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Motto numeru:
„Ewangelista Mateusz, premier Morawiecki, pochyla 

się nad egzystencją naszego narodu, by żyło się lepiej. 
Z kolei ewangelista Łukasz, profesor Szumowski, jest 
przedłużeniem czynów Jezusa, troszcząc się o nasze 

życie i zdrowie. Dziękujemy Boża Matko za ich posługę.”
Antoni Długosz, biskup pomocniczy senior, 

archidiecezji częstochowskiej podczas Apelu 
Jasnogórskiego z kaplicy z obrazem Matki Bożej.

Kochanym Rodzicom i Dziadkom, Jubilatom

Irenie  i  Michałowi Sac
z okazji pięknej rocznicy Złotych Godów

najserdeczniejsze życzenia - wszelkiej pomyślności,
spełnienia wspólnych marzeń, zdrowia i sił 

do pokonywania trudów życia na kolejne wspólne lata,
składają Ela, Asia, Mirek 

oraz wnukowie Patryk i Rafał

Miały się odbyć 10 maja br. 
Korespondencyjne. Organizowane 
przez rząd ( wicepremier Sasin) na 
dodatek przed podjęciem uchwały 
sejmowej. Została złamana zasada, 
że to Państwowa Komisja Wybor-
cza w całości zajmuje się wybo-
rami w Polsce. Tymczasem rząd 
i większość sejmowa doprowadziły 
do bezprecedensowego kryzysu 
państwa. Powstał chaos prawny 
i polityczny oraz dezorganizacja 
procedury wyboru prezydenta. PiS 
tradycyjnie obwiniło opozycję, ale 
to przecież w Zjednoczonej Prawicy, 
konkretnie w Porozumieniu i z ini-
cjatywy byłego już wicepremiera 
Gowina

podjęto decyzję o przełożeniu 
wyborów. Chociaż ta decyzja nadal 
nie jest pozbawiona wad prawnych 
i naruszających Konstytucję, to być 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – niedziela 28 czerwca
może pozwoli zażegnać obecny 
kryzys.

Czy ustawodawca zapewnił 
równe szanse wszystkim kandyda-
tom ? Wystarczy oglądać telewizję. 
Najpierw w czasie nasilonej epide-
mii ukazywany był tylko Prezydent, 
rzekomo jako najwyższy przedsta-
wiciel państwa, a nie kandydat do 
reelekcji. Potem jednemu, zmienio-
nemu kandydatowi opozycji dano 
5 dni na rejestrację i zebranie nie-
zbędnych podpisów wyborców. Ale 
zebrał te podpisy ( ponad 2 mln ), 
podczas gdy starający się o reelek-
cję ma zapewnioną kampanię przez 
telewizję publiczną korzystającą 
z 2-miliardowych środków pienięż-
nych z budżetu.

Wybory 28 czerwca 2020 
roku są szansą na przywrócenie 
ładu konstytucyjnego w naszym 

kraju. Jak największy udział Oby-
watelek i Obywateli w wyborach 
powinien zneutralizować powstały 
brak zaufania do podstawowej in-
stytucji demokracji jaką są wybory 
powszechne. Nasz ogląd i udział 
w wyborach to przywrócenie stan-
dardów demokratycznych, chociaż 
nadal istnieje obawa czy nasi ro-
dacy za granicą będą w pełni mogli 
wziąć w nich udział.

Każdy uprawniony ma szan-
se wskazać swojego, konkretnego 
kandydata, a rezygnacja z jego 
wskazania, to rezygnacja z decydo-
wania o przyszłości Polski, przyszło-
ści najbliższych, demokracji i pra-
worządności. Spotkajmy się zatem 
przy urnie w lokalu wyborczym lub 
głosujmy korespondencyjnie.

niedziela, 14 czerwca 2020 r.
(Wiesław Pietuch)

„Domowe wierszowanie” to Konkurs Recytatorski online zorganizowa-
ny przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. Reprezentantka Studia 
Piosenki HDK - 6 letnia Lena Iwaniuk zdobyła I nagrodę recytując wierszyk 
LEŃ Jana Brzechwy. Gratulujemy !

Lena Iwaniuk ze Studia Piosenki HDK 
wygrała Wojewódzki Konkurs Recytatorski

27 maja 1990 roku odbyły się 
się pierwsze wybory samorządowe. 
Od tej pory w tym dniu obchodzo-
ny jest Dzień Samorządowca. Z tej 
okazji Prezydent RP na wniosek 
Związku Gmin Wiejskich przyznał 
wyróżniającym się samorządowcom 
odznaczenia państwowe. 8 czerwca 
br. z wyróżnionymi samorządow-
cami z województwa podlaskiego  
spotkał się Wojewoda Podlaski Boh-

dan Paszkowski i  wręczył im Krzyże 
Zasługi  przyznane za działalność 
na rzecz społeczności lokalnej. 
Wśród 19 odznaczonych znaleźli 
się samorządowcy z naszego terenu.
Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali 
odznaczeni:
• Walenty Korycki sekretarz Gminy 

Boćki,
• Raisa Rajecka Wójt Gminy Bielsk 

Podlaski,

• Leszek Tołwiński radny Gminy 
Siemiatycze

Brązowym Krzyżem Zasługi zostali 
odznaczeni:
• Dorota Kędra-Ptaszyńska Wójt 

Gminy Boćki,
• Marek Nazarko Burmistrz Micha-

łowa,
• Tadeusz Wielanowski Z-ca Wójta 

Gminy Wyszki.
Wyróżnionym gratulujemy.  (sok)

Samorządowcy odznaczeni

Foto: Podlaski Urząd WojewódzkiOd 15 czerwca sanatoria wznawiają 
działalność. Praktyczne rady dla pacjentów 
w rozmowie z Agatą Dyszkiewicz - zastępcą 

Rady dla wyjeżdzających do sanatorium
dyrektora ds. świadczeniobiorców i służb 
mundurowych podlaskiego oddziału NFZ 
na www.wiescipodlaskie.eu

Dwie zwalczające się partie 
ciągle obarczają się winą za niewy-
budowanie dotychczas, ekspresowej  
S19. Każda z tych partii przed wy-
borami obiecuje rozpoczęcie i szyb-
kie zakończenie tej tak potrzebnej 
inwestycji, a później w oczekiwaniu 
na kolejne wybory trwa marazm. 
Czy teraz będzie inaczej?  Czy poda-
na przez wiceministra infrastruktury 
Rafała Webera  informacja o rozpo-

częciu przez GDDKiA postępowania 
przetargowego na projekt i budowę 
dwóch fragmentów Via Carpati to 
kolejny hambuk, czy realna decyzja, 
przekonamy się zapewne w najbliż-
szym czasie.

Fragmenty ekspresówki,na  
które wg. ministra mają być pod-
pisane w IV kwartale br. umowy, to

- 10- kilometrowy odcinek Kry-
nice – Dobrzyniewo – węzeł Biały-

stok Zachód  łączący S19 z S8,
- 13- kilometrowy odcinek Bia-

łystok Południe – Ploski wraz z wę-
złem Zabłudów i 150 metrowym 
mostem nad Narwią.

Oba fragmenty mają posia-
dać po dwie jezdnie w każdą stronę 
i być przystosowane do ciężkiego 
ruchu. Minister obiecuje, że nową 
trasą pojedziemy w 2024 roku. 
A więc czekamy.                     (pod)

Mały kroczek do budowy S19
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GMINA HAJNÓWKA

Mieszkańcy 
Gminy Hajnówka,.Zapraszam do lek-
tury „Raportu o stanie Gminy Haj-
nówka za 2019 r.”, który w całości 
jest dostępny w sieci Internet pod 
adresem: 

http://bip.ug.hajnowka.wrota-
podlasia.pl/Hajnowka/raport_o_sta-
nie_gminy/. 

Raport w wyczerpujący spo-
sób opisuje efekty wdrażania poli-
tyki rozwoju Naszej Gminy, w której 
kształtowaniu bierzemy udział My 
Wszyscy – w pośredni lub bezpo-
średni sposób. Poniżej przedstawia-
my fragmenty raportu poświęcone 
wybranym dziedzinom funkcjono-
wania Gminy Hajnówka w 2019 r. 
Żywię przekonanie, iż zamieszczony 
na łamach Wieści Podlaskich za-
chęci Państwa do lektury pełnego 
dokumentu.

Działania Gminy od po-
czątku roku skupiały się na po-
szukiwaniu źródeł finansowania 
i przygotowaniu niezbędnej do-
kumentacji. Jednym z efektów 
tychże prac był II etap inwestycji  

„Przebudowy i rozbudowy drogi 
gminnej Borysówka – Olchowa 
Kładka”. Gmina Hajnówka przystą-
piła do realizacji przedsięwzięcia 
w październiku 2019 r. Inwestycję 
podzielono na 3 odcinki. Odcinek 
pierwszy (o dł. 544 m) został objęty 
wykonaniem nawierzchni bitumicz-
nej o szerokości 5 m. Na odcinku 
drugim (o dł. 77,73 m) wykonano 
nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 
cm. Na trzecim natomiast (o dł. 450 
m) wykonano drogę z betonu asfal-
towego. Całkowita wartość inwesty-
cji zamknęła się w 1 280 017,84 zł 
w tym: - z Funduszu Leśnego Gmina 
otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości – 560 000 zł, z Funduszu Dróg 
Samorządowych – 626 377, 42 zł. 
Inwestycję zakończono w listopa-
dzie 2019 r. a w wyniku jej realizacji 
długość utwardzonych dróg publicz-

nych wzrosła o 1,3 km.
Również w zakresie areału 

nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Hajnówka odnotowa-
no wzrost. Ogólna powierzchnia 
zarządzanych nieruchomości na 

koniec 2019 r. wyniosła 185,3481 
ha. W granicach administracyjnych 
grunty stanowiące własność Gminy 
występują w 25 obrębach geode-
zyjnych. Ponadto Gmina posiada 3 
działki na terenie Gminy Narewka 
(w obr. Gruszki) oraz 3 działki na 
terenie miasta Hajnówka. Ogółem 
Gmina posiada 622 działki o łącznej 
pow. 185,3481 ha. W 2019 r. Gmi-
na Hajnówka nabyła nieodpłatnie 
z mocy prawa nieruchomości o łącz-
nej powierzchni 5,1276 ha.

Z punktu widzenia konstrukcji 
budżetu gminy najwięcej środków 
finansowych przeznaczono na funk-
cjonowanie oświaty. W przeliczeniu 
na 1 ucznia Szkoły Podstawowej 
w Dubinach wydatkowano w ska-
li roku 14 000,08 zł podczas gdy 
w Szkole Podstawowej w Nowokor-
ninie przedmiotowa kwota wynio-

sła 34 640,82 zł. Wydatki gminy 
na oświatę wyniosły 4 756 646,58 
zł, z czego 2 852 214,00 zł (60%) 
pokryte zostało z subwencji oświa-
towej oraz 72 956,00 zł (1,53 %) 
z dotacji celowej na wychowanie 

przedszkolne, przekazane z budże-
tu państwa.

Duże nakłady pracy własnej – 
zarówno pracowników jak i wolonta-
riuszy zaangażowano w organizację 
wydarzeń o charakterze kultural-
nym. Przewodnią myślą przyświe-
cającą piknikom, festynom i festi-
walom w 2019 r. była promocja 
dziedzictwa kulturowego z obszaru 
Naszej Gminy. Środki przeznaczone 
na ich realizację (35 613 zł) w ca-
łości pochodziły z darowizn i spon-

soringu. Dzięki hojności darczyńców 
możliwy był zakup 100 składanych 
krzesełek, które pozwolą na podnie-
sienie jakości usług świadczonych 
przez Gminne Centrum Kultury 
w zakresie organizacji otwartych 
wydarzeń społeczno – kulturalnych. 

O wydarzeniach, których 
gospodarzem była Nasza Gmina 
w 2019 r. szeroko rozpisujemy 
się w raporcie. O jednym - unikal-
nym wypada wspomnieć na ła-
mach artykułu. Tym wydarzeniem 
było Kawaleryjskie Obozowisko 
w Borysówce – 3 sierpnia 2019 r. 
Z inicjatywy Wójt Gminy Hajnówka, 
Stowarzyszenie Kawaleria zorga-
nizowało Kawaleryjskie Obozowi-
sko w Borysówce, tj. pokazy konne 
i edukacyjne pogadanki w ramach 
projektu „Wrześniowy Szlak 1939-
2019: konna wyprawa śladami 
Pułku 3 Strzelców Konnych” - wy-

darzenie realizowane jest raz na 
10 lat w wyjątkowych historycznie 
miejscach na Podlasiu. Celem reali-
zowanego wydarzenia było oddanie 
hołdu poległym i zmarłym żołnie-
rzom Pułku 3 Strzelców Konnych.

