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POWIAT BIAŁOSTOCKI

Starosta Powiatu Białostockiego
Jan Bolesław Perkowski

Zdrowych, spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy

pełnych radości, optymizmu i miłości.
Niech ten wyjątkowy dzień 

Zmartwychwstania Pańskiego
odnowi wiarę i wniesie nadzieję

na lepszą przyszłość i pokój na świecie.
 

Z dwudniowa wizytą (17 – 18 
marca) gościł na Podlasiu Marcin 
Wiącek, Rzecznik Praw Obywatel-
skich.  18 marca br. zawitał do gmi-
ny Narewka. Spotkał się z wójtem 
gminy Jarosławem Gołubowskim 
i pracownikami Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Siemianówce, któ-
ry obecnie przyjmuje uchodźców 
z Ukrainy.

W Dworze Bartnika w Narew-
ce Rzecznik spotkał się z gospoda-
rzami gmin powiatu hajnowskiego. 
Przybyli także radni sejmiku woje-

Narewka

Spotkanie 
z Rzecznikiem Praw 

Obywatelskich
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Krzysztof Jurgiel

Krzysztof Jurgiel w Białymstoku

 W Operze i Filharmo-
nii Podlaskiej odbyła się 
31 marca konferencja pt. 
Przyszłość polskiego rol-
nictwa w kontekście zmian 
w ramach WPR  2023-2027. 
Wśród polityków i prowa-
dzących panele byli m. in.: 
Janusz Wojciechowski, ko-
misarz UE ds. rolnictwa, 
europoseł PiS/EKR Krzysz-
tof Jurgiel, wicepremier 
i minister rolnictwa Hen-
ryk Kowalczyk, marszałek 
województwa podlaskiego 
Artur Kosicki i  Kazimierz 
Gwiazdowski, poseł i wice-
przewodniczący  sejmowej 
komisji rolnictwa.

Jak podkreślił wicepremier 
Henryk Kowalczyk, temat kon-
ferencji był bardzo ważny, bo 
w kontekście wojny w Ukrainie 
wielu rolników czuje niepew-
ność, jeśli chodzi o przyszłość 
Wspólnej Polityki Rolnej. Po-
nadto mają oni obawy, że 
w związku z wdrażaniem Zie-
lonego Ładu spadnie produkcja 
rolna. Jest też problem wzrostu 
cen nawozów i paliw.

Z kolei europoseł Krzysztof 
Jurgiel stwierdził: - Na pewno 
złe jest to, że Polska ma mniej-
sze dopłaty niż inne państwa, 
a warunki funkcjonowania WPR 
są podobne jak w poprzednim 
okresie. I dodał: - Teraz docho-
dzi kryzys związany z Ukrainą, 
ale Polsce ani Unii Europej-
skiej nie grozi brak żywności. 
Co będzie nie wie nikt – mówił 
europoseł.  Jednocześnie pod-
kreślił, że Zielony Ład w rolnic-
twie to nie tragedia, a jedynie 
konieczność przyjęcia pewnych 

rozwiązań i przygotowania się 
do składania wniosków w no-
wej perspektywie finansowej.

Janusz Wojciechowski 
podkreślił, że w związku z woj-
ną w Ukrainie został przyjęty 
komunikat Komisji Europej-
skiej  na temat bezpieczeństwa 
żywnościowego i wzmocnienia 
rolnictwa, czyli specjalny plan 
wsparcia unijnych rolników 
i konsumentów. 

Rezerwy unijne  
złagodzą kryzys

Chodzi o komunikat COM 
(2022) 133.  - „Aby zwiększyć 
przystępność cenową żywności, 
państwa członkowskie mogą 
również wprowadzić obniżone 
stawki podatku od wartości 
dodanej i zachęcać podmioty 
gospodarcze do ograniczania 
cen detalicznych; mogą rów-
nież korzystać z funduszy UE, 
takich jak Europejski Fundusz 
Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jącym (FEAD), który wspiera 
działania w zakresie dostar-
czania żywności i podstawowej 
pomocy materialnej najbar-
dziej potrzebującym – mówił 
Krzysztof Jurgiel

Nowo utworzony europej-
ski mechanizm gotowości i re-
agowania na kryzysy związane 
z bezpieczeństwem żywnościo-
wym (EFSCM), gromadzący ad-
ministracje europejskie i kra-
jowe oraz podmioty prywatne 
w łańcuchu dostaw, przeprowa-
dzi dogłębną analizę zagrożeń 
i słabości unijnego łańcucha 
dostaw żywności, a następnie 
przygotuje zalecenia i odpo-
wiednie środki łagodzące.

W tym celu Komisja Eu-

ropejska,  co mocno akcento-
wano na konferencji, przyjęła 
następujące środki:

1. Pakiet wsparcia w wy-
sokości 500 mln euro, w tym 
poprzez wykorzystanie rezer-
wy kryzysowej, w celu wsparcia 
producentów najbardziej do-
tkniętych poważnymi skutkami 
w Ukrainie. Na tej podstawie 
państwa członkowskie mogły-
by zapewnić rolnikom  dodat-
kowe wsparcie finansowe, aby 
przyczynić się do światowego 
bezpieczeństwa żywnościowe-
go lub zaradzić zakłóceniom na 
rynku spowodowanym zwięk-
szonymi kosztami nakładów 
lub ograniczeniami w handlu. 
Należy priorytetowo traktować 
wsparcie dla rolników zaanga-

żowanych w zrównoważone 
praktyki, przy jednoczesnym 
zapewnieniu, aby  środki były 
ukierunkowane na sektory i rol-
ników najbardziej dotkniętych 
kryzysem.

