola nr 5 w Hajnówce Kap-
sułę Czasu będzie można otworzyć 
za 30 lat – w roku 2051, w 100 
rocznicę nadania praw miejskich 
Hajnówce. 

Mamy nadzieję, że Kapsuła 
Czasu i to co się w niej znajdu-
je będzie w 2051 roku dowodem 
na to, że my hajnowianie z 2021 
roku bardzo kochaliśmy nasze  
miasto.

Przygotowały: 
Małgorzata Saadoon,  
Mirosława Maciuka,  

Iwona Zaniewska – Ciep, 
 Ewelina Kiprianiuk

Bez chwili zastanowienia haj-
nowskie przedszkola przystąpiły do 
Ogólnopolskiej akcji społecznościo-
wej „Murem za Polskim Mundurem”. 
Do akcji włączyły się dzieci z ro-
dzicami oraz wszyscy pracownicy 
placówek pragnąc wyrazić swoją 
wdzięczność za trud i poświęcenie 
dla naszej Ojczyzny.

Wykonano moc różnorodnych 

słodkich wypieków, piękne laurki 
z życzeniami i podziękowaniami 
dla wszystkich służb mundurowych 
pełniących służbę w obronie naszej 
granicy. Z dużym wzruszeniem mo-
gliśmy przeczytać na jednej z laurek: 
„Życzę wam drodzy żołnierze żeby-
ście byli zdrowi i szybko wrócili do 
domu”.

W podziękowaniu za wsparcie 

mali patrioci mieli możliwość obej-
rzenia ciężkiego samochodu woj-
skowego.

Od najmłodszych lat kształ-
tujemy u dzieci wrażliwość na dru-
giego człowieka ucząc ich empatii 
oraz chęci niesienia pomocy w tym 
trudnym okresie naszych służb mun-
durowych. 

JESTEŚMY Z WAMI! 

Ogólnopolska akcja społecznościowa 
„MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM” 
z udziałem hajnowskich przedszkoli

Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2

Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 5



Budżet Powiatu Hajnowskiego  
na 2022 r. przyjęty

subwencje, dotacje i planowane, po-
zyskane środki zewnętrzne – krajowe 
m.in. z Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg i Polskiego Ładu, w ramach 
którego otrzymaliśmy 5 mln zł na 
modernizację budynku I LO w Haj-
nówce, oraz w oparciu o środki unij-
ne – m.in. z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Programu 
Współpracy Transgranicznej Pol-
ska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 
Pomimo ograniczonych możliwości 
finansowych, wynikających z funk-
cjonowania prawnych i podatkowych 
rozwiązań, w imieniu społeczności 
lokalnej konsekwentnie dążymy do 
rozwoju naszego powiatu, starając 
się pozyskać jak najwięcej funduszy 
zewnętrznych. Trudnym tematem 
nadal pozostaje kwestia finansowa-

Cd. ze str. 1 nia oświaty i związane z nią kwoty 
subwencji z budżetu centralnego, 
odbiegające od realnych potrzeb 
w tej materii. Ta problematyka na-
głaśniana jest przez samorządow-
ców od kilkunastu lat - za pośred-
nictwem i w ramach współpracy na 
forum organizacji takich jak Zwią-
zek Powiatów Polskich konsekwent-
nie podnosimy ten temat. Pomimo 
trudnych okoliczności i trwającej 
pandemii, trawiącej gospodarkę, 
wierzę, że uda nam się zrealizować 
zamierzone przedsięwzięcia – a na-
wet więcej. O wszystkich działaniach 
będziemy systematycznie informo-
wać. Samorząd to nie tylko granice 
geograficzne i statystyczne dane – to 
przede wszystkim ludzie, tworzący 
wspólnotę lokalną, a troska o jej byt 
to credo każdego samorządowca – 
mówi Starosta Hajnowski Andrzej 
Skiepko.             Katarzyna Miszczuk

To był niezwykle miły akcent 
XXIV sesji Rady Powiatu Hajnow-
skiego – podczas wczorajszego 
posiedzenia (16.12.2021) Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko wraz 
z Przewodniczącym Rady Powiatu 
Eugeniuszem Saczko uroczyście na-
grodzili Kamilę Stankiewicz- uczen-
nicę technikum logistycznego Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Hajnówce, 
która we wrześniu br. wywalczyła 
Mistrzostwo Świata w dyscyplinie 
wędkarstwo rzutowe (casting).