Spośród wszystkich osób pu-
blicznych, kół gospodyń wiejskich 
i organizacji pozarządowych działa-
jących na terenie Gminy Hajnówka 
najwyższe wyrazy uznania należą 
się Naszych Ochotniczym Stra-
żom Pożarnym. W końcu strażak 

– ochotnik podejmując wezwanie 
do akcji poświęca nie tylko swój 
czas, ale i naraża własne życie 
i zdrowie. W trosce o poprawę wa-
runków do prowadzenia akcji ra-
tunkowych przez nasze OSP Gmina 
Hajnówka, wzorem lat minionych, 
również i w 2019 r. nie ustawała 
w staraniach zmierzających do do-
posażenia załóg. Wydatki samorzą-
du na utrzymanie Jednostek OSP 
w 2019 r. wyniosły 903 273,50 zł, 
z czego środki własne jest wyniosły 
356 063,50 zł, a 547 210 zł stano-
wiły dotacje. W 2019 r. zakupiono 
nowoczesny średni samochód ra-
towniczo – gaśniczy IVECO EURO-
GARGO 4 x 4 na kwotę 755 220,00 
zł oraz umundurowanie i obuwie 
dla strażaków na kwotę 7 300,00 
zł. Pojazd bojowy i sprzęt zostały 
przekazane na rzecz OSP Nowo-
kornino.

Raport o stanie Gminy Hajnówka za 2019 r.

Kawaleryjskie Obozowisko

Nowy nabytek OSP Nowokornino

Czy gminy w naszym regio-
nie stać jeszcze na duże – liniowe 
inwestycje i czy są w stanie reali-
zować je samodzielnie? Z tymi py-
taniami zwróciliśmy się do  Wójt 
Gminy Hajnówka.

- Dla mnie odpowiedź zawsze 
była i jest oczywista – mówi nam 
Pani Wójt – Lucyna Smoktunowicz 

– samorząd powinien tak dyspono-
wać aktywami finansowymi, aby 
móc zaspokajać zbiorowe potrze-
by mieszkańców. Trudno o lepszy 
przykład inwestycji niż zbliżająca 
się przebudowa ul. Torowej.

Podnosimy Państwa uwadze, 
iż prace nad przygotowaniem pro-
jektu rozpoczęły się jeszcze w 2016 
r. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń, 
projekt przebudowy ulicy był goto-
wy w 2018 r. W tym też roku prze-
prowadzono dwa postępowania 

Przebudowa ulicy Torowej w Dubinach - w 100 % gminna inwestycja
przetargowe na wykonanie robót 
drogowych. Najkorzystniejsza ofer-
ta w pierwszym postępowaniu zło-
żona została na 960 tys. zł, w dru-
gim natomiast już na 690 tys. zł.

- To zdecydowanie zbyt dużo 
niż w tamtej chwili budżet mógł 
udźwignąć – kontynuuje nasza 
rozmówczyni – decyzja o unieważ-
nieniu obu postępowań była jedną 
z trudniejszych jakie dotychczas 
musiałam podjąć w bieżącej kaden-
cji. Z jednej strony gonił nas termin 
ważności dokumentacji projektowej, 
z drugiej – duże koszty inwestycji.

Inwestycja trafiła „na półkę” 
na dwa lata. Na rynku wykonaw-
ców robót drogowych zmieniła się 
koniunktura, na korzyść inwestora. 

W dniu 26 maja 2020 r. na-
stąpiło otwarcie ofert na przebudo-
wę odcinka drogi gminnej 108571 

B, stanowiącej ulicę Torową w Dubi-
nach. W ramach I etapu inwestycji 
planowane jest wykonanie prze-

Obecny stan ul. Torowej w Dubinach.

budowy odcinka drogi o długości 
770,05 mb wraz z budową sieci ka-
nalizacyjnej o długości ok. 163 mb.  

- Wartość robót z jaką liczy-
liśmy się do poniesienia w dniu 
ogłoszenia przetargu wynosiła 
716 802,09 zł – kontynuuje Pani 
Wójt - tym razem oferenci dopisali, 
gdyż złożono aż 6 ofert, z których 
najkorzystniejsza opiewa na ok. 
470 tys. zł. 

Czy opłacało się poczekać?
- Szanowni Państwo, prawie 

250 tys. zł które zostanie w kasie 
gminy, dzięki wstrzymaniu się z in-
westycją na dwa lata, przemawia 
samo za siebie. Po prostu rozsądnie 
było poczekać (L.S.).

Przetarg nieograniczony wy-
grała firma TFK ROADS z Siemia-
tycz. Planowany termin zakończe-
nia robót to koniec września 2020 r.

Całość inwestycji zostanie po-
kryta ze środków gminnych.
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Jubileusz 30-lecia obchodził 
samorząd terytorialny. 27 maja 
1990 r. po raz pierwszy w Polsce 
przeprowadzono w pełni wolne i de-
mokratyczne wybory do rad gmin. 
I chociaż powiaty powstały 8 lat 
później, to pierwsza reforma sa-
morządowa położyła podwaliny pod 
przyszły kształt ustroju w znacznym 
stopniu zdecentralizowanej i odda-
nej pod zarząd obywateli admini-
stracji publicznej.

Bez samorządu terytorialnego 
trudno dziś sobie wyobrazić demo-
kratyczne państwo, jakim jest Pol-
ska. Przede wszystkim jest to arena 
działalności społeczeństwa obywa-
telskiego. Wyzwala energię miesz-
kańców, spożytkowując ją na cele 
ważne dla lokalnych społeczności. 
Uczy demokratycznych zasad dzia-
łania, kształtuje postawy patrioty-

30-lecie samorządu terytorialnego

Na budynku starostwa powiatowego zawisły flagi: państwowa  
i powiatu bielskiego

zmu, szacunku dla wspólnych dóbr 
i ludzi. Angażuje ich w zarządzanie 
lokalnymi dobrami publicznymi, 
takimi jak drogi, infrastruktura 
wodociągowa i sanitarna, eduka-
cja, transport publiczny, ochrona 
zdrowia. Pozwala wykorzystywać 
w najbardziej efektywny sposób 
fundusze publiczne, w tym przede 
wszystkim środki z budżetu Unii 
Europejskiej. Nade wszystko jednak 
kieruje tą energię na rozwój ma-
łych ojczyzn, z których składa się 
przecież całe państwo, wzmacniając 
przez to jego potencjał i siły.

Powiat bielski obchodził ten 
znaczący jubileusz wspólnie z sa-
morządami gminnymi i samorzą-
dem wojewódzkim. Dla podkreślenia 
jego rangi i znaczenia na budynku 
starostwa powiatowego wywieszo-
ne zostały flagi państwowe.       pd

1 czerwca obchodziliśmy 
Dzień Dziecka. Z tej okazji warto 
wspomnieć, iż pod opieką powiatu 
bielskiego pozostaje kilkoro dzie-
ci znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej. Opiekę 
nad nimi sprawuje placówka opie-
kuńczo-wychowawcza typu rodzin-
nego nr 1 w Bielsku Podlaskim. Na 
ostatnim posiedzeniu zarząd po-
wiatu przyjął sprawdzanie z dzia-
łalności jednostki, poddając analizie 
stan opieki nad jej podopiecznymi. 

Placówka opiekuńczo-wycho-
wawcza, dawniej funkcjonująca 
pod nazwą „rodzinny dom dziecka”, 
z inicjatywy zarządu powiatu dzia-
łalność rozpoczęła w 2004 roku. Jej 
zadaniem jest całodobowa opieka 
nad dziećmi trwale lub przejściowo 
pozbawionymi opieki rodzicielskiej. 
Najczęściej powodem tego jest 
przemoc lub problemy alkoholowe 
w rodzinach, które przez to nie są 
zdolne do zapewnienia właściwych 
warunków życia i rozwoju dzieci. 

W ubiegłym roku placówka 
opiekowała się dziesięciorgiem 
dzieci i młodzieżą w wieku od 4 
do 23 lat. Starano się zapewnić im 
opiekę możliwie najbardziej zbliżo-
ną do warunków rodzinnych. Dbano 
o ich naukę, odpowiedni poziom ży-
cia, zdrowia i wypoczynku, zapew-

Dzieci pod opieką powiatu
niając im także poczucie bezpie-
czeństwa oraz potrzebny kontakt 
z rodzicami. Troje wychowanków 
w trakcie roku opuściło placówkę, 
podejmując samodzielne życie, co 
ułatwiono im poprzez zapewnienie 
mieszkania z zasobów komunal-
nych miasta Bielsk Podlaski. 

Podopieczni placówki otoczeni 
są troskliwą opieką zarówno przez 

opiekunów, nauczycieli, jak i licz-
nych specjalistów. W razie potrzeby 
udzielana jest im pomoc pedago-
giczna, psychologiczna i lekarska. 
Mają możliwość swobodnych prak-
tyk religijnych, a klimat najbardziej 
zbliżony do rodzinnego zapewniają 

Zdjęcie ilustracyjne (pixabay)

im takie wydarzenia, jak uroczy-
ście obchodzone urodziny każdego 
z nich, wspólne rozmowy, wyjazdy 
wakacyjne i wycieczki. Razem świę-
towane są także Boże Narodzenie 
i Wielkanoc. Warto wspomnieć, iż 
gwiazdkowe prezenty corocznie 
przekazują dzieciom starostowie 
Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Boż-
ko.

Zaangażowanie osobiste opie-
kunów i pomoc ze strony licznych 
osób i instytucji (w tym władz po-
wiatu) zapewniają podopiecznym 
placówki godne i spokojne życie, 
umożliwiając im właściwy start 
w dorosłość.                              pd

236 absolwentów szkół po-
nadpodstawowych prowadzonych 
przez powiat bielski zdaje najważ-
niejszy w ich dotychczasowym 
życiu sprawdzian - egzaminy ma-
turalne. Od uzyskanych wyników 
zależeć będzie m.in. możliwość 
dalszego kształcenia na studiach 
wyższych. Im lepsze oceny na świa-
dectwie maturalnym, tym większe 
szanse na dostanie się na wyma-
rzoną uczelnię.

Tegoroczne matury przebie-
gają w warunkach zaostrzonego 
reżimu sanitarnego, co związane 
jest z ciągle groźną, chociaż wy-
gasającą epidemią koronawirusa. 
Przystąpić do egzaminu mogły 
zatem wyłącznie osoby zdrowe, 
bez objawów chorobowych suge-
rujących chorobę zakaźną. Czekając 
na wejście do szkoły i sali egzami-
nacyjnej, zdający zachowywali od-
powiedni odstęp, co najmniej 1,5 
m. Obowiązuje noszenie maseczek 
lub przyłbic, a przy każdym wejściu 
niezbędna jest dezynfekcja rąk. Za-
chowano także odpowiedni dystans 
pomiędzy osobami na sali egza-

Matury 2020
minacyjnej, wynoszący co najmniej 
1,5 m w każdym kierunku. 

Po zajęciu swoich miejsc zda-
jący mogli zdjąć maski, natomiast 
na egzaminie każdy z nich korzy-
stał z własnych przyborów piśmien-
niczych, linijki, cyrkla i kalkulatora. 
Nie mogli oni pożyczać przyborów 
od innych zdających. Ponadto 

w każdej szkole było przygotowa-
ne pomieszczenie wyposażone m.in. 
w środki ochrony osobistej i płyn 
dezynfekujący, stanowiące tzw. 
punkt kwarantanny.

Matury potrwają do 29 czerw-
ca 2020 r.

pd, ach
fot. I LO

Aula I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim 
na chwilę przed maturą

Zarząd powiatu zatwierdził 
raport o stanie powiatu bielskie-
go za rok 2019. Jest to dokument 
niezbędny do uzyskania votum 
zaufania, udzielanego przez radę 
powiatu. Debata nad raportem od-
będzie się podczas najbliższej sesji 
rady, tj. w czerwcu.

Przyjęty przez zarząd doku-
ment stanowi podsumowanie dzia-

łalności powiatu w roku poprzed-
nim, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii oraz 
uchwał rady powiatu. Jego treść 
podzielona jest na działy, zgodne 
z wymienionymi w ustawie o sa-
morządzie powiatowym zadaniami 
samorządu, na które składają się 
m.in.: edukacja publiczna, promocja 
i ochrona zdrowia, szeroko pojęta 
pomoc społeczna, transport zbioro-
wy i drogi publiczne, kultura (w tym 
kultura fizyczna), opieka nad zabyt-
kami, geodezja, kartografia i kata-
ster, gospodarka nieruchomościami, 
czy też przeciwdziałanie bezrobociu 
oraz aktywizacja lokalnego rynku 
pracy.

