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21 października odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy tego dnia osoby, które będą nas reprezen-
towały przez 5 lat. Jednak to nie jedyny powód, dla którego warto pójść na wybory. Przedstawiamy 10 najważ-
niejszych powodów, dla których warto skorzystać z prawa wyborczego i przekonać się, że „Twój głos ma moc”.

10 powodów dlaczego warto pójść  
na wybory samorządowe?

Nazwiska kandydatów na burmistrzów i wójtów w swojej 
gminie poznasz na stronie www.wiescipodlaskie.eu 

XIII edycja Święta Pieczonego 
Ziemniaka przeszła do historii. 29 
września spotkaliśmy się nad Zale-
wem w Repczycach by wspólnie pod-
sumować mijający sezon wakacyjny 
i wykopkowy.

Repczyce

Święto Pieczonego Ziemniaka 2018

Wydarzenie rozpoczęło się po 
godzinie 14 kilkoma utworami o trwa-
jącej jesieni, następnie prowadząca 
Daria Sienkiewicz powitała przybyłych 
gości: Burmistrza Kleszczel- Aleksan-
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- Kończąca się  kaden-
cja samorządu jest doskonałą 
okazją do jej podsumowa nia. 
Co według Pana Starosty, moż-
na uznać za sukces minionych 
czterech lat, a czego nie udało 
się zrealizować i dlaczego? 

Sławomir Jerzy Snarski, 
Starosta Bielski – W tej kadencji, 
tak jak i wcześniejszych, ustaliliśmy 
pewne priorytety naszej działalno-
ści. Po pierwsze oświata. Mamy 
dwa licea ogólnokształcące, dwie 
szkoły zawodowe i szkołę specjal-
ną.  Szczególna troską otaczamy tą 
ostatnią. Wyznaję zasadę, że skoro 
są dzieci , które nie ze swojej winy 
są przez los trochę pokrzywdzone, 
to my jako ludzie w pełni sprawni 
i w dodatku sprawujący funkcje pu-
bliczne, jesteśmy winni tym dzie-
ciom szczególna opiekę. Dlatego 
od wielu lat inwestujemy w szkołę 
specjalną, z myślą aby ta szkoła, 
warunki nauki w niej, dobrze  tym 
dzieciom służyła. Ale jednocześnie, 
żeby nie tylko dzieci, ale również 
ich rodzice znaleźli w szkole zro-
zumienie. Wiele serca poświęcamy 
też dzieciom, które umieszczamy 
w rodzinnych domach dziecka czy 
rodzinach zastępczych.

Dobre warunki staramy się 
twor5zyć w  liceach ogólnokształ-
cących. Dobiega końca budowa 
pełnowymiarowej, wielofunkcyjnej 
hali sportowej przy I LO. Będzie ona 
służyła nie tylko uczniom lecz także 
lokalnej społeczności. Chcemy. aby 
kończąca „ogólniaki” młodzież była 
dobrze przygotowana do kontynu-
owania nauki na studiach, aby była 
dobrze przygotowana do podjęcia 
pracy zawodowej, bo przecież to 
oni wezmą w przyszłości w swo-
je ręce min. zarządzanie krajem. 
Nasze szkoły zawodowe kształcą 
na dobrym poziomie bo są dobrze 
wyposażone. Dobra baza lokalowa 

Stawiamy na edukację
przyciąga coraz więcej chętnych do 
nauki w tych szkołach, także dla-
tego, że gwarantują dobrze płatne 
zatrudnienie.

Nasz następny priorytet to 
zdrowie. Fakt, iż nasz szpital jest 
najlepszy w województwie – I miej-
sce wg rankingu CMI – nie zwalnia 
nas ze stałego podnoszenia jako-
ści świadczonych w nim usług co 
wiąże się z różnymi inwestycjami. 
Zbudowaliśmy w nim SOR, nowy 
blok operacyjny wyposażony w no-
woczesny sprzęt, oddział intensyw-
nej terapii. Mamy naprawdę dobry 
oddział ginekologiczno-położniczy, 
w który rozpoczniemy wkrótce 
budowę  dodatkowego bloku ope-
racyjnego. Na oddziale dziecię-
cym staraliśmy się stworzyć takie 
warunki, aby trafiające tam dzieci 
czuły się jak w przedszkolu a nie 
szpitalu. No i z punktu widzenia 
pacjentów rzecz nie bez znaczenia 
to pełne sklimatyzowanie szpital, 
a przede wszystkim sal na których 
przebywają chorzy. Rozwijamy 
także podstawowa opiekę zdro-
wotną. Nasze POZ-ety istnieją już 
w Bielsku, Brańsku i Orli. Tych in-
westycji w poprawę warunków dla 
pacjentów było o wiele więcej ale 
ich wymienienie zajęło by pewnie 
całą stronę w gazecie.

Trzeci nasz priorytet to drogi. 
Mimo wielu ograniczeń systemo-
wych udało nam się zbudować wie-
le dróg, większości we współpracy 
z samorządami gminnymi. W tej 
kadencji zbudowaliśmy 60 km dróg 
o wartości 44 mln. zł. Wartość po-
niesionych nakładów jest oczywi-
ście większa, bo wspomniana kwo-
ta nie obejmuje kosztów  bieżących 
napraw i utrzymania dróg.

To były trzy główne priorytety, 
którymi się kierowaliśmy w mija-
jącej – i nie tylko – kadencji. Oczy-
wiście nie wspomniałem o takich 
podstawowych – i normalnych 
– działaniach jak dbanie o to aby 
Urząd  był estetyczny, dobrze ob-
sługiwał mieszkańców powiatu i był 
dla nich przyjazny.