Sportowa pasja i wytrwałość 
to kombinacja cech pomagających 
odnieść sukces. Ktoś kiedyś powie-
dział, że nasza pasja jest naszą siłą 
– Kamili życzę aby ta wewnętrzna 
moc pomagała przeciwstawić się 
chwilom zwątpienia i słabości to-
warzyszącym w drodze na szczyt. 
Jestem przekonany, że przed Ka-
milą jeszcze wiele pięknych emocji 
związanych z momentem wejścia 
na podium. Wyrazy gratulacji kie-

Mistrzyni świata nagrodzona! 

ruję nie tylko do naszej reprezen-
tantki w wędkarstwie rzutowym 
ale również rodziców i nauczycieli 
z Zespołu Szkół Zawodowych w Haj-
nówce – Państwa pomoc i wsparcie 
to solidna podstawa sukcesu Kamili. 
Gratuluję dotychczasowy osiągnięć, 
jestem dumny, że jest wśród nas 
mistrzyni świata -puentuje Starosta 

Hajnowski Andrzej Skiepko. 
W wyrazie wdzięczności za re-

prezentację Powiatu Hajnowskiego 
wraz z życzeniami dalszych sukce-
sów Kamila otrzymała nagrodę rze-
czową ufundowaną przez Starostę 
Hajnowskiego.

Gratulujemy!!!
Katarzyna Miszczuk

E-rowery w regionie? To 
może się udać! Powiat Hajnow-
ski z końcem listopada 2021 r. 
zakończył realizację projektu 
MARA (Mobility and Accesibility 
in Rural Areas). 

Był to pierwszy projekt 
badawczy o charakterze mię-
dzynarodowym, zrealizowany 
przez samorząd z programu 
Interreg Baltic Sea Region. 
W przedsięwzięciu uczestniczyło 
12 partnerów z 9 krajów, a lide-
rem był Ministerstwo Energetyki, 
Digitalizacji i Infrastruktury z Nie-
miec (Mecklenburg-Vorpommern). 
Całkowita wartość projektu:  ponad 
2,3 mln euro, w tym budżet powia-
tu hajnowskiego jako partnera to 
77.660,00 euro.

Tematem wiodącym był zrów-
noważony transport i ruch tury-
styczny na obszarach peryferyjnych 
państw basenu Morza Bałtyckiego. 
Powiat Hajnowski w porozumieniu 
z partnerem wiodącym – Politech-
niką Białostocką, zrealizował sze-
reg przedsięwzięć mających na celu 
zbadanie możliwości wdrożenia 
systemu e-bike w naszym regionie.

Realizację przedsięwzięcia 
rozpoczęliśmy od dużego wyzwa-
nia organizacyjnego  – we wrześniu 
2019 r. powiat hajnowski był go-
spodarzem  spotkania partnerów. 
Jako że uczestnicy warsztatów – 
pochodzący m.in. z Niemiec, Rosji, 
Finlandii, Litwy, Norwegii pierwszy 
raz gościli w Polsce i w regionie 
Puszczy Białowieskiej, poza opra-
cowaniem formuły współpracy 
w ramach projektu, międzynarodo-
we spotkanie stało się okazją do 
promocji walorów turystycznych 
i promocji regionu w ujęciu ponad-
narodowym.  