Z raportem o stanie powiatu 
bielskiego za rok 2019 można za-
poznać się w Biuletynie Informacji 
Publicznej.                                 pd

Raport o stanie powiatu bielskiego 
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W okresie narodowej kwa-
rantanny spowodowanej epidemią 
koronawirusa Covid-19 nie zanikły 
problemy mieszkańców powiatu 
związane z naruszaniem ich praw 
należnych im jako klientom pla-
cówek handlowych i usługowych. 
Swoją pomoc nieprzerwanie świad-
czy im powiatowy rzecznik konsu-
mentów. 

Od 3 kwietnia z powodu ogra-
niczeń w funkcjonowaniu starostwa 
powiatowego, usługi rzecznika 
świadczone były zdalnie. W tym 
czasie skorzystało z nich ok. 40 
zainteresowanych klientów. Więk-
szości z nich wystarczyło udziele-
nie porad telefonicznie i poprzez 
wiadomości e-mail (30 osób), ale 

znalazły się też sprawy wymaga-
jące interwencji rzecznika. W pięciu 
przypadkach niezbędne okazało się 
bowiem wystąpienie do przedsię-
biorców z żądaniem załatwienia 
sprawy. W dwóch sprawach ko-
nieczne zostały przygotowane po-
zwy sądowe. 

W ub. roku mieszkańcom po-
wiatu zwracającym się o pomoc do 
powiatowego rzecznika konsumen-
tów udzielono 965 porad, w tym 
165 na piśmie. W 10 sprawach 
rzecznik sporządził pozwy sądowe 
dla konsumentów i uczestniczył 
w rozprawach, z czego 9 spraw 
zakończyło się korzystnie dla kon-
sumentów, a w jednym przypadku 
zapadł wyrok negatywny.           pd

Porady konsumenckie  
w czasie epidemii koronawirusa

Zdjęcie ilustracyjne

Po półtoramiesięcznej prze-
rwie spowodowanej epidemią ko-
ronawirusa powoli przywracany jest 
normalny tryb działania powiatu. 
Choć wciąż jeszcze z ogranicze-
niami, bardziej dostępne dla jego 
mieszkańców są już urzędy sta-
rostwa powiatowego i jednostek 
organizacyjnych powiatu. Także 
członkowie zarządu powiatu po 
raz pierwszy od kilku tygodni mo-
gli spotkać się bezpośrednio na 
posiedzeniu.

Zarząd powiatu nie uniknął te-
matów związanych z przygasającą 
już epidemią. Na kolejnych posie-
dzeniach zapoznano się bowiem 
z informacją dyrektora bielskiego 
szpitala odnośnie przyczyn rozprze-
strzeniania się wirusa SARS-CoV-2 
w powiecie oraz zabezpieczono 
środki na zakup dalszej licencji mo-
dułu wideokonferencji w systemie 
eSesja, służącego do prowadzenia 
zdalnych posiedzeń zarządu i rady 
powiatu.

Odrębnym zagadnieniem sta-
ło zajęcie stanowiska w sprawie 
obniżenia czynszu dzierżawcom 
lokali stanowiących własność po-
wiatu. Zarząd rozpatrzył wnioski 12 

podmiotów prywatnych, wyrażając 
zgodę na obniżenie czynszu. 

Od 20 maja w starostwie 
powiatowym przywrócona zosta-
ła bezpośrednia obsługa klientów. 
Istotne są przy tym ogranicze-
nia, jakie mimo wszystko dotyczą 
osób załatwiających swoje sprawy 

w urzędzie. Nie może bowiem ich 
być więcej niż trzech w całym bu-
dynku (w części użytkowanej przez 
starostwo), przy czym w poszcze-
gólnych pomieszczeniach może 
przebywać tylko jedna osoba. Obo-

Powiat bielski wraca do normalności

Pierwsze kolegialne posiedzenie powiatu 21 maja br.

wiązuje także zachowanie odpo-
wiedniego odstępu oraz używanie 
maseczek ochronnych i dezynfekcja 
rąk.

Wobec spadającej liczby za-
chorowań na Covid-19 w powiecie 
bielskim (4 przypadki - dane na 
dzień 12 czerwca), wszyscy ocze-

kujemy na dalsze znoszenie ograni-
czeń i możliwość pełnego, bezpiecz-
nego kontaktu z naszymi klientami. 
Miejmy nadzieję, że nastąpi to już 
niebawem.                                 

pd

Komisja rewizyjna zwróciła 
się do rady powiatu w Bielsku Pod-
laskim z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium zarządowi powiatu. 
Decyzję w tej sprawie komisja pod-
jęła po rozpatrzeniu sprawozdania 
finansowego powiatu bielskiego za 
2019 rok, sprawozdania rocznego 
z wykonania budżetu powiatu za 
2019 rok z opinią regionalnej izby 
obrachunkowej oraz informacji 
o stanie mienia powiatu bielskiego.

Absolutorium to akt uznający 
za prawidłową działalność finanso-
wą organu, któremu jest ono udzie-
lane, na podstawie przedłożonego 
sprawozdania. Udzielenie absolu-
torium oznacza więc aprobatę or-
ganu stanowiącego (rady powiatu) 
dla działań organu wykonawczego 

Wniosek o udzielenie absolutorium 
zarządowi powiatu

Zarząd powiatu czeka procedura udzielenia absolutorium

(zarządu powiatu) oraz uznanie, że 
plan w postaci budżetu uchwalo-
nego przez organ stanowiący danej 
jednostki samorządu terytorialnego 
został należycie wykonany. W pro-
cesie udzielania absolutorium ko-
nieczne jest uzyskanie odpowiedzi, 
jak wygląda stan planowanych 
dochodów i wydatków budżeto-
wych w stosunku do jego realizacji. 
W tym przypadku opinie regionalnej 
izby obrachunkowej i komisji rewi-
zyjnej wskazują na brak uwag do 
prawidłowości realizacji budżetu 
przez zarząd.

Projekt uchwały rady powiatu 
w sprawie udzielenia absolutorium 
zarządowi zostanie poddany pod 
głosowanie na sesji w miesiącu 
czerwcu br.                                pd 

Zarząd powiatu podał do 
publicznej wiadomości informację 
o wykonaniu budżetu Powiatu Biel-
skiego za 2019 rok. Zatwierdzono 
także łączny bilans, zawierający 
m.in. podsumowanie pasywów 
i aktywów.

Budżet ubiegłego roku za-
mknął się kwotą ponad 73 mln zł po 
stronie dochodów i ponad 70 mln zł 
po stronie wydatków. Tym samym 
zanotowano nadwyżkę budżetową 
przekraczającą 2,5 mln zł. 

Po stronie dochodów warto 
zauważyć znaczący wpływ środków 
pozyskanych przez powiat z tytułu 

dotacji. Ich łączna kwota przekro-
czyła wartość 26 mln zł, z czego 
ponad 15 mln stanowiło dotacje po-
chodzące z budżetu państwa, blisko 
5 mln zł z budżetu Unii Europejskiej, 
ponad 5 mln zł z funduszy celowych 
i ok. 1,2 mln zł z budżetów gmin. 

Bilans powiatu za ubiegły rok 
zamknął się kwotą ponad 125 mln 
zł. Największą wartość po stronie 
pasywów miał fundusz jednostki 
(czyli suma zrealizowanych wy-
datków budżetowych) wynoszący 
123 mln zł. Po stronie aktywów 
natomiast najbardziej znaczące 
są środki trwałe powiatu - budynki, 

obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
oraz grunty. W bilansie wyceniono 
je na 113 mln zł. 

Z przyjętych przez zarząd po-
wiatu dokumentów wynika bardzo 
dobra kondycja powiatu bielskiego 
w ubiegłym roku. Była ona oczywi-
ście wynikiem przemyślnej, ostroż-
nej, ale zarazem proinwestycyjnej 
polityki prowadzonej przez jego 
władze. Dzięki temu wzrosła możli-
wość sfinansowania nieprzewidzia-
nych zadań, które mogą pojawić się 
w bieżącym roku, oczywiście w ra-
zie utrzymania się ogólnej koniunk-
tury na przyzwoitym poziomie.   pd

Wykonanie budżetu i bilans powiatu za 2019 rok

Zarząd powiatu podjął de-
cyzję o obniżeniu stawek czynszu 
dzierżawnego dla dzierżawców lo-
kali stanowiących własność powiatu 
bielskiego. 

Z wnioskami o obniżenie czyn-
szu zwróciło się 12 podmiotów pry-
watnych, które dzierżawią lokale od 
powiatu. Wśród nich znaleźli się m.in. 
protetycy, stomatolodzy, ortodonci 

i aptekarze. Wnioskodawcy argu-
mentowali swoje prośby problema-
mi finansowymi spowodowanymi 
zastojem w działalności gospodar-
czej w czasie epidemii koronawirusa. 

Rozumiejąc trudną sytuację 
przedsiębiorców, tracących swoje 
dochody podczas epidemii, zarząd 
powiatu zdecydował o obniżeniu 
miesięcznego czynszu dzierżawne-

Zarząd obniża czynsze
go o połowę za okres od marca do 
czerwca br. 

Po działaniach związanych 
z wdrażaniem tarczy antykryzyso-
wej, realizowanych dotychczas przez 
powiat za pośrednictwem powiato-
wego urzędu pracy, jest to kolejny 
element starań o utrzymanie lokal-
nego rynku pracy w możliwie jak 
najlepszej kondycji.                      pd

Centrum Projektów Polska Cy-
frowa pozytywnie oceniło wniosek 
złożony przez Powiat Bielski na za-
kup laptopów do szkół z przeznacze-
niem na zdalne nauczanie w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 osi prio-
rytetowej nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu” działania 
1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do sze-
rokopasmowego Internetu o wyso-
kich przepustowościach” w ramach 
realizacji projektu grantowego pn. 

„Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopol-

skiej sieci edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego”.

Na zakup laptopów przyznano 
powiatowi dofinansowanie w kwocie 
70 000 zł. Za powyższą kwotę za-
kupiono 28 laptopów. Zostały one 
przekazane do podległych szkół ce-
lem użyczenia uczniom i nauczycie-
lom do nauki zdalnej.

Decyzję o przekazanie sprzę-
tu komputerowego podjął zarząd 
powiatu. Podstawą do jej podjęcia 
jest wydane przez Ministra Edukacji 
Narodowej rozporządzenie, zgod-
nie z którym powiat może użyczać 

sprzęt niezbędny do realizacji zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość.

Realizując to zadanie, zarząd 
powiatu podjął uchwały upoważnia-
jące dyrektorów szkół do dokonywa-
nia czynności związanych z użycza-
niem laptopów oraz uchwały prze-
kazujące nieodpłatnie zakupiony 
sprzęt na rzecz szkół. Do I i II liceum 
ogólnokształcącego trafiło po osiem 
laptopów, po pięć sztuk przekazano 
zespołom szkół nr 1 i 2, natomiast 
Zespół Szkół Specjalnych otrzymał 
dwa komputery.

Zarząd Powiatu wspiera zdalną szkołę laptopami
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10 czerwca 2020 r. odbyła się XII sesja 
Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Ko-
rzeniewski przedstawił sprawozdanie pracy 
w okresie międzysesyjnym, Raport o stanie 
Gminy Wyszki za 2019 rok oraz omówił wy-
konanie budżetu za 2019 rok. Przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej Sylwester Miluski od-
czytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu 
budżetu gminy za 2019 rok oraz wniosek 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. 
Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Mariu-
szowi Korzeniewskiemu wotum zaufania oraz 
absolutorium. Radni podjęli jeszcze następu-
jące uchwały:

- w sprawie pozostawienia bez roz-
patrzenia petycji Koalicji Polska Wol-
na od 5G, dotyczącej podjęcia uchwały 
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców  

GMINA WYSZKI

gminy przed elektroskażeniem.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawar-

cie umów dzierżawy na nieruchomości sta-
nowiące własność Gminy Wyszki.

- w sprawie zawarcia porozumienia do-
tyczącego współdziałania Gmin wchodzących 
w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji za-
dania polegającego na wyznaczeniu obszaru 
i granicy Aglomeracji Łapy.