2. Od 16 października 
2022 r. więcej zaliczek na 
płatności bezpośrednie, a tak-
że środki obszarowe i działa-
nia związane ze zwierzętami 
w ramach rozwoju obszarów 
wiejskich.

3. Środki ochrony rynku 
mające na celu wsparcie ryn-
ku wieprzowiny w związku ze 
szczególnie trudną sytuacją 
w tym sektorze.

4. Wyjątkowe i tymczaso-
we odstępstwo umożliwiają-
ce uprawę roślin na gruntach 
ugorowanych w celu produkcji 
żywności i pasz, przy jedno-
czesnym utrzymania pełnego 
poziomu płatności z tytułu za-
zieleniania dla rolników. Zwięk-
szy to zdolność produkcyjną UE 
pomimo ograniczonej dostęp-
ności żyznych gruntów.

5. Szczególnie tymczaso-
we mechanizmy elastyczności 
w stosunku do istniejących 
wymogów przywozowych do-
tyczących pasz przyczynią się 
do złagodzenia presji na rynek 
pasz.

Co ważne, Komisja Euro-
pejska zaproponowała nowe, 
samodzielne, tymczasowe 
ramy kryzysowe, które obej-
mują również rolników, pro-
ducentów nawozów i sektor 
rybołówstwa.

Umożliwiają one świad-
czenie pomocy dla rolników 
dotkniętych znacznym wzro-
stem kosztów nakładów. Ceny 
nawozów i dostawy dla rol-
ników będą monitorowane 
w celu zagwarantowania,że 
perspektywy zbiorów w UE nie 
będą zagrożone. Więcej na ten 
temat można znaleźć  w COM 
(2022) 133.

Pakt dla wsi
Poseł do Parlamentu Eu-

ropejskiego Krzysztof Jurgiel 
zapoznał uczestników konfe-
rencji z założeniami planu na 
rzecz obszarów wiejskich UE 
do 2040 r., z uwzględnieniem 
Komunikatu Komisji Europej-
skiej COM ( 2021) 345. Cho-
dzi o Pakt na rzecz Obszarów 
Wiejskich UE, który zostanie 
opracowany z udziałem sze-
rokiego spektrum podmiotów 

i władzy na wszystkich szcze-
blach. - Uważam, że polityka 
rozwoju UE powinna realizo-
wać postanowienia art. 174 
Traktatu o Funkcjonowaniu UE, 
wskazującego, że szczególną 
uwagę należy poświęcić „ob-
szarom wiejskim, obszarom 
podlegającym przemianom 
przemysłowym i regionom, 
które cierpią wskutek poważ-
nych i trwałych, niekorzystnych 
warunków przyrodniczych lub 
demograficznych – stwierdził 
europoseł. I dodał: - Moim zda-
niem głównym celem polityki 
rolnej powinno być ekonomicz-
ne, społecznie i ekologicznie 
stabilne rolnictwo oraz zago-
spodarowane obszary wiej-
skie jako atrakcyjne miejsce 
zamieszkania, pracy i rekreacji.

Warto też przypomnieć, 
że Krzysztof Jurgiel będąc mi-
nistrem rolnictwa zainicjował 
prace nad Paktem dla Wsi Pol-
skiej, w wyniku czego po szero-
kich, krajowych konsultacjach 
powstał dokument ogarniający 
kompleksowo sprawy rozwoju 
rolnictwa. Niestety jego na-
stępca – Jan Krzysztof Arda-
nowski - odłożył ten dokument 
na półkę. Ten fakt krytycznie 
ocenili  uczestnicy forum. 

Na koniec wystąpienia 
Krzysztof Jurgiel zwrócił uwa-
gę na potrzebę uwzględnienia 
większego wsparcia dla rolni-
ków i konsumentów w ramach 
WPR, wymieniając m. in.:
• Wsparcie dla sfery insty-

tucjonalnej rynku rolno-
-spożywczego

• Rozwój spółdzielczości na 
wsi

• Uruchomienie programów 
ożywiania małych miast

• Wspieranie rozwoju bu-
downictwa mieszkanio-
wego

• Wspieranie tworzenia sfer 
usługowo-produkcyjnych 
w gminach

• Prowadzenie przedsię-
biorstw społecznych

• Wprowadzenie mecha-
nizmów kompleksowe-
go urządzania obszarów 
wiejskich

Marszałek Artur Kosicki (z lewej), Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR  
i europoseł EKR Krzysztof Jurgiel

Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych (z lewej), europoseł Krzysztof Jurgiel, Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, 
poseł PiS Kazimierz Gwiazdowski, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki

www.facebook.com/krzysztof.jurgiel
www.jurgiel.pl

www.ecrgroup.euwww.ecrgroup.eu   

o przyszłości polskiego rolnictwa
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Red: Dotąd wspierał Pan 
mocno rolników, choćby gło-
sując przeciwko piątce dla 
zwierząt. Jak teraz, w obliczu 
rosnących zagrożeń, widzi Pan 
najbliższą przyszłość rolnictwa? 

Mieczysław Baszko: Tak, 
od początku mojej służby, czyli od 
trzech dekad, rolnictwo jest u mnie 
na pierwszym miejscu. Dlatego te-
raz walczę o pomoc dla rolników, 
którzy zmagają się z rosnącymi 
cenami wszystkiego, co jest po-
trzebne do produkcji, podczas gdy 
ceny ich produktów stoją w miej-
scu, lub rosną nieznacznie. A to oni 
zapewniają nam bezpieczeństwo 
żywieniowe i o tym nie wolno nam 
zapominać. Oprócz dopłat do nawo-

zów, będą przyspieszone wypłaty 
zaliczek na poczet dopłat bezpo-
średnich (przelewy mają ruszyć 
16 października 2022 roku ) oraz 
uruchomione będą dopłaty do 
prywatnego przechowalnictwa 
wieprzowiny. Nabór wniosków 
potrwa do 29 kwietnia. Kolejne 
rozwiązania ciągle są omawiane.