- Z jakim programem na 
najbliższe pięć lat startuje 
„Nasze Podlasie”?

- Zacznę ponownie od oświa-
ty. W Zespole Szkól nr 1 rozpoczy-
namy w najbliższym czasie reali-
zacje projektu w ramach którego 
za ok. 2 mln złotych powstanie 
poligon budowlany do praktycznej 

nauki zawodu. W Zespole Szkół nr 
4 za ponad milion zł. będzie re-
alizowany projekt wyposażenia 
warsztatów szkolnych  do prak-
tycznego kształcenia w zakresie 
rolnictwa i gastronomii. Planuje-
my budowę pełnowymiarowej sali 
sportowej przy II LO, ze strony 
finansowej – jeśli chodzi o nasz 
udział -  jesteśmy do tego przy-
gotowani. Jestem przekonany, ze 
uda się nam pozyskać środki ze-
wnętrzne i w przyszłej kadencji ta 
sala powstanie. Planujemy także 
budowę bieżni tartanowych przy 
szkołach zawodowych. Realizacja 
tych inwestycji zamknęła by proces 
budowy infrastruktury sportowej 
przy naszych szkołach.

Marzy mi się także przebu-
dowa internatu przy ZS nr 4, tak 
aby warunki mieszkaniowe w nim 
odpowiadały standardom XXI wie-
ku, aby mieszkająca tam młodzież 
miała  dobre warunki i do nauki, 
i do mieszkania, i do aktywności 
społecznej.

Kolejne inwestycje czekają 
nasz szpital. Rozpoczęliśmy już  
modernizację, a właściwie prze-
budowę centralnej sterylizatorni. 
Przewidywany koszt to ok 5 mln. 
zł. Radni na ostatniej Sesji podjęli 
decyzje związaną z powstaniem 
oddziału kardiologii inwazyjnej. 
Zajmie się tym zewnętrzny pod-
miot medyczny, a korzyść będzie 
podwójna. Nas mieszkańcy będą 
mieli lepsza opiekę, a szpital do-
datkowe pieniądze z wynajmu po-
mieszczeń.

W mojej ocenie problem 
drogownictwa wymaga systemo-
wego uregulowania, począwszy 
od właściwej kategoryzacji dróg 
do perspektywicznego określenia 
programu ich budowy z jednocze-
snym zapewnieniem finansowania. 
Jeśli samorządy będą wiedziały 
– w perspektywie np. kadencji – 
ile każdego roku  będą miały do 
dyspozycji środków finansowych 
będą mogły lepiej i sensowniej je 
wydawać. Bo budowa drogi to nie 
tylko – jak by się niektórym wy-
dawało – położenie utwardzonej 
nawierzchni. To wielomiesięczne, 
a czasami wieloletnie przygoto-
wania związane z opracowaniem 
dokumentacji, uregulowaniem 
spraw własnościowych itp.  Moim 
marzeniem jest – jeśli nadal będę 
starostą -  jest utworzenie w Po-

wiatowym Zarządzie Dróg własnej 
brygady, która by przygotowywa-
ła drogi do położenia nawierzchni 
asfaltowej. Ograniczenie korzysta-
nia z firm zewnętrznych tylko do 
tej czynności znacznie zmniejszy 
koszt budowy i w konsekwencji 
większą ilość zbudowanych dróg. 
Do realizacji tego pomysłu po-
trzebne jest porozumienie z samo-
rządami gminnym bowiem wiele 
z nich posiada własne żwirownie.

- Na dokonania samo-
rządu składa się praca wielu 
ludzi, ale w znacznym stopniu 
także osoby, która nim kieruje. 
Co, Pan Starosta, uznał by za 
osobisty sukces w tej kadencji?

- Zmusza mnie pan do próż-
ności. To co powiem może za-
brzmieć sztampowo, ale za swój 
osobisty sukces uważam zbudo-
wanie zespołu ludzi, zmotywowa-
nych pozytywnie, którzy realizują 
te wszystkie działania, o których 
mówiłem. Na pewno sukcesem 
jest – co chcę szczególnie podkre-
ślić - dobra współpraca z naszym 
partnerem Koalicją Bielską, oraz 
samorządami gminnymi. Sukce-
sem jest niewielkie zadłużenie po-
wiatu. A sukces osobisty? Myślę, ze 
najlepsza oceną mojej pracy jako 
samorządowca jest wybór mo-
jej osoby przez samorządowców 
z Podlasia na swego przedstawi-
ciela w Związku Powiatów Polskich, 
a następnie powierzenie mi w nim 
funkcji wiceprezesa. Satysfakcję 
sprawiło mi przyznanie przez Pre-
zydenta RP Krzyża Kawalerskiego 
Orderu odrodzenia Polski a przez 
Związek Powiatów Polskich tytułu 
„Samorządowiec XX-lecia”. Jednak 
największą satysfakcję daję mi po-
zytywna ocena mieszkańców, która 
słyszę podczas spotkań. 

- Wielokrotnie w naszej 
rozmowie przewijał się pro-
blem zależności jakości funk-
cjonowania samorządu od lu-
dzi, których do niego wybiera-
my. Co należałoby zrobić, aby 
dzisiejsi uczniowie byli przygo-
towani do przyszłego dobrego 
funkcjonowania w samorzą-
dach?