- w sprawie określenia średniej ceny jed-
nostki paliwa na terenie Gminy Wyszki na rok 
szkolny 2020/2021.

- wprowadzenie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 
2020-2037.

- wprowadzenie zmian w budżecie Gmi-
ny na 2020 r.

(mk)

Gmina Wyszki w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego internetu” działania 
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowe-
go internetu o wysokich przepustowościach” 
dotycząca realizacji projektu grantowego pn. 
zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, 

zakupiła 40 laptopów, które zostały przekaza-
ne do dwóch szkół prowadzonych przez Gmi-
nę Wyszki, tj.: Szkole Podstawowej im. księ-
dza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Top-
czewie – 20 laptopów, Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Wyszkach – 20 laptopów. 
Pozyskany sprzęt umożliwi uczniom zdalną 
naukę na czas zawieszenia zajęć w szkołach, 
które następnie trafią do szkolnych sal infor-
matycznych.                                         (mk)

Radni udzielili Wójtowi wotum 
zaufania i absolutorium

Gmina zakupiła laptopy  
z programu „Zdalna Szkoła”

GMINA BIELSK PODLASKI

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Gmina 
Bielsk Podlaski zawarła umowę z Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa  o powierzenie 
grantu w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Prio-
rytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkie-
go internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach”, dotyczącą realizacji 
projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu 
w wysokości 60.000 zł, w ramach projektu 
zakupiono 23 laptopy, z czego Szkole Pod-

Gmina pozyskała grant na zakup sprzętu  
dla uczniów szkół podstawowych

stawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Ko-
ścielnym przekazano 8 laptopów, a  Szkole 
Podstawowej w Augustowie – 15 laptopów. 
Sprzęt zostanie przekazany nauczycielom 
i uczniom w celu realizacji zajęć z wyko-
rzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość.

Projekt jest odpowiedzią na obecną 
sytuację w  szkolnictwie, związaną z wpro-
wadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu epidemii w związku z zakażeniami 
koronawirusem. Realizacja projektu przyczyni 
się do zwiększenia dostępności do sprzętu 
umożliwiającego m.in. realizację zdalnych 
lekcji w warunkach domowych.

(rr)

1 czerwca ruszył konkurs organizowany 
przez białostocki oddział terenowy Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.pn. „Podlaski 
przepis”.

  Celem konkursu – skierowanego do 
podlaskich Kół Gospodyń Wiejskich - jest za-
chowanie w pamięci tradycyjnych przepisów 
kulinarnych przekazywanych w rodzinach 
z pokolenia na pokolenie oraz promowanie 
regionalnych potraw, a także bogactwa i róż-
norodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Aby wziąć udział w konkursie należy 
odnaleźć przepis przekazywany z pokolenia 

na pokolenie, udokumentować jego historię, 
wykonać potrawę lub deser, zrobić zdjęcie 
końcowe potrawy lub deseru, wysłać zgłosze-
nie na adres: konkurs-bialystok@kowr.gov.pl 
do 30 czerwca br.

Szczegółowe informacje zamieszczone 
są w regulaminie konkursu pod adresem: 
http://www.kowr.gov.pl/o-kowr/informacje-z-

-regionow/konkurs-podlaski-przepis-dla-kol-
gospodyn-wiejskich

 Można je również uzyskać  pod nr tel.: 
85 664 31 53, 85 664 31 65.              

 (sok)

Podlaski przepis
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Na  obszarze  
gminy  Narewka  (powiat  hajnow-
ski)  są  piękne   lasy,  rzeki  i  łąki.  
Lasy  państwowe  i  prywatne   zaj-
mują  dużą  powierzchnię.  Wkrótce   
mieszkańcy  wsi  wyruszą  na  jagody  
(czarna  borówka,  czernica).  W  tym  
roku,  jak  się  zapowiada,  będzie   
ich  dużo.   W  lesie  natrafią  m.  

GMINA NAREWKA
Z  samochodem  do  lasu

in.  na  wysypiska  śmieci  i...  wraki  
samochodów.  

 Na  zdjęciu  częściowo  roze-
brane  duże  czarne  auto,  pozosta-
wione przy  drodze  w  lesie  Planta  
w  ubiegłym  roku.   Kolonijni  miesz-
kańcy  Lewkowa  Nowego   wiedzą,  
w  którym  miejscu  znajduje  się  ten  
wrak.    Tekst  i  fot.  Jan  Ciełuszecki

Dwudziestego 
czwartego maja minęły trzy lata, 
od śmierci naszego wspaniałego 
kolegi, sportowca i wychowawcy 
wielu zawodników i zawodniczek. 
Zaszczepiał już u przed szkola-
ków tenis stołowy, które następ-
nie pięły się po szczeblach kariery 
sięgając niejednokrotnie po tytuły 
mistrzowskie reprezentując barwy 
KOLEJARZA Czeremcha. To właśnie 
w hołdzie Edwardowi powstał tur-
niej Jego imienia. W tym roku ro-
zegraliśmy wyjątkowe zawody ze 
względu na panującą pandemię 
COVID-19. Sprawnie przeprowa-
dzoną organizacją turnieju zajął 
się Janusz Lipiński zgłaszając się 
do Stacji Epidemiologicznej w Haj-
nówce o pozwolenie na przeprowa-
dzenie memoriału. Otrzymał zgodę, 
ale tylko na występ 12 zawodników 
bez kibiców. Również Wójt Gminy 
Czeremcha nie stawiał przeszkód, 
więc można było przystąpić do dzia-
łania. Postanowienie było krótkie. 

GMINA CZEREMCHA
II Memoriał Ś.P. Edwarda Mazurka w Czeremsze

Została zrobiona lista i zaproszono 
zawodników do wspólnej zabawy 
tenisowej, w tym również zostały 
ujęte wychowanki Edwarda. Przed 
rozpoczęciem turnieju każdy za-
wodnik miał zmierzoną temperatu-
rę ciała, do dyspozycji uczestników 
był również płyn dezynfekcyjny do 
rąk. Sponsorem pucharów i medali 
był organizator turnieju, natomiast 
dla najlepszej zawodniczki puchar 
ufundował brat Edwarda, Krzysztof 
Mazurek, wręczając go najlepszej 
tenisistce i wychowance Renacie So-

cha. Nad całością czuwał wspaniały 
kolega Janusz Ludwiczak z Hajnów-
ki, który sprawnie przeprowadził 
całą imprezę. W turnieju zwyciężył 
Daniel Sawicki z Siemiatycz. Dru-
gie miejsce zajął Wojciech Jadczuk 
z Ciechanowca. Trzecie miejsce 
przypadło wychowankowi Edwarda 
Mazurka, Andrzejowi Makulskiemu 
z Czeremchy. Na czwartym miejscu 
zakończył turniej  Ludwiczak Janusz 
z Hajnówki. Wszyscy wspaniale się 
bawili.                                     (lip)

Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

Do redakcji wpłynął apel 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Gródka. Gródeccy ochotnicy  kil-
ka dni przed tegorocznym Świętem 
Strażaka otrzymali pozytywną decy-
zję o zakwalifikowaniu do dofinan-
sowania zakupu ciężkiego pojazdu 
ratowniczo-gaśniczego. Posiadany 
przez nich samochód ma już 32 lata 
i wymaga częstych napraw.  Aby 
jednak z tego dofinansowania sko-
rzystać potrzebny jest wkład własny, 
dlatego strażacy zwracają się z ape-
lem o pomoc. Sami zrezygnowali 
ze swojego ekwiwalentu za udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
i przeznaczyli te pieniądze na za-
pewnienie wkładu własnego. Orga-
nizują też zbiórkę złomu, licytację na 
fanpage OSP (https://www.facebook.
com/strazgrodek/) oraz zbiórkę na 
portalu Zrzutka.pl: zrzutka.pl/ttbkur,

Datki można wpłacać na kon-

to: 98 8060 0004 0394 6284 2000 
0010.

Więcej informacji na temat 
zbiórki można uzyskać w OSP Gró-
dek;

- Michał: 660 529 145
- Monika: 506 426 741
Już po napisaniu tego apelu 

dotarła do nas informacją, że po-
dobną zbiórkę organizują strażacy 
z Łubina Kościelnego. OSP posiada 
samochód Star 244 z 1981 r., któ-
rego stan techniczny przestaje speł-
niać wymogi techniczne. Z tej okazji 
strażacy z Łubina ogłosili  zbiórkę 
pod linkiem: https://pomagam.pl/
kank3tg7 Ewentualnie pomoc moż-
na kierować na nasze konto z dopi-
skiem „na nowy wóz strażacki”: BGŻ 
BNP Paribas S.A. Oddział w Bielsku 
Podlaskim ul. A. Mickiewicza 32. 
Numer konta: 56 1600 1462 1834 
5731 6000 0001.                    (wss)

W niedzielę – 7 czerwca 
–  Gmina Narewka stała się areną 
zmagań dla zawodników-rowerzy-
stów z całego świata! Wirtualne 
Wyścigi Rowerowe odbyły się na 
trasie liczącej 35 km. Start nastą-
pił w  Starym Masiewie, tuż przy 
granicy z Białorusią. Trasa wiodła 
przez Nowe Masiewo i Olchówkę.  
W Gruszkach za mostem na rzece 
Narewka zagłębiła się w Puszczę 
Białowieską. Droga Narewkowska 

- z nową nawierzchnią – prowadzi-
ła  do serca  gminy, czyli samej 
Narewki. Stąd  przez Mikłaszewo, 
Leśną i Olchówkę do miejscowości 
Siemianówka, położonej nad dużym 
zbiornikiem wodnym o tej samej 

Kresowe wirtualnie
nazwie a dalej przez Siemienia-
kowszczyznę wprost do wsi Babia 
Góra, gdzie  wyścig się zakończył.

Aby wziąć udział w wirtual-
nym wyścigu wystarczyło zalogo-
wać się zalogować na stronę ht-
tps://my.rouvy.com/virtual-routes/
detail/50932 i wybrać zakładkę 
VIDEO, gdzie znajdował się  kom-
pletny filmik z wgraną trasą, która 
dzięki  rzeczywistym ujęciom po-
służyć może również za zachętę 
dla turystów do odwiedzania oraz 
podziwiania piękna ziemi narew-
kowskiej.

Wyścig wygrał Paweł Duźniak, 
drugi był Tomasz Żak.

Źródłó: UG Narewka 

Na konferencji prasowej 10 
czerwca wicemarszałek Stanisław 
Derehajło podsumował wyniki 
konkursu Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich (KSOW) na promocję śro-
dowiska wiejskiego. Dofinansowa-
nie w kwocie 723 tys. zł otrzymało 
17 projektów. Wśród nich projekt 
pod tytułem „Smaki regionu”.

Projekt (dofinansowanie 15 
159,40 zł) przeprowadzi Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Czeremsze. 
Przedsięwzięcie zostało podzielo-
ne na trzy etapy. Pierwszym  bę-
dzie cykl szkoleń, podczas które-
go uczestnicy poznają tradycyjne 
metody przygotowywania potraw 

– m.in. masła, chleba, sera i mięsa 
w słoikach.

Po szkoleniu odbędzie się 
seminarium, podczas którego bę-
dziemy przekonywać, że wieś jest 

bardzo dobrym miejscem do życia, 
ale także jest to wspaniałe miej-
sce do rozwijania przedsiębiorczo-
ści – mówi Magdalena Kowalska 
z Urzędu Gminy w Czeremsze. Bę-
dziemy mówić m.in. o łańcuchu do-
staw, rolniczym handlu detalicznym 
oraz o systemie jakości żywności. 
GOK w Czeremsze zorganizuje rów-
nież konkurs kulinarny „na słodko 
i na słono” dla Kół Gospodyń Wiej-
skich i osób indywidualnych.

Wśród beneficjentów są także:
- Polskie Towarzystwo Ochrony 

Ptaków w Białowieży – 28 856,79 
zł na projekt „Konik polski – promo-
cja rasy i hodowli zachowawczej”,

- Gmina Boćki która otrzymała 
26 726,76 na projekt pn. „Kulinarne 
szranki Kół Gospodyn Wiejskich”,

- Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Białowieska” - 96 371,40 

zł na projekt „Aktywizacja prze-
strzeni turystycznej szansą na 
inkluzje społeczne i rozwój ekono-
miczny obszaru LGD”PB”,

- Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna „Lot nad Bugiem” - 26 
088,40 zł na projekt „Produkt lo-
kalny szansą na rozwój Podlasia 
Nadbużańskiego”,

- Podlaska Regionalna Orga-
nizacja Turystyczna, która otrzy-
ma ponad 70 tys. zł na realizację 
trzech przedsięwzięć, w tym zin-
wentaryzowanie gospodarstw agro-
turystycznych co pozwoli ujednoli-
cić ewidencje kwater agroturystycz-
nych w regionie i skuteczniejszą ich 
promocję.