Nad czym jeszcze pochy-
la się pan w pracy poselskiej?: 

Nikogo nie zostawiam bez 
pomocy, każdy, kto się do mnie 
zgłasza, może liczyć na to, że we-
sprę, w miarę moich możliwości. 
I to są bardzo różne sprawy, wy-
magające interwencji we wszyst-
kich ministerstwach. Do tej pory 
niemal 60 moim interwencjom 

nadano bieg, kolejne czekają.... 
Wziąłem udział w 5493 głoso-
wań z 5528. Bardzo mnie stresu-
ją wystąpienia, w których muszę 
mówić do kamer, bo mimo wielu 
lat służby, jestem ciągle prostym 
człowiekiem ze wsi, który woli 
działać, niż mówić. Ale w spra-
wach bardzo ważnych, wychodzę 
na mównicę sejmową, bo wiem, 
że tego oczekują moi wyborcy. To 
dla nich zabiegam o pieniądze na 
budowy dróg. W ciągu ostatnich 
pięciu lat te środki do nas trafiły 
w rekordowej ilości. I to widać, 
w zmieniającym się krajobrazie 
naszego regionu. Przestajemy 
być Polską B.

Jak pan ocenia obec-

Wiem, czego oczekują ode mnie wyborcy

Rozmowa z Mieczysławem Baszko, posłem na Sejm RP

ną sytuacje geopolityczna na 
świecie?: 

Jest dynamiczna i trudno wy-
rokować. Pewne jest to, że wojna, 
która wybuchła, nie skończy się 
jutro, na co wskazują zachowania 
Putina. Musimy pomagać Ukra-
inie, ale nie zapominając przy tym 
o nas, o naszych przedsiębiorcach 
i rolnikach, a także o zwykłych lu-
dziach. Działania pomocowe muszą 
być wyważone, w taki sposób, aby 
nasze społeczeństwo rykoszetem 
na nich nie traciło. To bezpreceden-
sowa sytuacja od lat, ale uważam, 
że mądrze sobie z nią poradzimy. 
I mam nadzieję, że nadchodzące 
święta spędzimy w spokoju, czego 
sobie i Państwu serdecznie życzę.
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Rozmowa z Janem Bolesła-
wem Perkowskim, starostą po-
wiatu białostockiego, o potrze-
bach mieszkańców i kulisach 
życia zawodowego i prywatnego

Waldemar Staszyński: Po-
wiat białostocki to największy 
obszarowo powiat w Polsce. Co 
jeszcze go wyróżnia?

Jan Bolesław Perkowski: 
Powiat białostocki jest też cie-
kawy przyrodniczo i turystycznie. 
Wyróżnia go także położenie geo-
graficzne, jesteśmy jednym z kilku 
powiatów graniczących z Białorusią, 
co w ostatnim czasie przysporzyło 
nam niestety trochę problemów.

Jesteśmy też o tyle ciekawym 
powiatem, że mamy kształt obwa-
rzanka, w środku którego leży Biały-
stok. To daje nam różne perspekty-
wy rozwoju, ale i niesie zagrożenia. 
Samorządy gminne powiatu muszą 
poświęcić sporo czasu i energii, by 
nie stać się tylko sypialniami Bia-
łegostoku.

Ale daje nam przewagę nad 
miastem fakt, że mamy sporo te-
renów inwestycyjnych, co przekła-
da się na wzrost dochodów gmin 
jak i powiatu. Z powodu bliskości 
dużego miasta, nasze tereny są 
zabudowywane przez domy jedno-
rodzinne, powstają też osiedla z za-
budową wielorodzinną, co powoduje 

Znajomi   mówią 

potrzebę budowy dróg i infrastruk-
tury wodnej, na które my jako po-
wiat musimy wydawać zezwolenia. 
Z ciekawostek: w powiecie mieszka 
150 tysięcy osób, a mamy zareje-
strowane 153 tysiące pojazdów.

Co dla pana jako starosty 
było najważniejsze w celu ogra-
niczenia negatywnych skutków 
COVID-19 i jaki wpływ miała 
pandemia na funkcjonowanie 
podległych panu jednostek or-
ganizacyjnych?

COVID-19 był dla nas dużym 
wyzwaniem, podejmowaliśmy de-
cyzje, których nie podejmowało 
się nigdy wcześniej. To była szkoła 
prób i błędów. Patrząc z perspek-
tywy starosty, musieliśmy zabez-

pieczyć mieszkańców, którzy do nas 
przychodzą, ale także pracowników 
starostwa i innych jednostek przed 
zakażeniem nieznanym, groźnym 
wirusem, gdy część osób nie do-
wierzała, że on istnieje...

Staraliśmy się utrzymać cią-
głość pracy urzędu, aby nie spra-
wiać problemów mieszkańcom, 
a nasi przedsiębiorcy mieli ciągłość 
pracy. Udało nam się to zrobić, 
urząd pracował wg zmienionych 
zasad, ale obsługa interesantów 
była ciągła.

Strategiczną jednostką stał się 
w tym momencie Powiatowy Urząd 
Pracy, gdzie przedsiębiorcy składali 
wnioski o wsparcie w ramach tarczy 
antykryzysowej. Wpłynęło (marzec 

2020 – wrzesień 2021) prawie 42 
tys. wniosków. Aby sprawnie wpro-
wadzać je do systemu, zaangażo-
waliśmy w to pracowników Staro-
stwa Powiatowego. Wszystko po to, 
by przedsiębiorcy mogli przetrwać, 
ocalić swoje miejsca pracy. Wypła-
ciliśmy im ponad 232 mln zł.