- I tu mogę powiedzieć o po-
rażce nasz wszystkich, o tym dla-
czego mamy te problemy w Pol-
sce. To słaba jakość edukacji, złe 
programy. Trzeba, a mówię to jako 
praktyk, wykładowca  zarządzania 

publicznego na uczelni, wiedza 
o samorządach, o ich istocie, za-
angażowaniu ludzi w sprawy lokal-
ne, zrozumienie, że gdy  mieszkam  
miejscowości X i  nie będę aktywny 
to ta miejscowość będzie  źle wy-
glądała gdy będę inwestycję, bo-
wiem gdy ludzie czegoś chcą  i o to 
zabiegają to później lub wcześniej 
to się zdarzy. Ludzie często nie 
mają świadomości, ze mogą w tej 
czy innej działalności samorządu 
uczestniczyć np. w tworzeniu pla-
nów zagospodarowania. Trzeba 
zmienić te programy. Nie ideolo-
gia w szkołach, tylko programy 
realne przygotowujące do udziału 
w życiu społecznym. Państwo oby-
watelskie to są ludzie świadomi 
i świadomie uczestniczący w życiu 
publicznym. Taką rolę spełniają 
Młodzieżowe Rady Gmin. Młodzież 
ze szkoły w Wyszkach, gdzie taka 
Rada działa od lat wiedzą czym 
jest Wójt a czym Rada,czym się 
różnią ich kompetencje, wiedzą co 
to jest starosta, co wojewoda czy 
marszałek województwa. Trzeba 
na poziomie szkół średnich, a na 
pewno na poziomie szkół wyższych 
przygotować ludzi do samorządno-
ści, nie wolno opluwać samorząd-
ności twierdząc, ze samorządy to 
same zło i patologia, że korzyst-
niejsze jest centralne zarządzanie 
to jest pomyłka. Każda władza, nie 
ważne samorządowa czy rządowa, 
powinna się wzajemnie szanować 
i powinna być przykładem dla mło-
dego pokolenia. Musimy nauczyć 
szanowania ludzi, pokazać, ze 
wiedza to jedno a doświadczenie 
drugie, że to są dwie strony wza-
jemnie się uzupełniające. Uważam, 
że jeśli ktoś chce być wójtem, niech 
najpierw zostanie radnym gminy, 
jak nabędzie doświadczenia niech 
startuje na wójta. Jak się sprawdzi 
jako wójt niech idzie do powiatu 
itp. Taka ścieżka jest w interesie 
wszystkich ludzi bowiem zapewni 
sprawne zarządzanie, a przypad-
kowi ludzie zazwyczaj niczego nie 
zrobią. Czy wyobrażamy sobie, ze 
przychodzi przysłowiowy „człowiek 
ulicy” i zostaje szefem firmy? Dla-
tego uważam, że trzeba postawić 
na edukacje obywatelską i przygo-
towywać ludzi do przyszłego funk-
cjonowania w samorządach i nie 
tylko.

Rozmawiał: Wiesław Sta-
nisław Sokołowski

Uroczyste obchody DNIA SE-
NIORA w Gminie Czeremcha od-
były się 6 października 2018 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury. To 
piękny zwyczaj,który staje  się już 
chlubną tradycją. Organizatorem 
imprezy, jak co roku, był Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Czeremsze przy pomocy Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Urząd Gmi-
ny Czeremcha. 

Dzień Seniora to szczególne 
Święto, święto ludzi starszych, któ-
rym należy się szacunek i uznanie 
za bezinteresowną miłość i mą-
drość, jakimi obdarowują młodsze 

pokolenia. To oni są w naszych 
domach piewcami tradycji. Niosą 
ciepło i zrozumienie. Kultywują 
stare obrzędy i zwyczaje, przez 
co wzbogacają i przekazują uni-
kalną kulturę i obyczaje naszego 
regionu. 

W Polsce Światowy Dzień 
Seniora obchodzony jest 14 li-
stopada i stanowi rodzinny odpo-
wiednik Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych obchodzonego na 
świecie 1 października. 

Na początku uroczystości 
Wójt Gminy Michał Wróblewski po-
witał wszystkich seniorów i zapro-

szonych gości, życząc dużo zdro-
wia, długich lat życia w dobrym 
zdrowiu i w gronie najbliższych, 
pogody ducha, satysfakcji oraz 
spełnienia wszelkich marzeń. Pan 
Mikołaj Jańczuk – Przewodniczący 
Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów w Czeremsze podzięko-
wał Wójtowi za dobrą współpracę, 
pomoc oraz wsparcie duchowe i fi-
nansowe dla ich związku . Podkre-
ślił iż jest to ostatni Dzień Seniora 
obchodzony wspólnie z Wójtem 
Michałem Wróblewskim w Gmi-
nie Czeremcha. Z końcem kaden-
cji Wójt przechodzi na zasłużoną 

emeryturę. ks. proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej w Czeremsze 
podziękował organizatorom i se-
niorom oraz udzielił wszystkim 
błogosławieństwa .

Wystąpienie Wójta Gminy, 
obecność i błogosławieństwo 
duchownych oraz skromny po-
częstunek ufundowany przez 
organizatorów powodują liczne 
zainteresowanie społeczeństwa. 
W uroczystościach wzięło udział 
ponad  110 seniorów. 

W uroczystościach uczestni-
czyli: ks. Krzysztof Domaraczeńko 
– proboszcz Parafii Rzymskokato-

lickiej w Czeremsze, pan Sergiusz 
Smyk – Przewodniczący Rady 
Gminy Czeremcha  i pan Mikołaj 
Jańczuk – Przewodniczący Związ-
ku Emerytów Rencistów i Inwali-
dów w Czeremsze.

Impreza przebiegała w miłej 
wesołej atmosferze przy muzyce 
Zespołu „ATUT” z Siemiatycz. Były 
także pieśni z naszego regionu 
w wykonaniu naszych seniorów, 
co dodawało uroku całej imprezie.