W kolejnych krokach wspólnie 
z zespołem MARA z Politechniki Bia-
łostockiej pod kierunkiem prof. Elż-
biety Szymańskiej przystąpiliśmy 
do budowy koncepcji wypożyczani 
rowerów elektrycznych. Przeprowa-
dziliśmy badania ankietowe wśród 

turystów i mieszkańców, zorgani-
zowaliśmy spotkania adresowane 
do przedstawicieli samorządów, 
branży turystycznej i transportowej 
oraz mieszkańców, podczas których 
rozmawialiśmy o kierunkach rozwo-
ju mobilności w regionie.

Na zlecenie samorządu Po-
wiatu Hajnowskiego opracowana 
została gotowa koncepcja uru-
chomienia systemu stacji łado-
wania rowerów elektrycznych oraz 
wypożyczalni rowerów w trzech 
punktach na terenie regionu wraz 
z określeniem form i ram współ-
pracy samorządu z podmiotami 
zewnętrznymi - badania ruchu tu-
rystycznego, przeprowadzone przez 
Zespół MARA – Powiat Hajnowski 
wskazały, że punkty stacji ładowa-
nia powinny znaleźć się mieście 
Hajnówka, gminie Narewka oraz 
Centrum Turystyki i Promocji Kraina 
Żubra (Parking Zwierzyniec). Kom-
pleksowa analiza wskazuje najko-
rzystniejszy model współpracy oraz 
parametry techniczne stacji oraz 
rowerów, co pozwoli wdrożyć inno-
wację w przyszłości, przy relatywnie 
niskich kosztach nakładu. Innowa-
cja zostanie włączona do aktualnie 
przygotowywanych dokumentów 
strategicznych, będących podstawą 
poszukiwania źródeł zewnętrznych.

09.12.2021 podczas XXII 
Podlaskiego Forum Ekonomistów 
wspólnie z naszymi partnerami 
- Zespołem MARA z ramienia Po-
litechniki, Liderem projektu MARA 
- Carstenem Bayer (Niemcy), który 
uczestniczył on-line, dokonaliśmy 
podsumowania prac. Z ramienia 
samorządu powiatu, nasze region 
reprezentowali: Starosta Hajnow-
ski Andrzej Skiepko oraz członkinie 
Zespołu MARA – Barbara Budnik 
i Katarzyna Miszczuk. Podczas de-
baty Starosta wygłosił wykład nt. 
„Problem mobilności w planowa-
niu regionalnym”. Starosta Andrzej 
Skiepko akcentuje rolę współpracy 
jako czynnika prorozwojowego:

Choć ustawodawca zwolnił 
z procedowania Strategii Elektrom-

bilności samorządy ze wskaźnikiem 
poniżej 50 tys. mieszkańców, w od-
powiedzi na potrzebę zrównoważo-
nego rozwoju, rozumianego także 
przez pryzmat polityki klimatyczno-
-transportowej, samorząd Powiatu 
Hajnowskiego podejmuje działania 
zmierzające do rozwoju mobilno-
ści. Podstawą podejmowania decy-
zji inwestycyjnych przez samorząd 
terytorialny jest opracowana doku-
mentacja strategiczna pozwalająca 
skutecznie ubiegać się o fundusze 
zewnętrzne. W mojej ocenie, kształ-
towanie polityki rozwoju i plano-
wania jest tym skuteczniejsze, gdy 
w dokumentach tych, na wszystkich 
szczeblach zarządzania, silny ak-
cent położony zostanie na integra-
cję i spójność celów. W przypadku 
rozwoju mobilności jest to element 
kluczowy . E-rowery to kierunek, 
który warto rozwijać, zwłaszcza, że 
potencjał regionu w tym zakresie 
jest systematycznie rozbudowywa-
ny - podkreśla Starosta.