Marszałek Derehajło zapowie-
dział zwiększenie przyszłorocznego 
budżetu konkursu do 1 mln zł.

(sok)źródło UMWP

Smaki Regionu

Gródek, Łubin Kościelny

Pomóżmy strażakom

Wójt gminy Rudka wspólnie 
z Gminną Biblioteką Publiczną orga-
nizuje i zaprasza mieszkańców gminy 
do udziału w konkursie „Gmina Rudka 
oczami mieszkańców”.

Celem konkursu jest ukazanie 

piękna i klimatu gminy co może po-
służyć jej promocji. W konkursie, który 
trwa w okresie od 15 czerwca do 15 
października br   nie mogą brać osoby 
zawodowo zajmujące się fotografią.

Laureaci konkursu (I, II, III 

miejsce) otrzymają nagrody finan-
sowe i rzeczowe, a 12 najlepszych 
fotografii znajdzie się w kalendarzu 
gminy Rudka na 2021 rok.

Więcej informacji na stronie 
Gminy Rudka.                               (seb)

Rudka Konkurs fotograficzny



Wieści Podlaskie  7

Przysłowia  ludowe  na  czerwiec

W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze.
Ze świętą Małgorzatą  zaczyna się lato.
Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące.
Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić.
Gdy słońce w Raka z grzmotem wschodzi, to posuchę zwykle przynosi.
Przed świętym Janem najdłuższy dzień panem.
Już Jan ochrzcił wszystkie wody, myjcie się dla ochłody.                     

Wybrał i fot. opatrzył  Jan Ciełuszecki

Poszukujemy gruntów
do dzierżawy na 25 lat
pod farmy słoneczne

» powierzchnia minimium 2 ha

» grunty niskiej klasy (IV i niższe)

» dostęp do drogi

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

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

PRZECZYTANE
Dobry prospołeczny program 

ale nieznany
„Wygląda też, że do Trza-

skowskiego nie wrócili wszyscy 
wyborcy, którzy woleli Hołownię 
od Kidawy-Błońskiej. Jak się wy-
daje wsparli go za to wyborcy 
lewicy nieco zdegustowani kom-
panią Biedronia. Cóż, wyborcy le-
wicy często bywają jednocześnie 
pragmatyczni i krótkowzroczni. 
Aczkolwiek trzeba przyznać, że 
ani kandydat, ani kampania nie 
ułatwia wyboru. A szkoda, bo po-
jawiają się sensowne postulaty 
choć mało wyraziste. Emerytu-
ra minimalna 1,6 tys. zł na rękę, 
dofinansowanie systemu opie-
ki zdrowotnej do 7,2 proc. PKB, 
ustawowa gwarancja, że żaden 
lek na receptę nie będzie koszto-
wał więcej niż 5 zł., powszechny 
program budowy tanich miesz-
kań – to wszystko słuszne, ale 
mało porywające. Pomijając fakt, 
że prezydent co najwyżej może 
zgłosić projekt ustawy, a reszta 
już zależy od większości sejmo-
wej.

Może warto było się po-
kusić o bardziej rewolucyjną 
i kompletna wizję sprawiedliwej 
Polski? Przełamać milczenie na 
temat podatków? Zaproponować 
modernizację kraju, rozwój nauki, 
energetyki jądrowej, biotechno-
logii … I wypowiedzieć konkordat. 
Tyle, że Robert Biedroń musiałby 
się całkiem rozstać z wiosennymi 
mrzonkami”

Adam Jaśkow
Tytuł pochodzi od redakcji

W Krajowym Rejestrze Kół 
Gospodyń Wiejskich figuruje obec-
nie ponad 9 tysięcy organizacji. 
Podczas, gdy w województwie pod-
laskim działają obecnie 333 Koła 
Gospodyń

Wiejskich, to np. w woje-
wództwie wielkopolskim – 1380 
kół, w lubelskim – 1182, w mazo-
wieckim – 1173. Jest to również 
jakby odbicie historycznych tradycji 
ruchu ludowego we wspomnianych 
województwach.

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa udziela KGW 
wsparcia  finansowego z budżetu 
państwa, ale kołom zarejestrowa-
nym we wspomnianym Krajowym 
Rejestrze KGW. Pula środków finan-
sowych na rok bieżący wynosi 40 
mln złotych. Wysokość pomocy dla 
koła uzależniona jest od liczby jego 
członków i wynosi 3 tys. zł dla koła 
liczącego nie więcej niż 30 człon-
ków, 4 tys. zł jeśli koło liczy od 31 
do 75 członków i 5 tys. zł dla koła 
posiadającego ponad 75 pań.

Każdego roku wzrasta licz-
ba kół korzystających z programu 
wsparcia. W roku ubiegłym blisko 
8,6 tys. kół uzyskało pomoc w kwo-
cie blisko 30 mln zł. W naszym wo-

Koła Gospodyń Wiejskich

Można składać wnioski o pomoc
jewództwie, w roku ubiegłym kwota 
pomocy wyniosła 1 mln 58 tys. zł. 
Np. w powiecie hajnowskim 3 lub 
4 tys. zł otrzymały koła Teremiski 
z Bud, Kuraszanki z Kuraszewa, Ba-
beczki z Orzeszkowa czy Jezioranki 
z Siemianówki.

Tomasz Nowakowski, prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa mówi : Cieszę się, 
że ARiMR może współpracować 
z kołami gospodyń wiejskich, które 
odgrywają ważną rolę w aktywizo-
waniu lokalnych społeczności, inte-
growaniu mieszkańców, budowaniu 
wspólnoty jak i kultywowaniu lokal-
nych tradycji.

Rok 2020 jest trzecim z kolei, 
w którym Koła Gospodyń Wiejskich 
mogą ubiegać się o dotację na 
swoja działalność. Nabór wniosków, 
o które można ubiegać się w biu-
rach powiatowych ARiMR rozpoczął 
się 5 czerwca i potrwa do 30 wrze-
śnia br. Szczegółowe informacje 
w biurach ARiMR, pod bezpłatnym 
numerem infolinii 800 380 084 lub 
na stronie internetowej www.arimr.
gov.pl Należy pośpieszać, aby „za-
łapać” się nim zostanie wyczerpana 
tegoroczna pula środków !

( wip )

W ubiegłym roku Zespól Szkół 
Technicznych w Czartajewie wzbo-
gacił się o nowoczesny stadion 
lekkoatletyczny wraz  wielofunk-
cyjnym boiskiem. Zarząd Powiatu 
chce tę infrastrukturę poszerzyć 
o siłownię wewnętrzną w budyn-
ku internatu wraz z wyposaże-
niem oraz siłownię zewnętrzną 
wraz z boiskiem do piłki siatkowej. 
W tym celu Powiat Siemiatycze zło-
żył wniosek do Ministerstwa Sportu 
o dofinansowanie tej inwestycji.

Czartajew - Ostrożany

W trosce o rozwój
Także o pieniądze z Minister-

stwa Sportu starają się władze 
powiatu na dofinansowanie budo-
wy boiska wielofunkcyjnego przy  
Zespole Szkół Rolniczych w Ostro-
żanach. W ramach planowanej in-
westycji, na którą powiat posiada 
już przygotowaną dokumentację 
wraz z pozwoleniem na budowę, 
powstały by 2 boiska do koszy-
kówki, siatkówki, tenisa ziemnego 
oraz boisko do piłki ręcznej wraz 
z infrastrukturą.                      (sok)

Trwa remont kapitalny Stacji 
Uzdatniania Wody w Kłopotach 
Stanisławach. Obejmuje on m.in. 
wymianę sterowania SUW na peł-
noautomatyczną , montaż aparatu-
ry kontrolno-pomiarowej, wymianę 
instalacji elektrycznej i instalacji 
oświetleniowej wewnątrz oraz bu-
dowę takiej instalacji na zewnątrz. 
Budynek zostanie także ocieplony.

Remont Stacji będzie kosz-

tował 2,7 mln zł. Inwestycja jest 
realizowana w ramach programu 

„Budowa z przebudową stacji uzdat-
niania wody Kłopoty Stanisławy 
wraz z rozbudową sieci kanaliza-
cji sanitarnej oraz wodociągowej 
w miejscowości Czartajew” Na re-
alizację tej inwestycji Gmina Sie-
miatycze pozyskała dofinansowanie  
w kwocie 2 mln zł

(cec)

Kłopoty Stanisławy

Trwa remont SUW

PRZECZYTANE

„Premier nie ma prawa 
mówić, że poradziliśmy sobie 
z epidemią”

Prof. Krzysztof Simon, or-
dynator Oddziału Chorób Zakaź-
nych w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym we Wrocławiu, 
w programie WP „Newsroom” 
komentował słowa szefa rządu 
Mateusza Morawieckiego, który 
mówił, że poradziliśmy sobie 
z epidemią i świat nas za to po-
dziwia. - Premier nie ma prawa 
tak mówić. Epidemia trwa, choć 
jej obraz jest dziś inny - podkre-
ślił prof. Simon. Jak tłumaczył, 
we wszystkich krajach obserwu-
jemy spadek liczby zakażeń i co 
jakiś czas pojawiają się nowe 
ogniska. - Nie poradziliśmy so-
bie z koronawirusem, póki nie 
ma szczepionek i dopóki musi-
my zachowywać dystans, nosić 
maseczki czy ciągle dezynfeko-
wać ręce. Na jakiej podstawie 
ktokolwiek mówi, że jest ina-
czej? To premier, ja, jako profesor 
medycyny, trzymam się swoich 
poglądów - podkreślił prof. Si-
mon. Mówił też o tym, że duża 
liczba zakażeń wynika z tego, że 
młodzi ludzie, którzy nie mają 
objawów, w większości nie cho-
rują, ale zarażają. - Ich jedyna 
negatywna cecha polega na tym, 
że mogą przenosić wirusa - wy-
jaśniał profesor.

To jest sytuacja symboliczna. 
Platforma przez pięć lat w opo-
zycji, z dużym budżetem, nie wy-
pracowała ani programu, ani wizji 
Polski, którą można przeciwstawić 
temu, co robi PiS.

Chwileczkę. Opozycja wal-
czyła o to, żeby wybory się nie 
odbyły, co nie jest gierką, tylko 
fundamentalną sprawą dla de-
mokracji i na czym skorzystał 
Szymon Hołownia, który cały 
czas zapowiadał, że wystartuje. 
Jak nabijał się w „Polityce” Jan 
Mizerski – Hołownia „wiedząc, 
że wybory organizują szulerzy, 
ostrzegał, że gdy tylko zwycię-
ży, zakwestionuje ich wynik”.

Nie, sorry, ale to jest nie-
uczciwe. Okej, opozycja robiła to, 
co mówicie, ale Hołownia jako 
jedyny podjął kroki prawne. Zło-
żyliśmy pozew w Sądzie Okrę-

* * * 

gowym w Warszawie o ochronę 
dóbr osobistych w postaci bierne-
go prawa wyborczego i wniosek 
o zabezpieczenie procesowe, żeby 
sąd nakazał wprowadzenie stanu 
klęski żywiołowej. Tak się nie sta-
ło, ale sąd w uzasadnieniu jasno 
stwierdził, że wybory nie powinny 
się w takich warunkach odbywać. 
To my złożyliśmy skargę na akt 
PKW, który nakazywał samorzą-
dom wydawanie danych Poczcie 
Polskiej i Sąd Najwyższy przyznał 
nam rację.

Rozmowy z Jarosławem 
Gowinem to też były gierki?

A co z tych rozmów wynikło? 
Wchodzenie w rozmowy z Gowi-
nem o zmianie konstytucji w cza-
sie, gdy konstytucja jest łamana!

*Stanisław Zakroczymski 
-  odpowiedzialny w sztabie Szymo-
na Hołowni za sprawy programowe.