Wszyscy mile gawędzili 
i pięknie się bawili od godziny 13ºº 
do godziny 20ºº. 

(mi)

Dzień Seniora w Czeremsze 
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W pierwszą sobotę października  mieszkańcy Kleosina i gminy Juch-
nowiec Kościelny spotkali się na pikniku patriotycznym „100 lat Niepod-
ległej – Drogi do Wolności”. Dopisała pogoda, więc na imprezę przybyło 
liczne grono młodych i dorosłych mieszkańców. W luźnej formie, bez 
patetycznych przemówień świętowano setną rocznice odzyskania nie-
podległości. Imprezę zaczęto na sportowo, od meczu w piłkę nożną i dwa 
ognie oraz turnieju szachowego. Potem była sztafeta niepodległościowa 
– „stumetrowe zmiany na stulecie niepodległości”.

Po sportowej rozgrzewce przyszedł czas na spokojniejszą rozrywkę – 
konkursy:  kulinarny „Ciasto patriotyczne”, kalambury historyczne „Zgadnij 
jaka to legenda”, plastyczny „Patriota, to ja”. Część konkursową zamknął 
pokaz zespołu „Kukułeczki”.

A na zakończenie imprezy spektakl niepodległościowy zaprezentował 
działający przy Ośrodku Kultury zespół „Srebrne nutki”  a Wójt Krzysztof 
Marcinowicz zasadził „dąb niepodległościowy”. W trakcie imprezy konty-
nuowano zbiórkę na leczenie Nicoli Jurskiej. Zebrano 1 266 zł..

Organizatorami imprezy byli: GOK Juchnowiec oraz parafię w Kleosi-
nie i Ignatkach-Osiedlu.                                                                   (sok)

7 października 2018 r. ob-
chodzono 155 rocznicę pacyfikacji 
wsi Łukawica i wypędzenia miesz-
kańców na Sybir. Uroczystość roz-
poczęto montażem słowno – mu-
zycznym w wykonaniu uczniów 
z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza w Białymstoku.

Po mszy odprawionej przez 
biskupa drohiczyńskiego Tadeusza 
Pikusa delegacje złożyły kwiaty 
pod pomnikiem.

Coroczne spotkania organizu-
ją: rodzina państwa Raciborskich 
wraz ze Stowarzyszeniem Pro Pa-
tria Łukawica oraz  proboszcz miej-
scowej parafii.                      (czar)

Kleosin

Biało czerwona sobota

Łukwica

155 rocznica pacyfikacji wsi

(foto ze strony Gminy Wyszki)
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GMINA BIELSK PODLASKI

30 wrze-
śnia w Hołodach miało miej-
sce  oficjalne otwarcie i po-
święcenie remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Remont trwał 
tylko  cztery  miesiące. Koszt 
inwestycji zamknął się kwotą 
615.028,97 zł., który pokryła 

w całości  gmina.  Moderniza-
cja obiektu była możliwa dzię-
ki wielkiemu zaangażowaniu 
wójta gminy Raisy Rajeckiej, 
Michała Piotrowskiego wielo-
letniego prezesa OSP i sołtysa 
Sołectwa Hołody, pracowników 
Urzędu, mieszkańców wsi oraz 
strażaków z tej jednostki.

Niedzielne uroczystości roz-
poczęły się od przecięcia wstę-
gi otwierającej drogę do obiektu, 
której  dokonali włodarze miasta, 
powiatu i gminy, zaproszeni goście 
oraz najmłodsza strażaczka jed-
nostki.

Otwarcie i poświęcenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołdach
Po wejściu do budynku modli-

twom poświęcenia  przewodniczył 
ks. Jan Stepaniuk, proboszcz  Parafii 
Ścięcia Głowy św. Jana Chrzcicie-
la w Szczytach Dzięciołowie, który 
też  dokonał  poświęcenia obiektu 
i skierował przesłanie z okazji 90. 
lecia OSP Hołody.

Oddanie do użytku obiektu,  
związane  z 90. leciem OSP Hołody 
było okazją do szczególnej uroczy-
stości. Stąd też zebranych powitała 
wójt Raisa Rajecka i  członek OSP 
Monika Dmitruk.

- Zrealizowaliśmy w Hoło-
dach  kilka inwestycji: zmoder-
nizowaliśmy oświetlenie uliczne, 
ustawiliśmy 2 wiaty przystankowe, 
współfinansowaliśmy przebudowę 
drogi wojewódzkiej, ulica w miej-
scowości Hołody poprzez budowę 
chodników i wjazdów na posesję – 
mówiła w swoim wystąpieniu Raisa 
Rajecka, wójt gminy Bielsk Podlaski.

Od dawna oczekiwany remont 
remizy był możliwy dzięki wspól-
nym wysiłkom wielu osób zaanga-
żowanych w to przedsięwzięcie za-
czynając od Radnych,  projektanta 
i wykonawcy do Lidii Piotrowskiej, 
niezwykle zaangażowanej w prace 
żonie prezesa Michała. 

Dziękując wszystkim wójt 
życzyła, aby remiza była drugim 
domem strażakom powracającym 
z akcji ratowniczych. Wyraziła  pra-
gnienie, aby ten obiekt przyczynił 
się do pogłębienia dotychczasowych 
więzi sąsiedzkich, był miejscem spo-
tkań, w którym powinny się rodzić 
dobre, twórcze i trwałe inicjatywy. 