Baza wyjściowa czyli 
rowerowy potencjał regionu

Pod opieką samorządu powia-
tu hajnowskiego znajduje się 20 
tras rowerowych o łącznej długości 
ok. 650 km. Trasy mają przebieg 
pętlicowy, jedna, o długości 58 km, 
poprowadzona jest w Polsce i na 
Białorusi korzystając z przejścia 
granicznego dla pieszych i rowe-
rzystów w Białowieży – to Białowie-
ski Szlak Transgraniczny – produkt 
utworzony przez Powiat Hajnowski 
w 2008 r. A w 2020 r. w wyniku 
realizacji przez powiat hajnow-
ski projektu z udziałem funduszy 
unijnych, na kanwie wyżej wspo-
mnianego Białowieskiego Szlaku 
Transgranicznego uruchomiono 
Szlak Bioróżnorodności Puszczy 
Białowieskiej o długości ok. 26 km.  

Na tym nie koniec – trwa re-
alizacja utworzenia tematycznego 
Szlaku Bioróżnorodności Regio-
nu Puszczy Białowieskiej i Doliny 
Narwi. Trasa, opracowana na bazie 
istniejących szlaków rowerowych, 
będzie biegła przez stare, pusz-

czańskie wsie i osady a także dolinę 
górnej Narwi, zostanie także uzu-
pełniona o małą infrastrukturę ro-
werową. Na realizację tego zadania 
samorząd Powiatu Hajnowskiego 
otrzymał dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego 2014-
2020.  Z kolei w ramach  transgra-
nicznego projektu „Transgraniczne 
dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” 
w 2022 zaplanowaliśmy odnowie-
nie tras nordic walking ok. 100km 
i zielonego szlaku rowerowego  - 
42km.

Potencjał turystyki rowerowej 
zwiększy przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 685 łączącej Hajnów-
kę – stolicę Powiatu Hajnowskie-
go z Białymstokiem– w ramach 
inwestycji równolegle w stosunku 
do pasa drogowego wybudowano 
ścieżkę rowerową. We współpracy 
z Urzędem Miasta Hajnówka re-
alizowana jest koncepcja rozwoju 
systemu tras zgodnie z opraco-
wanym w 2016 r.  „Studium tras 
rowerowych w Hajnówce”. Wśród 
dotychczasowych osiągnięć należy 
wymienić:
• budowę ścieżki przyrodniczo-edu-

kacyjna „Judzianka”, utworzoną 
w 2018 r. ,

• budowę ścieżek rowerowych 
wzdłuż ulic:

  1. Celna –wzdłuż której prowadzi 
Białowieski Szlak Transgraniczny 
do granicy państwa

  2.  Reja – biegnącej w kierunku 
drogi wojewódzkiej 689 prowa-
dzącej do Białowieży.

A w 2022 r. na rowerowej 
mapie miasta pojawi się kolejna, 
blisko półtorakilometrowa ścieżka 
rowerowa. W ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg wystarto-
wała przebudowa odcinków dróg 
powiatowych 1623B i 2329B ul. 
Targowej i Poddolnej w Hajnówce – 
inwestorem jest Powiat Hajnowski, 

miasto Hajnówka współfinansuje 
przedsięwzięcie .

Powiat Hajnowski jest człon-
kiem – założycielem Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej Region Puszczy 
Białowieskiej w Hajnówce.  Latem 
2021 r. Stowarzyszanie odnowiło 
dwa szlaki rowerowe tzw. narew-
kowskie: niebieski o długości 24 
km i dziewięciokilometrowy czarny 
szlak. Realizacja zadania możliwa 
była dzięki wsparciu z dotacji Wo-
jewództwa Podlaskiego.

Zaangażowanie w realizację 
projektu MARA, owocna współpraca 
z Politechniką Białostocką  umożli-
wiły zbudowanie koncepcji wdro-
żenia innowacji w regionie Puszczy 
Białowieskiej, angażując sektor pu-
bliczny i prywatny jeszcze na etapie 
realizacji projektu. Celem skutecz-
nej realizacji rozwoju regionu w no-
wej perspektywie finansowej, pod 
egidą Urzędu Marszałkowskiego 
powstało Partnerstwo Południo-
wo-Wschodniego Podlasia, którego 
członkiem a jednocześnie współi-
nicjatorem jest Powiat Hajnowski.  
Badania zrealizowane w ramach 
projektu MARA oraz opracowana, 
gotowa koncepcja wdrożenia ro-
werów elektrycznych w regionie, 
którą dysponujemy, zostaną prze-
dyskutowane na poziomie ponad 
regionalnym i finalnie znajdą się 
w przygotowywanej Strategii, anga-
żując szerszą grupę interesariuszy 
– mówi Starosta Andrzej Skiepko.