Kolejne dofinansowanie - ja-
kie hojnie rozdzielał Zarząd Woje-
wództwa 27 maja - zostały skiero-
wane do Lokalnych Grup Działania. 
Dofinansowania otrzymało 7 pro-
jektów zgłoszonych na konkursy or-
ganizowane w ramach LGD. Wśród 
beneficjentów znalazły się gminy 
z naszego terenu. I tak:

- Gmina Miejska Hajnówka 
wraz z Hajnowskim Stowarzy-
szeniem „Sami Sobie” i Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Hajnówce, w ramach LGD „Pusz-
cza Białowieska”, rozwiną system 
usług opiekuńczych. Obejmą one 
20 niesamodzielnych mieszkańców 
miasta, które ze względu na wiek, 
chorobę lub niepełnosprawność 
wymagają częściowej opieki i po-

mocy w zaspokajaniu niezbędnych 
potrzeb życiowych. Zostanie im za-
pewnione wyżywienie, terapia oraz 
pomoc prawna i psychologiczna. 
Wartość projektu wynosi prawie 
449 tys. zł, dofinansowanie 426 
tys. zł.

- Gmina Michałowo, w ra-
mach LGD „Puszcza Knyszyńska”, 
rozbuduje i wyposaży świetlicę 
w Juszkowym Grodzie. Utworzy 
tam Centrum Integracji Społecznej. 
Będą w niej prowadzone zajęcia dla 
dzieci, młodzieży, osób starszych 
oraz spotkania mieszkańców. Koszt 
tej inwestycji sięga 1,2 mln zł, do-
finansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego wynosi 340 tys. zł.

(w) Źródło -UMWP

Wsparcie dla LGD
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18 maja przypada - 100 rocznica urodzin 
papieża Św. Jana Pawła

Z tej okazji w niedzielę 17 maja odbyły 
się w naszej parafii uroczystości dziękczynne 
za papieża Św. Jana Pawła II. O godz. 10.00 
została odprawiona Msza św. dziękczynna 
w 100 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, 
którą sprawował ks. proboszcz Zbigniew Nie-
myjski. Podczas Mszy św. został odczytany 
List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. 

Na zakończenie, przy pomniku Św. Jana 
Pawła II, który znajduje się przy naszym ko-
ściele, została odmówiona Litania do tegoż 
świętego i zapalony Znicz Wdzięczności za 
Wielkiego Papieża Polaka.

Między Mszami św. trwała dziękczynna 
Adoracja Najświętszego Sakramentu aż do 
godz. 18.00 za tak Wielkiego naszego Polaka 

i Papieża. W Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu uczestniczyli:
• Kółka Różańcowe, Os. Millenium, Dubiny, 

Zespół Caritas, Placówka, Dolna, Judzianka;
• Akcja Katolicka, ul. Lipowa i przyległe ulice;
• Kościół Domowy, Os. Centrum (ul. 3 Maja), 

Międzytory, Siwa Kolonia;
• Chór Parafialny, Służba liturgiczna, Podlasie, 

ul. 11 listopada i przyległe ulice;
• Margerytki, Oaza, Paszki, Górne, ul. Armii 

Krajowej i przyległe ulice;
• Odnowa w Duchu Świętym, ul. Warszawska 

i przyległe ulice, Nowa i Stara Leśna.
Bóg zapłać wszystkim za wspólną mo-

dlitwę!                     tekst: ks. Mariusz Woltański
zdjęcia: Bartosz Zdrojkowski, Bogdan Kowalczyk

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1  ustawy 
z dnia 3 października 2008 roku o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 283 ze zm.), w związ-
ku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach 
(Dz.U. z 2020 roku poz. 6 ze zm.), informuje 
się o przystąpieniu do opracowania projektów 
uproszczonych planów urządzania lasów nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa, na-
leżących do osób fizycznych i wspólnot grun-

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego
towych wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko dla obrębów ewidencyjnych: Zabrody, 
Biernacki Most, Zabłotczyzna, Suszczy Borek, 
Stoczek, Gruszki, Masiewo Nowe, Guszczewina, 
Skupowo, Pręty, Porosłe, Podlewkowie, Stare 
Masiewo, Pasieki, Olchówka, Narewka - gmina 
Narewka; Lipiny, Łozice, Orzeszkowo, Wierz-
chowskie, Nowosady, Olchowa Kładka – gmi-
na Hajnówka, powiat hajnowski, województwo  
podlaskie.

STAROSTA HAJNOWSKI
     Andrzej Skiepko 

Powiat Hajnowski zakończył realizację 
projektu inwestycyjnego pn. „Szlakiem bioróż-
norodności Puszczy Białowieskiej”. Głównym 
założeniem przedsięwzięcia było zagospoda-
rowanie parkingu Zwierzyniec  przy drodze 
Hajnówka – Białowieża.  Efekt jest imponujący 
– podczas gdy jeszcze dwa temu nierucho-
mość porastały krzaki i wysokie trawy, dziś 
jadących w kierunku Białowieży wita nowy 
budynek. Od czerwca br. będzie się tu mieścić 
Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”. 
Nowoczesny obiekt został w pełni dostoswany 
do potrzeb turystów: w środku znajdować się 
będzie informacja turystyczna, sala edukacyj-
na jako miejsce wystaw, prelekcji i pokazów 
filmowych, zaś miejsce wokół budynku zosta-
ło uzupełnione o obiekty małej infrastruktury 
turystycznej – wiaty, ławki, stojaki na rowery 
i plac zabaw. Sam budynek został zaprojekto-
wany z wykorzystaniem ekologicznych nowi-
nek – energia elektryczna pozyskiwana jest za 
pośrednictwem instalacji fotowoltaicznej, zaś 
deszczówka – w celach sanitarnych.

Nowe Centrum Turystyki i Promocji jest 
integralną częścią szlaku bioróżnorodności – 
w ramach projektu, na bazie istniejącego Biało-
wieskiego Szlaku Transgranicznego, na terenie 
dwóch gmin: Hajnówka i Białowieża powstała 
ścieżka edukacyjna opatrzona 12 tablicami 
informacyjnymi o tematyce bioróżnorodności 
Puszczy Białowieskiej. W celu połączenia Zwie-
rzyńca ze szlakiem, Białowieski Szlak Transgra-
niczny zyskał ok. 3,3 km – rowerzyści bez trudu 
dojadą tutaj z Bud.

Parking Zwierzyniec zagospodarowany
Inwestycja przyczyni się do polepszenia 

standardów świadczenia usług turystycznych 
w regionie: opustoszały dotąd parking zosta-
nie przekształcony w nowoczesne centrum in-
formacyjno-edukacyjno-promocyjne i miejsce 
odpoczynku, a także punkt gdzie zbiegają się 
szlaki turystyczne. Z kolei opatrzony dwunasto-
ma tablicami Szlak Bioróżnorodności uatrakcyj-
nia Białowieski Szlak Transgraniczny.

Projekt był realizowany w okresie 
VII.2018 – XII.2019, jego całkowita wartość to 
2 921 006, 27 zł z czego dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego to 2 018 330, 70 zł.

Na tym nie koniec planów samorządu 
odnośnie nowego Centrum Turystyki: Powiat 
Hajnowski nie osiada na laurach i przygotowu-
je się do realizacji transgranicznego projektu 
pn. Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Bia-
łowieskiej,  mającego na celu m.in. promocję 
nowopowstałego obiektu na parkingu Zwie-
rzyniec. Projekt zakłada utworzenie Centrum 
Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej oraz jego 
doposażenie techniczne, umożliwiające orga-
nizację spotkań, szkoleń oraz innych działań 
realizowanych w ramach projektu, służących 
turystom i tym samym – promocji regionu. 
A kalendarz wydarzeń przedstawia się impo-
nująco: w planach są rajdy rowerowe, spacery 
tematyczne, seminaria, konferencje i wystawy. 
Więcej o projekcie wkrótce. Niedługo poinfor-
mujemy także o zasadach pracy nowopowsta-
łego Centrum – pilnie śledźcie stronę :)

Katarzyna Miszczuk
 



2  Gazeta Hajnowska

Ruszył audyt dostępności w ramach projektu „Hajnówka dostępna”
To pierwsze i najważniejsze 

działanie w ramach projektu, będące 
bazą dalszych aktywności.  Ma ono 
na celu zdiagnozowanie obecnego 
stanu pod względem dostępności 
architektonicznej, komunikacyjno-in-
formacyjnej, cyfrowej w instytucjach 
partnerskich tj. Urzędzie Miasta Haj-
nówka, Hajnowskim Domu Kultury, 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, Haj-
nówce Centralnej (byłym budynku 
hajnowskiego dworca, należącego 
obecnie do Stowarzyszenia Kultu-
ralnego „Pocztówka”). Wykonawcami 
audytu są dwie warszawskie fun-
dacje, które działają na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami, zabiega-
jąc o to, by przestrzenie miejskie, 
kultura, turystyka były przyjazne 
wszystkim grupom społecznym bez 
wyjątku - Fundacja Kulawa Warsza-
wa i Fundacja Kultury Bez Barier. 

W dniach 25-26 maja 5-oso-
bowa ekipa zawitała do Hajnówki, 
przeprowadzając badania audyto-
we na miejscu (25.05 na terenie 
dworca, 26.05. w Urzędzie Miasta)  
w składzie:
- Izabela Sopalska-Rybak (Preze-

ska Fundacji Kulawa Warszawa, 
osoba poruszająca się na wózku 

inwalidzkim),
- Rafał Rybak (członek Zarządu Fun-

dacji Kulawa Warszawa),
- Katarzyna Cimoch (architekt 

w Fundacji Kulawa Warszawa),
- Anna Żórawska (Prezeska Fundacji 

Kultury Bez Barier)
- Robert Więckowski (Wiceprezes 

Fundacji Kultury Bez Barier; osoba 
z dysfunkcją wzroku).

W trakcie wizytacji w obu bu-
dynkach zwracano uwagę na wszel-
kie elementy architektoniczne, które 
stanowią barierę lub wymagają mo-
dyfikacji m.in. obecność windy, po-
chylni, linii naprowadzających; ozna-
czenia schodów, klatek schodowych; 
kolor ścian, drzwi, kontrast świateł 
we wnętrzu; czytelność tablic infor-
macyjnych, tabliczek na drzwiach; 
dostępność łazienek itp. Wykona-
no pomiary, analizy. Na podstawie 
zebranych danych pozyskiwanych 
podczas wizyt w terenie, ankiet oraz 
bezpośrednich rozmów z przedsta-
wicielami partnerów,  każda z insty-
tucji z osobna otrzyma kompleksowy 
raport, zawierający wnioski z badań 
wraz z rekomendacjami, które nada-
dzą kierunek przyszłym działaniom 
dostepnościowym. Jednak zanim 

Sukcesy OLIWII  KOZAK
ze Studia Piosenki HDK 

10 maja odbył się Festi-
wal Piosenki „Piosenka przekra-
cza bariery”, którego tegorocz-
na edycja odbyła się online. Na 
podstawie nadesłanych nagrań 
do udziału w Festiwalu została 
zakwalifikowana 7 letnia Oliwia 
Kozak, która wyśpiewała wyróż-
nienie.

Kilka tygodni później zdo-
była II nagrodę w I Ogólnopol-
skim Internetowym Konkursie 
Piosenki WOKALARIUM, orga-
nizowanym przez MDK Kielce. 
Oliwka zaśpiewała utwór „Pio-
senka o moim króliku” . 

Gratulujemy serdecznie! 

Marta Gredel-Iwaniuk

Coś się kończy, coś się zaczyna...III

Trwają końcowe prace przy 
modernizacji naszego stadionu. Ja-
dąc ulicą Sportową z przyjemnością 
można zobaczyć błękit siedzeń na 
trybunach i od niedawna, czystą błę-
kitną toń nowej nawierzchni tartano-

wej położonej na bieżni. Pojawiają 
się pytania – dlaczego niebieski? 
A czyż nie jest przyjemny dla oczu 
a tak naprawdę to przecież chodzi 
o jakość samej bieżni, a nie jej ko-
lor. A po bieżni chodzi się wspaniale 
(jeszcze nie biegaliśmy) i mam na-
dzieję, że podobne odczucia będą 
mieli zawodnicy i wszyscy z niej 
korzystający – bo przecież oni są tu 
najważniejsi. Końcową kosmetykę 
przeszło boisko ze sztuczną trawą. 
Zawieszone zostały piłkochwyty 
oraz dokonano pielęgnacji tej części 
obiektu. Zmieniło się również oto-
czenie wokół elementów infrastruk-
tury sportowej. Nowa trawa z rolki 
w sposób zasadniczy zmieniła wy-
gląd całego terenu. Są już zapytania 

o dostępność kortów i  boisk do siat-
kówki. Jeszcze odrobinę cierpliwo-
ści. Największy powierzchniowo ele-
ment stadionu to oczywiście boisko 
piłkarskie. Wykonawca ma jeszcze 
wykonać ostatnie zabiegi w postaci 
aeracji i piaskowania. 