  Z historii OSP. 
Przypomnijmy, „miejscowość 

Hołody istniała już w XV wieku.  
W 1533 r. folwark Hołody wykupił 
bielski kupiec Konrad Sieheniewicz. 
W tym okresie, z polecenia królo-
wej Bony przeprowadzono pomiar 
włóczny. Wieś została zlokalizowana 
wzdłuż jednej drogi. W 1560 r. po 
pomiarze włócznym, Hołody osa-
dzone zostały na 60 włókach ziemi 
(włóka – ok. 20 ha) i była to wieś 
królewska w starostwie bielskim. 
W tej oto słynnej historycznej wsi 
w roku 1928 Zygmunt Milewski – 
instruktor Powiatowej Straży Pożar-
nej w Bielsku Podlaskim utworzył 
Ochotniczą Straż Pożarną. Pierw-
szym prezesem został właściciel 
majątku i dworu Szczyty Dzięcio-
łowo Eugeniusz Ostasiewicz, na-
czelnikiem – Aleksander Grygoruk 
z Hołod, a zastępcą jego brat Ste-
fan. Po wojnie straż się odrodziła. 
Było 22 strażaków w wieku od 18 

do 22 lat. Siedzibą była mała stodo-
ła, kryta słomą, w miejscu gdzie jest 
budynek obecnej straży. Miała dwa 
wozy tzw. kolaski, na których były 
drewniane beczki okute żelaznymi 
obręczami. Wodę do tych beczek 
nalewało się wiadrami. Na trzecim 
wozie była przewożona sikawka 
napoleonka z wężami.  W latach 
sześćdziesiątych straż otrzymała  
samochód Bedford GM-8 oraz mo-
topompę M-8/8.  Została założona  
drużyna kobieca. W kolejnych latach 
OSP otrzymała samochody: Żuk, 

Star W 26, Star 224-dwunapędowy, 
Jelcz 004.  Długoletnim kierowcą 
i operatorem sprzętu pożarnicze-
go był Mikołaj Kuderski. Jednostka 
posiada sztandar, który otrzymała 
z okazji 40-lecia istnienia. Ochot-
nicza Straż Pożarna  w Hołodach 
w 1995 roku została włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Należy do wyróżniają-

cych się jednostek w powiecie biel-
skim. Na zawodach pożarniczych 
strażacy z OSP zajmowali I miejsca. 
Działa tu drużyna pożarnicza kobiet. 
W 2006 roku jednostka ta zosta-
ła wyposażona w 2 nowoczesne 
samochody bojowe Iveco Magirus 
i Ford Transit. Prezesem jest Michał 
Piotrowski. Jego poprzednikami byli 
Jerzy Siliwoniuk, Konstanty Jako-
niuk, Bazyli Onopiuk” – z wystąpie-
nia wójta gminy.. 

Uroczystości uświetniły licz-
ne zespoły: zespoły „Łuna, Rodyna, 

Ranok, Weżernica z Kobrynia, Ku-
ranty”. O współpracy z jednostką 
OSP, jej dokonaniach mówili goście, 
w tym: starosta Sławomir Snar-
ski,  burmistrz Jarosław Borowski. 
W uroczystości udział wzięli miesz-
kańcy  Hołod,  przedstawiciele służb  
mundurowych, goście,  sponsorzy. 

 Foto, tekst Tadeusz Szereszewski 
Więcej na www.wiescipodlaskie.eu

 Solistki Studia Piosenki HDK 
laureatkami Międzynarodowego 

Festiwalu Piosenki i Tańca we Włoszech 
Maria Sawicka oraz Izabela Kar-

czewska reprezentowały Hajnówkę, wo-
jewództwo Podlaskie oraz całą Polskę 
w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 
i Tańca „Orfeusz we Włoszech”. Festiwal  
odbył się w dniach 9-15 września 2018 
r w Lido di Jesolo, niedaleko Wenecji. 
Wzięło w nim udział ok 400 osób w wie-
ku od 8 do 26 lat z kilkunastu państw, 
m.in. Polski, Włoch, Bułgarii, Anglii, Nie-
miec, Gruzji, Malty, Portugalii, Ukrainy, 
Kazachstanu. Uczestników oceniało 15 
osobowe międzynarodowe Jury z 13 
krajów. Poziom uczestników był nie-
samowicie wysoki, co niejednokrotnie 

podkreślali członkowie Jury. Izabela Kar-
czewska i Maria Sawicka były jedynymi 
reprezentantkami naszego wojewódz-
twa. Dziewczęta zaprezentowały się 
jako solistki, w bardzo prężnej i licznej 
kategorii wiekowej 15-18 lat (przy czym 
Maria była najmłodszą uczestniczką tej 
kategorii wiekowej) oraz w kategorii 
open duety. Zarówno solo jak i w duecie 
dziewczęta zostały docenione:
III miejsce - Izabela Karczewska
Nagroda Specjalna - Maria Sawicka
III miejsce - duet Izabela Karczewska & 
Maria Sawicka

Marta Gredel-Iwaniuk
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Materiał sfinansowany ze środków  KKW SLD Lewica Razem
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Szanowni Państwo , hasło 
„ożywcze przewietrzenie”, na naj-
bliższą 5-letnią kadencję do Sejmiku 
jest mobilizacją do twórczego za-
rządzania . Czas sejmikowania po-
legający na dzieleniu unijnej kasy 
wypełnił się . Środki unijne dotych-
czasowe, raczej byle jak rozdane - 
budżet województwa dramatycznie 
zadłużony - nowe środki unijne będą 
co najmniej skromne , w dodat-
ku z ukierunkowaniem unijnym na 
działania - nie pierwszych potrzeb.