 Co dla pana jest najważ-
niejsze w zarządzaniu powia-
tem?

Powiat białostocki jest duży, 
w starostwie i naszych jednostkach 
pracuje około tysiąca trzystu osób.

Moje zarządzanie jest nasta-
wione na wyniki i cele, ale zgodnie 
z hasłem „z sercem do ludzi”, aby 
nie zapomnieć o drugim człowieku 
i potrzebach naszych mieszkańców. 
Szanując swoich pracodawców, 
a mam ich sporo – ok. 150 tys. - 
staram się myśleć o każdej wydanej 
złotówce, bo to są ciężko zarobione 
przez nich pieniądze, odprowadzane 
w formie podatków.

Jakie predyspozycje powi-
nien mieć dobry starosta?

Dobry starosta powinien być 
człowiekiem otwartym na wiele 
wyzwań, ale w szczególności na 
potrzeby mieszkańców. Bardziej 
powinien być człowiekiem niż urzęd-
nikiem. Niestety w wielu sytuacjach, 
pomimo chęci i dobrej woli, ogra-
niczają nas przepisy prawne. Do-

bry starosta powinien najlepiej jak 
potrafi gospodarować majątkiem, 
pieniędzmi w budżecie.

Pomimo przynależności par-
tyjnej, niekiedy różnicy zdań z wło-
darzami gmin, dobry starosta reali-
zuje inwestycje, kierując się dobrem 
mieszkańców powiatu. Powinien też 
reprezentować wszystkich radnych 
swojej partii, w moim przypadku PiS 

– i ja to robię.
Starosta musi też być sku-

teczny w pozyskiwaniu środków 
z zewnątrz, rozmawiać z polityka-
mi różnych opcji, starać się współ-
pracować dla dobra powiatu. Chcę 
też powiedzieć, że najważniejsze 
to szanować swoich pracowników, 
stawać w ich obronie, ale również 
od nich wymagać – przede wszyst-
kim życzliwego podejścia do spraw 
interesantów.

Jak więc w praktyce się 
układa Panu współpraca z sa-
morządami w powiecie?

Powiat białostocki to 15 gmin. 
Współpraca z nimi układa się do-
brze, a nawet bardzo dobrze.

Staramy się w miarę możliwo-
ści realizować wszystkie potrzeb-
ne zadania. Jesteśmy też w wielu 
przypadkach inicjatorem inwestycji 
na drogach powiatowych, które re-
alizujemy zgodnie z umową 50/50 – 
czyli płacimy po połowie, przy czym 

Jan Bolesław Perkowski, starosta powiatu białostockiego
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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy wszystkim Mieszkańcom

najserdeczniejsze życzenia.
Niech ten szczególny czas 

będzie dla wszystkich okresem zadumy,  
wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.

życzą

                Mikołaj Wasiluk          Jerzy Wasiluk 
Przewodniczący Rady    Wójt Gminy Czeremcha

             Gminy Czeremcha 

Jan Bolesław Perkowski, prywatnie

o   mnie  MacGyver
staramy się jak największą kwotę 
pozyskać z programów rządowych 
lub Unii Europejskiej. Mamy w po-
wiecie gminy z grubym portfelem, 
ale i gminy z mniejszym budżetem, 
które – o dziwo - nie zwalniają tem-
pa inwestycji.

Możemy się pochwalić dobrą 
współpracą, która skutkuje dobrymi 
uchwałami o przekazywaniu pomo-
cy finansowej. Chcę dodać, że my 
jako powiat wspieramy jednostki 
OSP, choć jest to zadanie gmin. Od 
lat angażujemy się w zakup sprzętu, 
w tym wozów, co roku przekazuje-
my druhom ochotnikom ok. 300 tys. 
zł na te cele.

Jakie główne inwestycje są 
realizowane w tym roku?

Budżet Powiatu Białostoc-
kiego 2022 roku to 100 mln zł na 
inwestycje. Modernizujemy drogi 
powiatowe, zaplanowana na to to 
kwota to prawie 82,5 mln zł. Kupu-
jemy też sprzęt dla Powiatowego 
Zarządu Dróg, będzie nowa lokali-
zacja obwodu drogowo - mostowe-
go w Białymstoku. Remontujemy 
domy dziecka (dostosowanie do 
przepisów p. poż.), rozbudowuje się 
Dom Pomocy Społecznej w Cho-
roszczy, w Łapach dobudowujemy 
szyb windowy w budynku LO, stale 
modernizujemy szpital powiatowy. 
Większość tych prac jest możliwa 

dzięki pozyskiwaniu funduszy z ze-
wnątrz, w tym programów rządo-
wych i przy dużym wsparciu par-
lamentarzystów z województwa 
podlaskiego – senatora Mariusza 
Gromko i wiceministra Dariusza 
Piontkowskiego, z kolei marszałek 
Artur Kosicki wsparł nas udzielając 
dotację z Funduszu Wsparcia Gmin 
i Powiatów.

Trzeba też wspomnieć, że po 
12 latach realna stała się rozbudo-
wa Starostwa Powiatowego w Bia-
łymstoku. Inwestycja jest bardzo 
potrzebna, wręcz konieczna, bo 
część wydziałów i jednostek od 20 
lat pracuje w wynajętych pomiesz-

czeniach, których stan pozostawia 
wiele do życzenia...

Komuś może się wydawać, że 
rozbudowa jest zbyteczna, ale pa-
trząc na to jako gospodarz, wiem, 
że komfort pracy urzędników i ob-
sługi petentów musi być na wyso-

kim poziomie, dlatego m.in. zamon-
towaliśmy klimatyzatory.