Zgodnie z dokumentacją obiekt 
został wyposażony w monitoring – 
21 kamer, nagłośnienie w sześciu 
strefach oraz system nawadniania 
boiska głównego – 18 zraszaczy. Te 
elementy są na etapie uruchamia-

nia. Centrum dowodzenia mieści się 
w pomieszczeniu magazynu, nowe-
go budynku przy kortach. Aktualnie, 
jako pracownicy Ośrodka Sportu, 
jesteśmy na etapie przygotowania 

Regulaminu Stadionu, który w pro-
sty i czytelny sposób określi zasady 
użytkowania nowej infrastruktury 
sportowej. Chcemy zaprosić do ko-
rzystania z obiektu jak największą 
liczbę naszych mieszkańców, ale 
musimy zaproponować to w spo-
sób zorganizowany. Wcześniejsze 
rezerwacje telefoniczne umożliwia-
jące ustalenie grafików, wejście na 
obiekt wyłącznie w strojach spor-
towych oraz korzystanie z obiektu 
przez osoby niepełnoletnie wyłącz-
nie pod opieką trenera/opiekuna 
to nieodzowne zasady maksymal-
nego wykorzystania infrastruk-
tury przy jednoczesnym zacho- 

waniu zasad bezpieczeństwa.
Nowy obiekt da nam również 

możliwości organizacji przedsięwzięć 
rekreacyjno – sportowych, zarówno 
tych imprez, które były w naszym 
kalendarzu, jak i nowych. Jesteśmy 
otwarci na propozycje i sposoby 
tworzenia ofert zarówno w zakresie 

sportu jak i biznesu. Zdajemy sobie 
sprawę, że wspólnie możemy wyjść 
na przeciw oczekiwaniom szerszej 
grupy odbiorców, naszych mieszkań-
ców jak i gości z kraju i zagranicy.

Zapraszamy osoby fizyczne, 
podmioty gospodarcze, organizacje 
pozarządowe do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na terenie 

Ośrodka z wykorzystaniem nowo 
wybudowanej infrastruktury sporto-
wej. Działalność może dotyczyć pro-
wadzenia zajęć sportowych i rekre-
acyjnych, gastronomii, rehabilitacji 
i gimnastyki wodnej z wykorzysta-
niem nowego basenu, wypożyczal-
ni rowerów, wykorzystania terenów 
zielonych itp.

Zachęcamy do zaplanowania 
aktywności – działalności gospodar-
czej i ulokowanie jej w rewitalizo-
wanej przestrzeni OSiR. Szczegółowe 
informacje bezpośrednio u Dyrektora 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji (ul. Ks. 
A. Dziewiatowskiego 2) lub pod nu-
merem 604 153 073.

Przy ocenie Państwa potrzeb 
i oczekiwań odnośnie funkcjonowa-
nia nowego obiektu pomocna może 

nam być ankieta, do wypełnienia 
której Was zachęcamy (dostępna na  
osir.hajnowka.pl)  

Mamy nadzieję, że już wkrótce 
będziemy mieli przyjemność zaprosić 
Was do obejrzenia naszego nowego 
„domu” od środka. 

Mirosław Awksentiuk
Dyrektor OSiR Hajnówka

to nastąpi czeka nas jeszcze audyt 
w Hajnowskim Domu Kultury i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, planowa-
ny 22-23.06. 

W ramach audytu Partnerzy 
projektu oraz członkowie Grupy Ini-
cjatywnej odbyli szkolenia online, 
wprowadzające do zagadnień do-
stępności w następujących blokach:
I. ustawa o zapewnianiu dostępno-

ści, wstęp do tematu niepełno-
sprawności 

II. zagłębienie w temat niepełno-
sprawność wzroku

III. zagłębienie w temat niepełno-
sprawności ruchu

IV.  zagłębienie w temat spektrum 
autyzmu

V. zagłębienie w temat niepełno-
sprawność słuchu

VI. dostępne social media i dostęp-
ność cyfrowa. 

W między czasie został wyło-
niony podmiot, który przeprowadzi 
kurs języka migowego (50 godz. 
szkoleniowych). Został nim Polski 
Związek Głuchych Zarząd Główny 
z siedzibą w Warszawie. W kursie 
weźmie udział 15-osobowa grupa 
składająca się z uczestników pro-
jektu „Hajnówka dostępna” (przed-

stawiciele urzędu miasta, biblioteki 
miejskiej, Hajnowskiego Domu Kul-
tury, organizacji pozarządowych). 
Zajęcia rozpoczną się we wrześniu. 

Emilia Korolczuk
Specjalista ds. wdrożenia 

w projekcie 
Urząd Miasta Hajnówka
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O produkcji prądu na własne 
potrzeby? Ociepleniu domu? 

Potrzebujesz informacji 
o możliwościach dofinansowania 
twojej wymarzonej inwestycji? 

Nie wiesz, jak przygotować 
i gdzie złożyć wniosek 

o dofinansowanie?
 Jak go potem rozliczyć?
Jeżeli chociaż jedno z pytań do-

tyczy Ciebie, to zapraszamy do działa-
jącego w powiecie hajnowskim Centrum 
Energii Odnawialnej! Każdy mieszkaniec 
i instytucja funkcjonująca w naszym 

Myślisz o zmianie sposobu ogrzewania domu 
na bardziej nowoczesny i ekonomiczny?

15 maja 2020r. weszła w życie 
nowa wersja Programu Czyste Powie-
trze. 

 Dla kogo i od kiedy 
dofinansowanie?

Część pierwsza programu do-
tyczy Beneficjentów uprawnionych 
do podstawowego poziomu dofinan-
sowania:
Formy dofinansowania:
• dotacja 
• dotacja z przeznaczeniem na czę-

ściową spłatę kapitału kredytu ban-
kowego 

Wariant 1
Przedsięwzięcie obejmujące de-

montaż nieefektywnego źródła ciepła na 
paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy 
ciepła typu powietrze-woda albo grun-
towej pompy ciepła do celów ogrzewa-
nia lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane 
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego 
elementu z zakresu):
• demontaż oraz zakup i montaż nowej 

instalacji centralnego ogrzewania lub 
cwu (w tym kolektorów słonecznych), 

• zakup i montaż mikroinstalacji foto-
woltaicznej, 

• zakup i montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła, 

• zakup i montaż ocieplenia przegród 
budowlanych, okien, drzwi zewnętrz-
nych, drzwi/bram garażowych (zawie-
ra również demontaż), 

• dokumentacja dotycząca powyższe-
go zakresu: audyt energetyczny (pod 
warunkiem wykonania ocieplenia 
przegród budowlanych), dokumen-
tacja projektowa, ekspertyzy. 

Kwota maksymalnej dotacji:
• 25.000 zł – gdy przedsięwzięcie nie 

obejmuje mikroinstalacji fotowolta-
icznej, 

• 30.000 zł – dla przedsięwzięcia 
z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

Wariant 2
Przedsięwzięcie obejmujące de-

montaż nieefektywnego źródła ciepła 
na paliwo stałe oraz:
• zakup i montaż innego źródła ciepła 

niż wymienione w opcji 1 (powyżej) 
do celów ogrzewania lub ogrzewania 
i cwu albo 

• zakup i montaż kotłowni gazowej 
w rozumieniu Załącznika 2 do Pro-
gramu. 

Dodatkowo mogą być wykonane 
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego 
elementu z zakresu):
• demontaż oraz zakup i montaż nowej 

instalacji centralnego ogrzewania lub 
cwu (w tym kolektorów słonecznych, 
pompy ciepła wyłącznie do cwu), 

• zakup i montaż mikroinstalacji foto-
woltaicznej, 

• zakup i montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła, 

• zakup i montaż ocieplenia przegród 
budowlanych, okien, drzwi zewnętrz-
nych, drzwi/bram garażowych (zawie-
ra również demontaż), 

• dokumentacja dotycząca powyższe-
go zakresu: audyt energetyczny (pod 
warunkiem wykonania ocieplenia 

Nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze” 
przegród budowlanych), dokumen-
tacja projektowa, ekspertyzy, 

Kwota maksymalnej dotacji:
• 20.000 zł – gdy przedsięwzięcie nie 

obejmuje mikroinstalacji fotowolta-
icznej, 

• 25.000 zł – dla przedsięwzięcia 
z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

Wariant 3
Przedsięwzięcie nie obejmujące 

wymiany źródła ciepła na paliwo stałe 
na nowe źródło ciepła, a obejmujące 
(dopuszcza się wybór więcej niż jednego 
elementu z zakresu):
• zakup i montaż wentylacji mecha-

nicznej z odzyskiem ciepła, 
• zakup i montaż ocieplenia przegród 

budowlanych, okien, drzwi zewnętrz-
nych, drzwi/bram garażowych (zawie-
ra również demontaż), 

• wykonanie dokumentacji dotyczącej 
powyższego zakresu: audytu energe-
tycznego (pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych), 
dokumentacji projektowej, ekspertyz. 

Kwota maksymalnej dotacji:
• 10.000 zł 
Beneficjenci

Beneficjentem jest osoba fizyczna 
będąca właścicielem/współwłaścicielem 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w budynku jednoro-
dzinnym lokalu mieszkalnego z wyod-
rębnioną księgą wieczystą o dochodzie 
rocznym nieprzekraczającym kwoty 
100.000 zł:
1. stanowiącym podstawę obliczenia 

podatku, wykazanym w ostatnio zło-
żonym zeznaniu podatkowym zgod-
nie z ustawą o podatku dochodowym 
od osób fizycznych;

2.  ustalonym:
• zgodnie z wartościami określonymi 

w załączniku do obwieszczenia mi-
nistra właściwego do spraw rodziny 
w sprawie wysokości dochodu za 
dany rok z działalności podlegającej 
opodatkowaniu na podstawie prze-
pisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przycho-
dów osiąganych przez osoby fizycz-
ne, obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku oraz 

• na podstawie dokumentów potwier-
dzających wysokość uzyskanego 
dochodu, zawierających informacje 
o wysokości przychodu i stawce 
podatku lub wysokości opłaconego 
podatku dochodowego w roku wska-
zanym w powyższym obwieszczeniu 
ministra; 

3. z tytułu prowadzenia gospodar-
stwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha 
przeliczeniowego uzyskuje się do-
chód roczny w wysokości dochodu 
ogłaszanego corocznie, w drodze 
obwieszczenia Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego na podstawie 
ustawy o podatku rolnym, obowią-
zującego na dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie;

4. niepodlegającym opodatkowaniu 
na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
i mieszczącym się pod względem 
rodzaju w katalogu zawartym w art. 
3 lit. c) ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych, osiągniętym w roku ka-
lendarzowym poprzedzającym rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie, 
wykazanym w odpowiednim doku-
mencie.

W przypadku uzyskiwania do-
chodów z różnych źródeł określonych 
powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje 
się, przy czym suma ta nie może prze-
kroczyć kwoty 100.000 zł.

Część druga programu doty-
czy Beneficjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu dofinan-
sowania (nabór dla tej części zostanie 
ogłoszony w późniejszym terminie)

Okres realizacji przedsięwzięcia 
nie uległ zmianie i wynosi maksymalnie 
30 miesięcy od złożenia wniosku, lecz 
nie później niż do 30.06.2029r.

Złożenie wniosku  
o dofinansowanie:

1. Wnioski należy składać do wfośigw 
obejmującego swoim działaniem 
teren województwa, w którym zlo-
kalizowany jest budynek/lokal miesz-
kalny.

2. Aktualnie obowiązujący formularz 
wniosku wraz z załącznikami oraz 
instrukcją jego wypełniania dostęp-
ne są:

• w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji in-
ternetowej znajdującej się na stronie 
internetowej wfośigw w Białymstoku 
lub w serwisie „gov.pl”

3. Wnioski składa się w postaci elek-
tronicznej:

• poprzez aplikację internetową, tj. Por-
tal Beneficjenta dostępny na stronie 
internetowej właściwego wfośigw lub 
poprzez serwis „gov.pl”

4. Przed złożeniem wniosku poprzez 
Portal Beneficjenta Wnioskodawca 
rejestruje konto na tym portalu. Re-
jestracja konta umożliwia pobranie 
elektronicznej postaci formularza 
wniosku. Pobrany wniosek w postaci 
elektronicznej należy wypełnić i prze-
słać poprzez Portal Beneficjenta do 
właściwego wfośigw, z zastrzeże-
niem w poniższym punkcie.