Wziąć się trzeba do roboty 
i Sejmik jako nasz Parlament Re-
gionu musi wytworzyć rzeczywistą 
politykę opartą na: 

 Działalności gospodarczej 
wspieranej przez władze Sejmiku 
w połączeniu z samorządami lokal-
nymi. Odbiurokratyzowanie urzędów 
samorządowych , które pochłaniają 
nie tylko publiczne pieniądze ale pa-
raliżują proces decyzyjny.

 Odbudowie rodzimego handlu, 
zgodnie z zasadą  „kto ma handel, 
ten decyduje o strukturze produkcji”. 
Tworząc gospodarczy model - rodzi-
my handel obracający produktami 
wytworzonymi w naszych polskich 

firmach , przetwarzających surowiec 
lokalnego pochodzenia.

Odstąpieniu od  polityki „Mi-
kołajów” rozdających nasze po-
datki, która jest największą zmorą 
naszego życia publicznego. Musimy 
nauczyć się szanować ludzi pracy 
- ustanawiając ich podmiotem po-
lityki regionalnej i państwowej. To 
20-parolatkowie przez generację do 
50-parolatków muszą zarobić -  by 
utrzymać  naszą całą strukturę spo-
łeczną.  To klasa średnia stanowić 
winna trzon zamożnego i zdrowego 
społeczeństwa , nie skazanego na 
wychodźstwo z własnego kraju.

 Klamrą spinającą oraz umoż-
liwiającą wykorzystanie gospodar-
czych zasobów  województwa pod-
laskiego jest -  bezwzględna zmiana 
polityki wschodniej Państwa Polskie-
go. Władze regionu podlaskiego mu-
szą mieć odwagę i determinację do 
wdrażania nowej polityki wschodniej 
na poziomie regionalnym jak i inspi-
rując do zmian krajowych. 

 Szczególne miejsce w mojej 
działalności politycznej ma rolnic-
two. Z przyjemnością informuję , iż 
jestem współautorem Obywatelskie-

go Programu Rolnego Kukiz 15 , któ-
ry został przygotowany naszą oso-
bistą praca Zespołu Rolnego Kukiz 
15 , bez udziału choćby 1 złotówki 
publicznych środków. I to nas odróż-
nia od partii politycznych funkcjo-
nujących w obecnym Parlamencie.

Zapraszam jednocześnie na 
moją stronę internetową pod ad-
resem www.krzysztoftołwiński.pl  
z moim autorskim Programem Rol-
nym – „ Narodowa Polityka Rolna 
w służbie Suwerenności Żywnościo-
wej”.

Przypominam, iż Program Rol-
ny Kukiz 15 , oparty jest na funda-
mencie rozwoju i wykorzystania po-
tencjału oraz kapitału materialnego 
i ludzkiego, tkwiącego w rolnictwie, 
wyrażającego się koniecznością fi-
nansowania rolnictwa z budżetu 
krajowego na poziomie nie niższym 
niż 1 % PKB.

Poprzednio  Polskie Stron-
nictwo Ludowe w ciągu 8-letnich 
rządów doprowadziło do upadku 
i wycofania się z produkcji setek ty-
sięcy gospodarstw . Obecnie Prawo 
i Sprawiedliwość , kosztem polskich 
rolników dokonuje transferu środków 

finansowych z rolnictwa, identycznie 
jak czyniło to PSL. W układzie tylko 
czterech budżetów państwa , łącznie 
z tym na rok 2019, przygotowanych 
przez rząd Prawa i Sprawiedliwości,  
polskie rolnictwo zostało pozbawio-
ne – lub bardziej dosadnie - okra-
dzione na ok. 36 mld złotych.

 Kierunek przyjęty przez polski 
rząd jest diametralnie odmienny od 
polityki państw Wspólnoty Europej-
skiej, w których nakłady na rolnictwo 
z budżetów krajowych są głównym 
narzędziem prowadzenia polityki 
rolnej. Oznacza to , wbrew rządo-
wej propagandzie iż w przyszłym 
roku ok. 20-30 tys. gospodarstw 
towarowych, dobrych , niezależnie 
od ciężkiej pracy i chęci rolników 
będzie wyrugowanych z przestrzeni 
rolniczej.

Przykład: w naszym woje-
wództwie, jeszcze przed trzema laty 
, czyli na początku rządów PiS-u , 
było 20 tys. gospodarstw trzodziar-
skich , PiS tak się zatroszczył o rol-
ników , wykorzystując ASF, iż obec-
nie jest niecałe 4 tys. gospodarstw 
trzodziarskich.

Podsumowując, mam dobrą 

Przewietrzenie
wiadomość, którą chcę przekazać 
mieszkańcom wsi , polskim rolnikom 
oraz konsumentom – nie jesteście 
skazani na anty rolniczą politykę Pi 
S-u, pasożytniczą politykę PSL-u , 
macie wybór naszych kandydatów 
do Rad Sejmików Kukiz 15, którzy 
prezentują Obywatelski Program 
Rolny Kukiz 15. 

Muszę podzielić się także złą 
wiadomością, jeśli będziecie gło-
sować do Sejmiku na kandydatów 
Prawa i Sprawiedliwości, i gdy oni 
wygrają , to w Warszawie tak im od-
wali partyjna palma , utwierdzając 
w przekonaniu nieomylności. Tak , 
iż ten kolejny rok , do wyborów par-
lamentarnych będą prowadzić dalej 
wyniszczającą i zgubną politykę dla 
polskiego rolnika i konsumenta.