Jakie pan pomaga uchodź-
com z Ukrainy?

Jako jeden z pierwszych sa-
morządów ulokowaliśmy uchodź-
ców w hotelu Knieja w Supraślu.

Mamy powiatowy magazyn 
darów (CKZ w Łapach), skąd rze-
czy są dystrybuowane dla potrze-
bujących. Przekazaliśmy też sprzęt 
(agregaty prądotwórcze, krótkofa-
lówki, latarki) dla Ukrainy wart 100 
tys. zł, które wygospodarowaliśmy 
z budżetu.

 W Powiatowym Urzędzie Pra-
cy zatrudniliśmy osobę mówiącą po 

ukraińsku, rosyjsku i polsku. Dzieci 
uchodźców mogą skorzystać z po-
mocy psychologicznej w Powiatowej 
Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej w Białymstoku.

Również wśród pracowników 
starostwa i naszych jednostek 

zrodziła się chęć pomocy; zorgani-
zowali oni zbiórkę rzeczy codzien-
nego użytku, by pomóc kobietom 
z dziećmi.

Kim jest prywatnie Jan Bo-
lesław Perkowski?

Jestem ojcem dwójki dzieci, 
osobą lubiącą swoją pracę. W wol-
nym czasie naprawiam samocho-
dy, wykonuję różne przedmioty 
z drewna. Znajomi mówią o mnie 

MacGyver (śmiech). Udzielam się 
też społecznie, angażuję się w ży-
cie lokalnej społeczności, nie prze-
chodzę obojętnie, gdy napotykam 
kogoś z problemem.

Jednak mimo życzliwości i po-
zytywnego nastawienia do innych 
ludzi, w życiu osobistym zdarzają 
mi się porażki.

Rozmawiał Waldemar Staszyński

W dniu 27 marca 2022 
r. na konferencji Federacji 
Europy Centralnej hodow-
ca gołębi z Brańska - Pan 
Andrzej Jankowski, który 
od 2014 roku pełni funkcję 
Wójta Gminy Brańsk, otrzy-
mał puchar za zajęcie I miej-
sca i zdobycie tytuł Mistrza 
w konkursie lotów gołębi 
dalekodystansowych zorga-
nizowanych w 2020 i 2021 
roku z Londynu w Wielkiej 
Brytanii (około 1600 km) 
oraz z Rouen we Francji 
(około 1550 km). Życzymy 
dalszych sukcesów hodow-
lanych i czołowych wyników 
oraz tyle powrotów ile wy-
słanych gołębi na lot. Gratu-
lujemy!                         (isz)

Mistrzowskie Gołębie Wójta Gminy Brańsk!
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Narewka
Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Cd. ze str. 1
wództwa podlaskiego  Mikołaj Ja-
nowski i Igor Łukaszuk oraz staro-
sta hajnowski Andrzej Skiepko.

Obecni na spotkaniu wskazy-
wali na liczne problemy związane 
z sytuacją na granicy polsko-biało-
ruskiej i wynikającym z niej zaka-
zem przebywania na części woje-
wództwa. Zakaz obejmuje tereny 
o szczególnej wartości przyrodni-
czej i kulturowej – dlatego bardzo 
ucierpiała na nim rozwinięta w tej 
części regionu branża turystyczna. 
A mogła by być ona wykorzystana 
do przyjęcia uchodźców.

Samorządowcy przedstawili 
szkody w lokalnej infrastrukturze, 
spowodowane wzmożoną aktywno-
ścią wojska. Ciężki sprzęt używany 
przez siły zbrojne uszkodził drogi 
oraz łąki i pola miejscowych rolników. 
Część tych szkód usuwana jest przez 
żołnierzy, jednak problem bardziej 
skomplikowanych i kosztownych 
napraw jest nadal nierozwiązany. 
Przedstawiciele samorządów postu-
lowali pełne oszacowanie strat po 

zakończeniu pobytu wojska i przygo-
towanie odpowiedniej rekompensaty.

Mówiono także o reakcji lokal-
nych społeczności na kryzys uchodź-

czy wywołany wojną na Ukrainie 
oraz związanych z tym problemach 
z integracją i asymilacja przeby-
wających do powiatu uchodźców 

- brak pracy w mniejszych miejsco-
wościach, nieznajomość j. polskiego. 
Wskazywano na potrzebę dopra-
cowania systemowych rozwiązań 

prawnych, które umożliwią sku-
teczne niesienie pomocy uchodźcom 
oraz zapewnienie  form edukacji dla 
ich dzieci.

Gospodarz spotkania Jarosław 
Gołubowski podkreślił, że na razie 
gmina z przyjmowaniem uchodź-
ców sobie radzi, ale w przyszłości 
może pojawić się problem zarówno 
z miejscami w szkole dla ukraińskich 
dzieci jak i pracą bowiem w gminie 
dominują oferty zatrudnienia dla 
mężczyzn.

W dyskusji nie zabrakło ciągle 
aktualnego problemu związane-
go z trwającym od ubiegłego roku 
kryzysem na granicy polsko-biało-
ruskiej i odmiennym traktowaniem 
uchodźców próbujących się dostać 
do Polski przez tą granicę. Podnie-
siono kwestię naruszania ich praw 
i nie stosowania w stosunku do 
nich obowiązujących standardów, 
a w szczególności zawracania tych 
osób na granicę bez brania pod 
uwagę ich stanu zdrowotnego.