Starosta Hajnowski składa 
podziękowania Zespołowi Poli-
techniki Białostockiej – prof. 
Elżbiecie Szymańskiej, prof. Zo-
fii Kołoszko – Chomentowskiej, 
dr Eugenii Panfiluk, dr Ewie 
Rollnik – Sadowskiej, dr Halinie 
Kiryluk, dr Urszuli Ryciuk oraz 
dr Ewie Glińskiej za owocną 
współpracę i wsparcie!

       Katarzyna Miszczuk

Zakończyliśmy realizację projektu badawczego MARA
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Nowe stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych obowiązują 
od 1 stycznia 2022 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi powstającymi na nieruchomościach 
zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób za-
mieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty.

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWA-
NIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

24,00 zł od mieszkańca za miesiąc, je-
żeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny

22,00 zł od mieszkańca nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jedno-
rodzinnym za miesiąc, jeżeli odpady komunalne 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
a bioodpady, stanowiące odpady komunalne, 
kompostowane w kompostowniku przydomo-
wym.

PRZYPOMINA SIĘ, ŻE WŁAŚCICIELE 
NIERUCHOMOŚCI ZAPEWNIAJĄ UTRZYMA-
NIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU PRZEZ ZBIERA-
NIE W SPOSÓB SELEKTYWNY POWSTAŁYCH 
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, 
że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się 
z obowiązku segregacji odpadów, zawiadamia 

o tym gminę, która nalicza podwyższoną 
stawkę opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w wysokości 52,00 zł 
miesięcznie od każdego mieszkańca zamiesz-
kującego daną nieruchomość.

Opłatę za wywóz odpadów należy wnosić 
bez wezwania (nie będą wystawiane faktury) 
w kasie Urzędu Miasta Hajnówka, przelewem na 
indywidualny rachunek bankowy lub rachu-
nek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka:
PKO BP Hajnówka 
28 1020 1332 0000 1302 1206 7411

TERMINY PŁATNOŚCI:
I kwartał - do 10 kwietnia
II kwartał - do 10 lipca
III kwartał - do 10 października
IV kwartał - do 15 grudnia
DEKLARACJA
WAŻNE! Przypominamy właścicielom 

nieruchomości, że wszystkie zmiany zwią-
zane z ilością osób zamieszkujących np. 
(zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzi-
nami dzieci, zgonami osób itp.), należy zgła-
szać w formie deklaracji w terminie do  
10 dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiła zmiana. 

DEKLARACJE – INFORMACJE:
Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, II piętro, 
pokój 203, tel: 85-682-64-53.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022r. 

W dniu 10 grudnia 2021r. hajnowianin 
Klemens Marczuk obchodził swoje setne uro-
dziny. Urodził się 1921 r. w Hajnówce. To tu 
zdobył wykształcenie, założył rodzinę i do dziś 
mieszka. Walczył w czasie II wojny światowej 
- miał też epizod wojenny w Berlinie. Do dziś 
pozostaje radosnym i otwartym człowiekiem. 

Z okazji setnych urodzin, solenizanta od-
wiedzili Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnów-

100-latek

ka i Małgorzata Dąbrowska – kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego. Burmistrz przekazał Panu 
Klemensowi listy gratulacyjne oraz życzenia 
od Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady 
Ministrów i Bohdana Paszkowskiego - Woje-
wody Podlaskiego. Solenizant otrzymał w pre-
zencie również bukiet kwiatów, kosz słodyczy 
oraz obraz Zbigniewa Budzyńskiego. 