Tylko wybór przedstawicieli 
Kukiz 15 w wyborach samorządo-
wych, może przywołać PiS do po-
kory i przerwać ten chocholi taniec, 
dając nadzieję polskim i podlaskim 
rolnikom.

 Zapraszam do korzystania 
z mojego profilu na fecebook.                         

Krzysztof Tołwiński

Kończy się kolejna kaden-
cja samorządu. Co według pani 
Wójt, można uznać za sukces mi-
nionych czterech lat, a czego nie 
udało się zrealizować i dlaczego?

Inwestycje drogowe, odnawial-
ne źródła energii dla gospodarstw do-
mowych i remonty świetlic wiejskich 

– 3 główne powody do dumy z czasu 
urzędowania jako Wójta Gminy Haj-
nówka. Do nieco mniej znaczących 
osiągnięć  mojej administracji zaliczę: 
budowę obiektów małej architektury 
(altany i wiaty), zewnętrznych siłowni 
rekreacyjnych, placów zabaw i rozbu-
dowy oświetlenia drogowego. Duże, 
jak na możliwości finansowe naszej 
gminy, projekty inwestycyjne z za-
kresu budowy i przebudowy instalacji 
kanalizacji sanitarnej i wodociągo-
wej wciąż oczekują na realizację, 
a ta niezmiennie uzależniona jest 
od czynników zewnętrznych tj. do-
stępności środków pomocowych Unii 
Europejskiej i krajowych. Ubolewam 
też bardzo, że nie udało mi się odzy-
skać świetlicy wiejskiej w Dubiczach 
Osocznych, która stała się własno-
ścią GS „SCh” jeszcze przed obję-
ciem przeze mnie stanowiska Wójta. 
W 2013 roku  postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Bielsku Podlaskim 
budynek przeszedł na własność GS 
„SCh” w Hajnówce przez zasiedzenie. 
Pomimo moich usilnych starań o jej 
odkupienie GS „SCh” sprzedała budy-
nek osobie prywatnej.

Jakie wyzwania czekają sa-
morząd gminy wybrany 21 paź-
dziernika br.?

Gminy ściany wschodniej Woje-
wództwa Podlaskiego – w tym Gmina 
Hajnówka – stoją przed wielkim wy-
zywaniem już trwającego kryzysu de-
mograficznego. Wymaga on przeciw-
działania trudnościom społecznym 
i ekonomicznym, których symptomy 
są już zauważalne – ubożenie go-
spodarstw domowych, izolacja osób 
w wieku senioralnym i brak perspek-
tyw dla młodzieży. Samorząd gminy 
winien objąć wiodącą rolę w ich ła-
godzeniu – przy ścisłej współpracy 
z administracją rządową.

Na dokonania samorządu 
gminnego składa się praca wie-
lu ludzi, ale w znacznej mierze 
Wójta Gminy. Co uznaje Pani za 
swój osobisty sukces w minionej 
kadencji?

Ostanie cztery lata przeminę-
ły pod znakiem wielu zmian – zbyt 
wielu by ująć je w paru zdaniach. 
Pomimo niesprzyjających okolicz-
ności zewnętrznych – ograniczeniu 
możliwości finansowania inwestycji 
drogowych  z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich – zdołałam 
pozyskać dodatkowe 4,1 mln zł do 
budżetu gminy na ten cel. Co więcej, 
dzięki wdrożonej polityce racjonali-
zacji wydatków zainicjowałam proces 
inwestycyjny również i dla kolejnych 
dróg. Udało się też po 7 latach starań 
poprzedniej Pani Wójt dokończyć Stu-
dium Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Hajnówka, co wpłynęło 

na jej rozwój. Powstały farmy foto-
woltaiczne, inwestycja o charakterze 
zabudowy produkcyjno-magazynowej 
sprzętu sportowego w Nowosadach 
oraz Enklawa Białowieska w Niezna-
nym Borze. Inwestycje te przyniosą 
w przyszłości znaczne dochody dla 
Gminy. Posiadamy teren inwestycyj-
ny w Postołowie. Prace nad uspraw-
nieniem funkcjonalności instytucji 
gminnych przyniosły oszczędności 
już w pierwszych latach. Jednocze-
śnie brak spadku efektywności ad-
ministracji poczytuję jako osobisty 
sukces. Reasumując, najbardziej sa-
tysfakcjonuje mnie to, że mam wokół 
siebie ludzi, dzięki którym udało się 
wiele wykonać i wybrnąć z niejed-
nej opresji. Z całego serca im za ten 
trud dziękuję, i liczę, że obdarzą mnie 
zaufaniem podczas nadchodzących 
wyborów.

Ocenę  pozostawiam Wyborcom

Rozmowa Z Lucyną Smoktunowicz Wójtem Gminy Hajnówka
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Miasto Hajnówka
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Gminy: Białowieża, Czyże, 
Hajnówka

Gminy: Czeremcha, 
Kleszczele, Dubicze 

Cerkiewne

Gminy: Narewka, Narew
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Sondaże dają SLD w tych 
wyborach około 5 proc. Jest 
szansa, że Sojusz będzie miał 
w przyszłej kadencji większą 
reprezentację w sejmiku woje-
wódzkim na Podlasiu? W zeszłej 
był Pan singlem. 

Włodzimierz Pietroczuk, 
kandydat Koalicyjnego Komi-
tetu Wyborczego SLD Lewica 
Razem do sejmiku województwa 
podlaskiego, nr1 w  okręgu nr 4 
lista nr 5.