Wiesław Stanisław Sokołowski,  
foto: Grzegorz Krzyżewski

Te słowa naszego Patrona przy-
świecały akcji charytatywnej zorgani-
zowanej przez Samorząd Uczniowski 
w tłusty czwartek. Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu uzdolnionych kulinar-
nie mam, babć, bliższych i dalszych 
krewnych oraz samych uczniów klas 
IV-VIII udało się zorganizować kier-
masz słodkości, z którego dochód 
zostanie w całości przeznaczony 
na rzecz naszych podopiecznych 

Wyszki

Człowiek jest wielki (…)
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym
dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Kiermasz słodkości
z Afryki w ramach akcji „Adopcja na 
odległość”. Serdecznie dziękujemy 
za przepyszne domowe słodkości, 
które cieszyły i oko, i podniebienie… 
i w ogóle tego dnia nie tuczyły. Dzię-
kujemy również za hojne serca ku-
pujących.

Kolejna akcja, którą pla-
nujemy od Środy Popielcowej do 
końca Wielkiego Postu, to Skar-
bonka Wielkopostna. Tym razem 
będzie polegała na odmówieniu 
sobie przyjemności, na przykład 
w postaci słodyczy, i ofiarowaniu 
zaoszczędzonych pieniędzy naszym 
małym afrykańskim przyjaciołom.
Samorząd Uczniowski SP w Wyszkach

21 marca w Szkole Podsta-
wowej w Augustowie dominowały 
wiosenne kolory. Wiosnę było widać 
w ubraniach i dekoracji. Obchody 

„Dnia wiosny” rozpoczęły się po 
trzech lekcjach. Starsi uczniowie 
z klas VII – VII spotkali się z przed-
stawicielami policji aby porozma-
wiać na temat odpowiedzialności 
karnej nieletnich. W tym czasie 
uczniowie z pozostałych klas wy-
konywali „Kolorowankę o wiośnie 
XXL”. Efekt tych prac można po-
dziwiać na wystawie na szkolnym 
holu. Później była część artystyczna 
o wiośnie  w wykonaniu przedszko-
laków i najmłodszych uczniów i wy-
cieczka z pożegnaniem Marzanny. 
A całość obchodów Dnia Wiosny  
zakończyły wiosenne zmagania 
sportowe.                             (cz)

Augustowo Dzień wiosny

foto: SP Augustowo

Chętni uczniowie Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych po-
witali wiosnę spływem kajakowym na rzece Narewka

Foto: SP w Dubiczach Cerk.

Dubicze Cerkiewne

Kajakowe powitanie wiosny

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Czartajewie postanowili 
wykorzystać siatkę stanowiąca 
zabezpieczenie ścian sali gimna-
stycznej w byłym gminnym gim-
nazjum do sporządzenia siatki 
maskującej. Pracują przy wspar-
ciu rodziców w wolnych chwilach  
plotąc siatkę, która pojedzie na 
Ukrainę.

 (cec) foto: SP w Czartajewie

Czartajew
Solidarni z Ukrainą

Ukazała się pierwsza tak ob-
szerna publikacja o gminie Gródek. 
Autorem monografii jest Wiera Ta-
rasiewicz.

„Publikacja, która  trafia wła-
śnie do Państwa rąk, nakreśla cie-
kawą i barwną historię naszego 
regionu. Znajdziemy w niej zatem 
dzieje osadnictwa i rozwój miasta, 
jakim przez wiele lat był Gródek, 
jego bytowanie i koleje losu, kiedy 
to nastały trudniejsze czasy i stoli-

ca gminy stała się wsią. W jednym 
z rozdziałów książki znajdziemy 
także informacje o podgródeckich 
wsiach, ich mieszkańcach, waż-
nych sprawach. Poczytamy także, 
jak pięknie i malowniczo jest  na  
Ziemi Gródeckiej, z jakimi atrakcja-
mi może zetknąć się gość, odwie-
dzający ten zakątek Polski, czym 
żyją mieszkańcy tej przygranicznej 
gminy, jak wielkie zmiany nastąpiły 
tu w czasie  kolejnych stuleci” - na-

pisał Wójt Gminy Gródek, Wiesław 
Kulesza, w zaproszeniu  na  Konfe-
rencje promującą wydanie książki.

W programie  spotkania, któ-
re odbyło  się 12 marca br. w Gró-
deckim Centrum Kultury oprócz 
prezentacji publikacji można było 
porozmawiać z autorką i obejrzeć 
występ artystyczny Studia Wokal-
nego działającego przy GCK.

 (kul)

Monografia Ziemi Gródeckiej
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Przysłowia  ludowe  na  kwiecień

Kwiecień plecień bo przeplata, trochę zimy trochę lata.
Na  św.  Franciszka   bociany  wracają  ze  swego  legowiska.
Na  św.  Izydora  na  bociana  pora.
Kwiecień  co  deszczem  rosi,  wiele  owoców  przynosi.
Kwiecień,  kiedy  deszczem  plecie,  to  się  maj  wystroi  w  kwiecie.
Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
Na  św.  Justyna  siew  się  w polu  zaczyna.
Gdy  w  kwietniu  słonko  na  dworze,  nie  będzie  pustek  w  komorze.
W  Wielką  Niedzielę  pogoda,  duża  w  polu  uroda.
Za  kwietniem  ciepłym  idzie  maj  chłodny.
Gdy  św.  Jerzy  skryje  wronę  w  życie,  będzie  zboża  obficie.

 Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

Uczniowie z II LO z Do-
datkową Nauką Języka Bia-
łoruskiego w Hajnówce oraz 
ich koledzy ze Średniej Szkoły 
nr 3 z Pińska (Republika Biało-
ruś) poznają przyrodę Puszczy 
Białowieskiej po obu stronach 
granicy oraz znaczenie roślin 
w lokalnej kulturze, obrzędach 
i ludowej medycynie.