Ewa Zubrycka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Hajnówce zaprasza do korzystania z nowej 
usługi, jaką jest „jadłodzielnia”. Można się 
w niej podzielić z potrzebującymi żywnością, 
której nie jesteśmy w stanie zagospodarować, 
albo skorzystać z żywności już tam dostarczo-
nej. W ten sposób zapobiegniemy marnotra-
wieniu jedzenia.

W lokalu można pozostawić żywność 
nadającą się do spożycia taką, po którą sami 

 JADŁODZIELNIA W HAJNÓWCE
byśmy sięgnęli  taką, która nie przekroczyła 
terminu ważności.

Jadłodzielnia jest dostępna od ponie-
działku do piątku w godzinach od 9.00 do 
11.00, znajduje się w Hajnówce przy ulicy Li-
powej 39 (budynek byłej kotłowni). 

Dziel się i częstuj! 
Bądź odpowiedzialny - nie marnuj jedze-

nia! Pamiętaj, że korzystasz z produktów na 
własną odpowiedzialność.

Eliaszuki i inne - gmina Narewka reali-
zowany przez Powiat Hajnowski od 2018 r. 
zajął pierwsze miejsce w XLV Ogólnopolskim 
Konkursie Jakości Prac Scaleniowych orga-
nizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Główny Sąd Konkursowy po dokonanej 
ocenie nadesłanych projektów scaleń gruntów, 
wykonanych przez Biura Geodezji i Terenów 
Rolnych, postanowił przyznać:
• pierwsze miejsce zespołowi geodetów Wo-

jewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku 
za wykonanie projektu scalenia gruntów – 
obiekt Eliaszuki i inne, gm. Narewka, pow. 
hajnowski, pow. obiektu: 2534,7719 ha

To kolejna nagroda dla naszego projek-
tu - w 2019 r. Wojewódzkie Biuro Geodezji 
w Białymstoku zdobyło III miejsce za projekt 
scalenia gruntów obiektu „Kotłówka i inne” 
(gmina Narew, powiat hajnowski).  

Seminarium podsumowujące tego-
roczną, XLV edycję Ogólnopolskiego Kon-
kursu Jakości Prac Scaleniowych odbyło się 
w listopadzie 2021 r. w Wieliczce. Uroczyste 
podziękowania  miały miejsce podczas XXIV 
sesji Rady Powiatu Hajnowskiego 16 grudnia 
2021 r.

Powiat Hajnowski od wielu lat współ-
pracuje z Wojewódzkim Biurem Geodezji 
w zakresie realizacji scaleń gruntów. Współ-
praca rozpoczęła się w „starej” perspektywie 
PROW 2007-2014 od bardzo małego obiektu 
scaleniowego „Olchówka”, który liczył zaled-
wie 365 ha. Kolejna perspektywa [Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, przyp. red.] pokazała Nam, że powiat 
jest w stanie realizować większą ilość sca-
leń gruntów o łącznej powierzchni ponad 6 
tys. ha. Współpraca z Powiatem Hajnowskim 
przebiega bardzo pomyślnie, świadczy o tym 
nagroda, którą wspólnie otrzymaliśmy od Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W kon-
kursie biorą udział projekty scaleń gruntów 
i założeń do projektów scalenia z całej Polski. 
Biur jest 13, konkurencja jest bardzo duża. 
Pierwsze miejsce to ogromne wyróżnienie, 
ponieważ pierwszy raz w historii Wojewódz-
kiego Biura Geodezji zajęliśmy tak wysoką 
notę – podkreśliła zaproszona na XXIV sesję 
Rady Powiatu Magdalena Borowska Dyrektor 
Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Tegoroczna nagroda to nasz wspólny 
sukces – korzystając z okazji, chciałbym po-

dziękować wszystkim stronom, zaangażowa-
nym w realizację każdego z czterech projek-
tów scaleniowych, aktualnie realizowanych 
przez powiat hajnowski: Członkom Zarządu 
Województwa Podlaskiego, Pani Dyrektor Wo-
jewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku 
i jej zespołowi, radnym powiatowym i gmin-
nym, wójtom, pracownikom starostwa powia-
towego, sołtysom i mieszkańcom. Scalenia 
gruntów to bardzo trudna tematyka, o ogrom-
nym wysiłku administracyjnym i finansowym. 
Są to jednocześnie działania służące rozwojo-
wi podlaskiej wsi. – mówi Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko. 