5. Wnioskodawca przesyłający wniosek 
poprzez Portal Beneficjenta zobowią-
zany jest również do wydrukowania 
wniosku z Portalu Beneficjenta, opa-
trzenie go swoim podpisem i dostar-
czenie w postaci papierowej wraz 
z załącznikami (z wymaganymi pod-
pisami) do wfośigw w Białymstoku 
lub Punktu Informacyjnego w Urzę-
dzie Miasta Hajnówka.

6. W celu złożenia wniosku poprzez ser-
wis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia 
wniosek na stronie wskazanej w tym 
serwisie i podpisuje kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym albo 
podpisem zaufanym oraz przesyła 
go za pośrednictwem wskazanego 
serwisu do właściwego wfośigw na 
wyznaczoną skrzynkę podawczą 
ePUAP. W tym przypadku koniecz-
ne jest załączenie załączników do 
wniosku w formie elektronicznej 
(skany z wymaganymi podpisami). 
7. W przypadku gdy Wnioskodawca 
nie ma możliwości złożenia wniosku 
drogą elektroniczną, dopuszczalne 
jest złożenie wniosku wraz z załącz-
nikami tylko w formie papierowej. 
Zaleca się wypełnienie wniosku (na-
wet jeżeli jest składany wyłącznie 
w formie papierowej) korzystając 
z aktywnego formularza, ze względu 
na „samoliczące się” pola.

 
Najważniejsze zmiany:

• Uproszczony wniosek o dotację, 
bazujący tam gdzie to możliwe na 

oświadczeniach Wnioskodawcy, 
• Możliwość składania wniosków online 

bez konieczności przesyłania wersji 
papierowej w serwisie gov.pl 

• Rezygnacja z dotychczasowych VII 
progów dochodowych, w zamian 
wprowadzono pojęcia: podstawo-
wego oraz podwyższonego poziomu 
dotacji, w zależności od osiąganych 
dochodów, 

• Beneficjentem nie może być osoba, 
której roczne dochody przekraczają 
100 tys. zł., 

• Brak przewidzianego wsparcia dla 
właścicieli budynków nowobudowa-
nych, 

• Rezygnacja z dostarczania dokumen-
tów dotyczących dochodów, jak miało 
to miejsce w starej wersji programu. 
Nowa wersja programu przewiduje 
składanie oświadczeń, 

• Finansowanie zadań zarówno rozpo-
czętych jak i zakończonych (rozpo-
częcie może nastąpić nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie oraz nie 
wcześniej niż 15.05.2020 r.), 

• Tylko jeden wniosek na budynek/lo-
kal mieszkalny. Jeżeli Wnioskodawca 
otrzymał dotację w ramach „stare-
go” Czystego Powietrza na ten sam 
budynek/lokal mieszkalny, może zło-
żyć wniosek o dofinansowanie tylko 
w zakresie na docieplenie, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
rekuperację (na inne koszty kwali-
fikowane niż dofinansowane wcze-
śniejszą dotacją), 

• Możliwa tylko jedna korekta wniosku, 
• Przedsięwzięcie realizowane w ra-

mach Programu może być dofinan-
sowane z innych środków publicznych 
(z wyłączeniem programu „Mój Prąd”) 
z tym, że łączna kwota dofinanso-
wania nie może przekroczyć 100% 
kosztów kwalifikowanych. Gdy Wnio-
skodawca otrzymał dofinansowanie 
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 
30 kwietnia 2020r. z innych progra-
mów finansowanych ze środków pu-
blicznych, może otrzymać wsparcie 
z Czystego Powietrza, tylko na zakres 

przedsięwzięcia, na który nie otrzy-
mał wcześniej dofinansowania, 

• Brak możliwości dofinansowania 
do zakupu kotła na paliwo stałe 
(węgiel lub biomasę), jeżeli istnieje 
możliwość podłączenia się do sieci 
gazowej, 

• Jeżeli zgłoszenie/pozwolenie na 
budowę dla budynku zostało wyda-
ne po 31.12.2013r. nie udziela się 
dofinansowania na ocieplenie prze-
gród budowlanych, stolarke okienną 
i drzwiową, 

• Istotne zmiany w wymaganiach 
technicznych dla źródeł ciepła i wen-
tylacji mechanicznej (m.in. oprócz 
certyfikatu ekodesign, wymagane 
będą odpowiednie klasy efektywności 
energetycznej dla kotłów na paliwa 
stałe), szczegóły w załączniku 2/2a 
do Programu, 

• Rezygnacja z wymagań technicznych 
(współczynnik przenikania ciepła nie 
musi być zgodny z WT2021) dla ocie-
plenia przegród budowlanych, 

• Wymiana tylko jednego źródła ciepła 
na potrzeby co lub co/cwu, 

• Kwota dotacji nie może być niższa 
niż 3 tyś. zł (za wyjątkiem wniosków 
składanych tylko na wymianę źródła 
ciepła), 

• Integracja z programem „Mój Prąd” 
poprzez możliwość uzyskania dotacji 
na montaż instalacji fotowoltaicznej, 
bez konieczności składania dwóch 
osobnych wniosków, 

• Okres trwałości przedsięwzięcia wy-
dłużony z 3 do 5 lat, liczony od daty 
zakończenia przedsięwzięcia. 

Mieszkańcy miasta Hajnów-
ka mogą złożyć wniosek o dofi-
nansowanie w ramach Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze” 
w punkcie konsultacyjnym w pokoju 
nr 205 Urzędu Miasta w Hajnówce

Porady są udzielane w godzi-
nach pracy urzędu, tel. kontaktowy: 
85 682 29 05

Michał Rusak
Urząd Miasta Hajnówka

powiecie może uzyskać tutaj BEZPŁAT-
NE doradztwo eksperckie w obszarze 
odnawialnych źródeł energii i efektyw-
ności energetycznej. To korzyść dla nas 
wszystkich – dla portfela osoby bezpo-
średnio zainteresowanej, ale również dla 
otaczającego nas środowiska i zdrowia 
naszych mieszkańców. Idźmy z duchem 
czasu i postępem, a staniemy się wzo-
rem dla innych powiatów. Z naszych 
usług skorzystało już ponad 230 klien-
tów indywidualnych. Udzieliliśmy usług 
doradczych samorządom gminnym i pod-
legającym im jednostkom oraz stowarzy-
szeniom. Teraz czekamy na CIEBIE!

Biuro Centrum Energii Odnawial-
nej znajduje się na terenie Zespołu Szkół 
Zawodowych w Hajnówce (budynek po 
warsztatach w głębi podwórza), ul. 3-go 
Maja 25 A, I piętro.
Zapraszamy w dni robocze, w godz. 7.30 
– 15.30.
Kontakt telefoniczny: 85 682 21 69
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Wniosek o określenie warunków przyłączenia  
do sieci gazowej w Hajnówce

Aby otrzymać warunki przyłączenia do sieci 
gazowej w Hajnówce należy złożyć wniosek
elektronicznie: https://www.psgaz.pl/wniosek-
-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej lub 
papierowo w siedzibie:
Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
tel. 85-675-68-55, fax 85-664-59-40
adres korespondencyjny: Gen. Stanisława So-
sabowskiego 24, 15-182 Białystok
Obsługa klientów z terenu m. Hajnówka - Piotr 
Rydzewski, tel. 604-499-961

Zakup laptopów dla szkół w ramach programu 
„Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus

Miasto Hajnówka pozyskało kwotę blisko 
165.000,00 zł na zakup 76 sztuk laptopów 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem, prze-
znaczonych dla czterech szkół podstawowych 
(70.000,00 zł na zakup 32 laptopów w ramach 
programu „Zdalna szkoła” oraz  94.999,96 zł 
na zakup 44 laptopów w ramach programu 
„Zdalna szkoła plus”). 

Laptopy zostaną użyczone potrzebują-
cym uczniom na czas kształcenia na odległość, 
a po powrocie szkół do nauki stacjonarnej, 

wrócą do placówek oświatowych, gdzie będą 
wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna.

Program „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna 
szkoła plus” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. Rząd na w/w pro-
gramy, realizowane  przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, przeznaczył kwotę 367 mln zł.

Dorota Bondaruk

Fundacja Estradowej Twórczości Dzieci 
i Młodzieży EDA ART jest organizatorem Kon-
kursu Wokalnego online, w którym uczestniczyły 
reprezentantki Studia Piosenki HDK. Jury doceni-
ło wykonania dziewcząt i przyznało następujące 
nagrody:

I miejsce - Maria Sawicka (Ojczyzna” z rep. 

Studio Piosenki laureatem Ogólnopolskiego 
Konkursu Wokalnego online  NAGRAJ i WYGRAJ

Marka Grechuty, aranż. Ernest Sienkiewicz)
III miejsce - zespół Małe HDK / Izabela 

Karczewska, Maria Sawicka, Dorota Sztyler i Ka-
sia Drużba / („Pójdę boso” z rep. Zakopower, 
aranż. Przemysław Zalewski )

Gratulujemy serdecznie
Marta Gredel-Iwaniuk

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego  
z dnia 15.05.2020 r.

Hajnówka, dnia  15.05.2020 r.
  

OBWIESZCZENIE
Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-

darce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późń.  zmianami), Zarządzenia Wojewody 
Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości 
Skarbu Państwa położonej na terenie miasta Hajnówka podaje się do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

 
W Y K A Z 

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce in-
formuje, że od czerwca 2020 r. celem skorzy-
stania z nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje 
możliwość zapisu on-line w systemie urucho-
mionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 
link:

https://np.ms.gov.pl/podlaskie/hajnowski
Przed uzyskaniem porady prawnej oso-

ba potrzebująca pomocy jest zobowiązana 
przesłać na adres e-mail: sprawy.spoleczne@
powiat.hajnowka.pl wniosek o uzyskanie nie-
odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego za pośrednic-
twem środków porozumiewania się na odle-
głość, zawierający oświadczenie, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 

prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej). Wniosek 
do pobrania pod w/w linkiem.

Zachęcamy do skorzystania z interneto-
wych zapisów. Jednocześnie przypominamy, 
że nadal istnieje możliwość uzyskania porady 
drogą telefoniczną lub elektroniczną. W związ-
ku z sytuacją epidemiologiczną poradnictwo 
stacjonarne (w punktach) pozostaje zawieszo-
ne do odwołania. 

Więcej o nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Powiecie Hajnowskim pod linkiem:

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/
bezplatna_pomoc_prawna/

 Katarzyna Miszczuk

Nieodpłatna pomoc prawna  
- możliwość zapisów online

Drodzy Czytelnicy,
to będzie info trochę inne niż zwykle publikujemy w Gazecie Hajnowskiej.  Drodzy, Kubuś to 

malutki chłopczyk, a wycierpiał tak wiele, że tymi strasznymi doświadczeniami spokojnie można 
byłoby obdzielić kilkaset innych życiorysów. Czytając historię Kubusia pod licytacją:

https://www.siepomaga.pl/kubus
ledwo dotrwaliśmy do końca. Myślę, że większość z Was będzie miała tak samo – ale 

współczuciem,  słowami otuchy i wsparcia – choć są ważne! – nie pomożemy temu chłopcu. 
Wielką siłą ma miłość rodzica, który przetrwa i zrobi wiele, by ratować swoje dziecko. Głęboko 
wierzymy, że równie wielkie są serca nas, ludzi. Dlatego też zachęcamy Was, Czytelnicy, do 
zajrzenia pod wskazane linki ze zbiórką. 

Każde wsparcie ma wielką moc! Krucho z kasą? Udostępnij linki na swojej tablicy na porta-
lach społecznościowych, powiedz znajomym o zbiórce, zrób remanent w domu – być może to, co 
Tobie nie jest potrzebne, znajdzie odbiorcę na licytacji.  Każda forma pomocy ma sens! Drodzy 
Czytelnicy, czytajcie, udostępniajcie, zastanówcie się nad możliwością i formą pomocy. Kubuś 
i jego rodzina codziennie toczą heroiczną walkę – nie pozwólmy, by zostali sami!

Redakcja Gazety Hajnowskiej

Pomóż Kubusiowi

L.p
Nr 
geodezyjny

Nr KW
Pow. 
w ha

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
w planie

1. 61/3
BI2P/
00030456/9

0,0415 
ha

m. Hajnówka
ul. Miłkowskiego 30

pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 
niezabudowana

2. 61/4
BI2P/
00030456/9

0,0680 
ha

m. Hajnówka
ul. Zajęcza

pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 
niezabudowana

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki okre-
ślone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cytowana na wstępie) 
i w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na 
jej nabycie za cenę podaną wyżej.
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