W ubiegłym roku uczestnicy 
projektu „Przyrodnicza skarbni-
ca ponad granicami” brali udział 
w wielu ciekawych wyjazdach, 
warsztatach i prelekcjach, pod-
czas których gromadzili informa-
cje i szukali inspiracji do dalszych 
działań projektowych. Uczniowie 
odwiedzili m.in. Ziołowy Zakątek 
w Korycinach, Muzeum Rolnictwa 
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciecha-
nowcu, Muzeum Małej Ojczyzny 
w Studziwodach i obowiązkowo – 
Białowieski Park Narodowy. Młodzi 
etnobotanicy dzielą się zdobytą 
wiedzą ze społecznością lokalną – 
za pośrednictwem profilu projektu 
na Facebook: https://www.facebook.

com/projektprzyrodniczaskarbnica/
Trwa akcja „Tydzień z rośliną”! 

W tym tygodniu „na tapecie” brzoza 
i jej zdrowotne właściwości (w bo-
nusie przepis na sok). Przegląda-
jąc przygotowane przez młodzież 
prezentacje o  poszczególnych ro-
ślinach ze zdumieniem odkryjecie 
jak bogata jest przyroda naszego 
regionu i że od zawsze stanowiła 

„skarbnicę” dla mieszkańców regio-
nu. W ramach projektu uczniowie 
tworzą zbiory zielnikowe, wydruki 
roślin zielarskich zagrożonych wy-
ginięciem oraz katalog nazw miej-
scowych roślin wykorzystywanych 
w kulturze i tradycji.

Zebrane materiały zostaną 
szeroko rozpowszechnione: w po-
staci broszur, ulotek oraz gotowych 
konspektów zajęć, nieodpłatnie 
przekazanych do szkół z regionu 
Puszczy Białowieskiej i Polesia (BY), 
a także dostępnych do pobrania na 
stronach partnerskich szkół; w po-
staci wystawy mobilnej – bannerów 
i rollapów prezentujących zgroma-
dzoną i usystematyzowaną wiedzę 

– o treści całkowicie wykonanej 
przez uczniów i nauczycieli z obu 
szkół. Wystawy po zakończeniu pro-
jektu będą dostępne w obiektach 
Białowieskiego Parku Narodowe-
go i Rezerwatu Przyrody Obwodu 
Brzeskiego – tym samym z wiedzy 
o bioróżnorodności Puszczy Biało-
wieskiej skorzystają mieszkańcy 
i turyści.

Przede wszystkim jednak ze-
brane materiały posłużą do opra-
cowania merytorycznego wyposa-
żenia Centrum Edukacyjnych w obu 
szkołach (dwa z II LO z DNJB i jedno 
w Szkole Średniej Nr 3 w Pińsku). 
Centra stanowić będą kompen-
dium wiedzy zgromadzonej przez 
uczniów – będą to miejsca popula-
ryzacji wiedzy o przyrodzie i kultu-
rze obu partnerskich regionów, przy-
gotowane nie tylko na czas trwania 
projektu – w zamiarze będzie to 
ekspozycja stała w obu szkołach, 
służąca kolejnym pokoleniom 
uczniów. Centra zostaną wyposa-
żone z nowoczesny sprzęt - tym 
samym wyposażenie II LO w Haj-

nówce wzbogaci się m.in. w laptop 
z oprogramowaniem, projektor, 
kamerę do mikroskopu, przenośny 
mikroskop inspekcyjny, wskaźniki 
laserowe, szklarnię z przyborami 
ogrodniczymi. Nowoczesne wyposa-
żenie Centrum pozwoli na ciekawe 
poprowadzenie zajęć edukacyjnych 

– w Białorusie na lekcjach biologii 
nie powieje nudą :).

Pierwsze przymiarki do po-
wstania Centrum za nami – Staro-
stwo Powiatowe w Hajnówce, będą-
ce partnerem w projekcie, przygoto-
wało procedury zamówienia.

Tymczasem w szkole, w stycz-
niu 2022 r. przeprowadzono bada-
nia ankietowe, mające na celu po-
znanie poziomu wiedzy na temat 
przyrody naszego regionu i znajo-
mości kulturowego oraz medyczne-
go znaczenia dziko rosnących roślin 
naszego regionu. W ankietowaniu 
wzięło udział ponad 250 uczniów.

Projekt „Przyrodnicza skarb-
nica ponad granicami” realizowany 
jest z Programu Współpracy Trans-
granicznej Polska-Białoruś-Ukraina 

2014-2020, Beneficjentem wiodą-
cym jest Białowieski Park Narodo-
wy, partnerami: II Liceum Ogólno-
kształcącym z Dodatkową Nauką 
Języka Białoruskiego w Hajnówce, 
Powiatem Hajnowskim, Lokalnym 
Środowiskowym Funduszem „Re-
zerwaty Obwodu Brzeskiego”, Pań-
stwową Instytucją Edukacji „Śred-
nia Szkoła nr 3 m. Pińska” oraz 
Departamentem Edukacji Miasta 
Pińsk. Przedsięwzięcie potrwa 12 
miesięcy, całkowita wartość projek-
tu: 66 768,00 €, kwota dofinanso-
wania 59 968,76 €.

Rolą Starostwa Powiatowego 
w Hajnówce jest realizacja procedur 
związanych z zakupem materiałów, 
usług i sprzętu na rzecz realizacji 
projektu (ze środków pochodzących 
z funduszy unijnych), a w porozu-
mieniu z innymi partnerami – bie-
żąca koordynacja nad projektem 
(poprzez udział w spotkaniach ro-
boczych).