Scalenia gruntów to ważny proces z per-
spektywy gospodarki przestrzennej. Prace 
podjęte w ramach scaleń mają na celu popra-
wę  struktury  użytkowania gruntów i rozłogu 
gospodarstw, osiągniętego poprzez m.in.:
• zaprojektowanie działek o regularnych 

kształtach zapewniających racjonalne użyt-
kowanie,  

• utworzenie większych powierzchniowo go-
spodarstw rolnych,

• likwidację szachownicy gruntów,
• likwidację wspólnot gruntowych,
• zamianę działek pomiędzy uczestnikami 

scalenia,
• obrót cywilno-prawny pomiędzy uczestni-

kami scalenia.  
Ważnym procesem na gruncie projek-

tów scaleniowych są również prace związane 
z zagospodarowaniem poscaleniowym, w ra-
mach których, dokonuje się modernizacji dróg 
wraz z elementami infrastruktury drogowej, tj. 
rowami, zjazdami i przepustami drogowymi. 

Powiat Hajnowski realizuje aktualnie 
cztery projekty scaleniowe. Zaawansowane 
prace poscaleniowe trwają na  obiektach „Tar-
nopol” i „Kotłówka” – u schyłku 2021 r. ode-
brano pierwsze km dróg (w tym na obiekcie 
Tarnopol 3 grudnia 2021 z udziałem przedsta-
wicieli samorządu Województwa Podlaskiego). 
Przygotowania do prac poscaleniowych trwają 
na obiekcie „Eliaszuki i inne” - gmina Narewka:  
aktualnie jesteśmy na etapie przygotowania 
przetargu na dokumentację projektową. Z ko-
lei na obiekcie „Dubicze – Istok”  trwają prace 
scaleniowe, których zakończenie przewidziane 
jest do 30.11.2022.

Całkowita wartość projektów scalenio-
wych to ponad 51,6 mln zł. 

Katarzyna Miszczuk

Nagroda za najwyższą jakość prac scaleniowych 
należy do Powiatu Hajnowskiego! 

Projekt „Scalanie gruntów” na obiekcie

O B W I E S Z C Z E N I E
     Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej 
wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.

W Y K A Z

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Hajnówce oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

O B W I E S Z C Z E N I E

     Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.

W Y K A Z

L.p.

Nr geod. 
działki i

położenie
Nr KW

Powierz
chnia
(m²)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie

zagospodarowa
nia

przestrzennego

Termin 
zagospoda

rowania
Opłaty

Forma
dzierżawy

1. Nr 797/18
obręb

Zastawa
Krzyże,
gmina

Białowieża

BI2P/
00030
312/8

102 Nieruchomość z
nieczynną stacją

kolejową –
Białowieża Pałac o

pow. całkowitej
1,3055 ha. Do

dzierżawy
przeznaczona jest

część pobocza toru
kolejowego o pow.

0,0102 ha

Brak MPZP
Sposób

zagospodarowa
nia: tereny
kolejowe

7 dni od
daty

zawarcia
umowy

Miesięczny
czynsz

dzierżawny w
wysokości 0,50

zł + VAT za 1 m2,
co stanowi

kwotę 51,00 zł +
VAT miesięcznie.
Nie przewiduje
się aktualizacji
opłat w czasie

trwania umowy.
Czynsz płatny do
15 dnia każdego

miesiąca po
wystawieniu
faktury VAT.

na czas do
trzech lat

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w 
Hajnówce.
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