Katarzyna Miszczuk
Tekst powstał  

przed napaścią Rosji na Ukrainę

Przyrodnicza skarbnica ponad granicami

Pod takim hasłem po raz 
kolejny Bielski Dom Kultury i Nad-
leśnictwo Bielsk  zorganizowali 
konkurs plastyczny.  Uczestnikami 
konkursu były dzieci w wieku 7 – 12 
lat ze szkól podstawowych i placó-
wek wychowania przedszkolnego 
z województwa podlaskiego.  Ideą 

konkursu jest kształtowanie wraż-
liwości i szacunku dla ojczystej 
przyrody, kreowanie postaw eko-
logicznych poprzez racjonalne go-
spodarowanie odpadami,  promo-
cja zasobów przyrody i właściwych 
zachowań w lesie, a także propa-
gowanie wśród dzieci i młodzieży 
różnych technik plastycznych jako 
środka wypowiedzi własnej.

Na konkurs wpłynęło 810 
prac plastycznych wykonanych 
w technice rysunkowej, malarskiej, 
graficznej i collage”u. Komisja kon-
kursowa przyznała po 20 nagród 
i 20 wyróżnień w każdej z katego-
rii wiekowych oraz jedną nagrodę 
specjalną.

Kategoria 7 – 9 lat
Nagrody
• Iga Borys - SP 1 Sokółka
• Aleksandra Firs - SP 1 Sokółka
• Samuel Januszewski – SP 4 

Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski Wiosna w lesie
• Marek Kownierowicz -SP Wasil-

ków
• Maja Łapicz - SP 1 Sokółka
• Oksana Orzełowska - SP 4 Bielsk 

Podlaski
• Amanda Pawluk - SP 2 Bielsk 

Podlaski
• Inga Porowska - SP  Szepietowo

• Adrianna Sienicka - SP 2 Wysokie 
Mazowieckie

• Apolonia Wyszyńska - MOK Wy-
sokie Mazowieckie

• Nagroda specjalna Kierownika 
Działu Edukacji Artystycznej 
Bielskiego Domu Kultury

• -Maria Maćkowiak - SP 11 Bia-
łystok

Wyróżnienia
• Michał Antoniuk – SP 2 Hajnówka
• Franciszek Arent – Sp 11 Biały-

stok
• Katarzyna Gołębiecka – SP 4 

Bielsk Podlaski
• Oliwia Majewska – SP Augusto-

wo
• Maja Michałuszko – SP 20 Bia-

łystok
• Sara Romuszewska – ZSS 3 Bia-

łystok
• Zofia Rudź – SP 1 Sokółka
• Robert Rutkowski - SP Połocicz-

no-Tartak
• Martyna Sochoń – SP Wasilków – 

szkoła filialna w Sochoniach
• Julia Żynda – SP Połociczno-Tar-

tak
Kategoria 10 – 12 lat
Nagrody
• Zofia Gołaszewska - SP 2 Wyso-

kie Mazowieckie
• Szymon Kaczyński - SP 2 Wyso-

kie Mazowieckie
• Zuzanna Kordulska – GOK Sze-

pietowo
• Aleksander Kulesza  - SP 2 Wy-

sokie Mazowieckie
• Wiktoria Naumczuk – SP Augu-

stowo
• Dawid Niczyporuk – SP 3 Bielsk  

Podlaski
• Maja Piekarska – GOK Szepie-

towo
• Maria Samełko – SP Szepietowo
• Oliwia Stypułkowska -  SP 2 Wy-

sokie Mazowieckie
• Oskar Zajączkowski – SP 5 Bielsk 

Podlaski
Wyróżnienia
• Jakub Bobrowski – SP Krasnopol
• Gabriel Bondaruk -  SP 3 Bielsk 

Podlaski
• Emilia Drozdowska – SP Brańsk
• Izabela Anna Kotowicz – SP Narew

• Izabela Kowejsza – SOSzW So-
kółka

• Marta Kujawska – SP Ciechano-
wiec

• Nikola Leoniuk - SP 3 Bielsk Pod-
laski

• Zuzanna Milewska - SP 2 Wyso-
kie Mazowieckie

• Karolina Rzepniewska -  SP 5 
Bielsk Podlaski

• Karolina Tararuj -  SP 2 Bielsk 
Podlaski

• Prace zakwalifikowane do wy-
stawy

• Zuzanna Borecka – SP Brańsk
• Anna Borkowska – SP 47 Biały-

stok
• Franciszek Mieleszkiewicz -  SP 

47 Białystok
• Lena Perkowska - SP 2 Wysokie 

Mazowieckie.                      
(nicz)
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dr n. med.Krzysztof Rogowski

specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 

ul. Fabryczna 27

tel: 602 351 808

- schorzenia układu moczowego

- andropauza

- zaburzenia erekcji

- USG, uroflowmetria

Wtorek:
Bielsk Podlaski, 

ul. Mickiewicza 31
tel: 85 730 71 38

UROgowscy

gabinet urologiczny

Białystok, ul. Młynowa 38

rejestracja, tel: 668 555 707

Dr n. med. Krzysztof Rogowski 
Specjalista urolog 

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

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

Tel. 85 732 75 15 

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

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

dr n. med.Krzysztof Rogowski
specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 
ul. Fabryczna 27

tel : 602 351 808

- schorzenia układu moczowego
- andropauza

- zaburzenia erekcji
- USG, uroflowmetria

wtorek:
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 31

tel: 85 730 71 38

UROgowscy
gabinet urologiczny

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

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

-�badanie�USG�stawów

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

Prywatny�Gabinet�
Ortopedyczny�

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

dr�n.med.�Mariusz�Tomaszuk

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

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�

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