Niektóre sondaże dają nasze-
mu ugrupowaniu nawet 12 proc. 
Mam nadzieję, że właśnie w okrę-
gu, z którego startuję, obejmującym 
powiaty białostocki, bielski, hajnow-
ski, siemiatycki i wysokomazowiec-
ki, wynik SLD będzie na wyższym 
poziomie. Mamy lewicowe tradycje, 
a mieszkające w dużej części okrę-
gu mniejszości - białoruska i ukra-

ińska obawiają się władzy PiS,  z jej 
kultem „prawdziwych Polaków”.  
Wierzę, że w skali całego woje-
wództwa  uda nam się osiągnąć 
wynik, który pozwoli  na utworzenie 
klubu SLD Lewica Razem w przy-
szłym sejmiku  i  na realny wpływ 
na podejmowane tam decyzje. 

Kiedy działał Pan jako rad-
ny w pojedynkę nie miał Pan 
wpływu?

Rzeczywiście w obecnej ka-
dencji byłem jedynym przedsta-
wicielem komitetu SLD Lewica 
Razem  w Sejmiku Województwa 
Podlaskiego. Jako przedstawiciel 
konstruktywnej opozycji pełniłem 
funkcję przewodniczącego komisji 
rewizyjnej sejmiku. Przez całą ka-
dencję zachowałem samodzielność 
i niezależność polityczną. Wsparcie 
dla rządzącej województwem ko-
alicji PSL – PO  wynikało wyłącznie 
z merytorycznej oceny projektów 
z którymi zarząd województwa 
występował na forum sejmiku. By-
cie „singlem” zazwyczaj znacznie 
ogranicza możliwości wpływania na 
sejmikowe wydarzenia, musiałem 
więc szukać sojuszników dla swoich 
pomysłów. Tu bardzo przydało się 
moje szesnastoletnie doświadcze-
nie samorządowe, nabyte w trakcie 
sprawowania funkcji starosty haj-
nowskiego i zdolność zawierania 
kompromisów. Teraz wszystko bę-

dzie zależało od nowego układu sił 
politycznycznych w sejmiku.

Koalicja z PiS też jest moż-
liwa?

Taka koalicja nie jest możliwa. 
Zbyt duże są różnice ideologiczne, 
a z doświadczenia wiem że ko-
niunkturalizm nie jest dobrą drogą 
do osiągania celów.

Jakie projekty sejmikowe, 
zaczęte w poprzedniej kadencji 
są dla Pana szczególnie ważne?

Chyba najgorzej idzie racjonal-
ne wykorzystanie środków unijnych. 
Na tle innych województw jesteśmy 
w tym względzie wyraźnie zapóźnie-
ni. Według ostatniego raportu Try-
bunału Obrachunkowego UE Polska 
wykorzystała niecałe 18% środków. 
Wskaźnik naszego województwa 
jest dużo niższy , a w kadencji 2019 
– 2024 środki te powinny być nie 
tylko wykorzystane, ale też rozliczo-
ne. Coś już zaczyna się dziać, pod-
pisywane są umowy, ruszają duże 
inwestycje. Mam nadzieję że to nie 
jest tylko przedwyborczy zryw, ale 
tempo nadal jest wolne. Chcieliby-
śmy jako SLD mieć na to wpływ.

Na co Pana zdaniem 
przede wszystkim powinny zo-
stać wydane unijne pieniądze?

Najbardziej oczekiwane przez 
społeczność lokalną są inwestycje 
w infrastrukturę komunikacyj-
ną. Jeśli ktoś podróżuje trochę po 

Polsce, to widzi, że nasze drogi, 
choćby w porównaniu z sąsiednią 
Lubelszczyzną, pozostawiają wiele 
do życzenia, a już szczególnie za-
niedbane są południowo-wschod-
nie obszary naszego województwa. 
Cieszę się więc, że  miałem swój 
udział w  przyjęciu do realizacji 
projektu remontu drogi Zabłudów – 
Hajnówka.  Jest jednakjeszcze wiele 
do zrobienia , jak chociażby bardzo 
ważna z punktu widzenia gospo-
darczego droga Juszkowy Gród - 
Zwodzieckie z obwodnicą Bondar 
i Narewki. Niestety inwestycje bu-
dowalne nagle zrobiły się bardzo 
drogie. Trzeba będzie przeznaczyć 
na nie teraz więcej środków, których 
może nie wystarczyć na realizację 
wszystkich planowanych przedsię-
wzięć.

Czy są zadania, które 
szczególnie leżą Panu na sercu 
i którymi chciałby Pan zająć się 
w przyszłej kadencji?

Szczególnie zależy mi na pełne 
realizacji wojewódzkiego kontraktu 
terytorialnego,  podpisanego przez 
samorząd województwa i rząd RP 
w 2014 roku. Jest to umowa w któ-
rej strony zobowiązują się do reali-
zacji zaplanowanych przedsięwzięć 
przy wykorzystaniu dostępnych 
środków UE i własnych środków 
budżetowych. Integralną częścią 
kontraktu jest. bliski mi, program 

rozwoju regionu Puszczy Białowie-
skiej.  Mógłby on być dobrym po-
czątkiem rozwiązania konfliktu doty-
czącego Puszczy Białowieskiej, który 
z ogromną siłą wybuchł w ostatnim 
roku. Gdyby lokalna społeczność, 
mieszkańcy puszczańskich gmin zo-
baczyli, że za ekologicznymi pomy-
słami idą konkretne pieniądze, że na 
tym nie stracą, a wręcz przeciwnie, 
będą mieli z tego wymierne korzy-
ści i nowe szanse, pewnie przychyl-
niej przyjęliby pomysł zwiększenia 
standardów ochrony puszczy.  Moim 
zdaniem środki przewidziane w pro-
gramie przede wszystkim należy 
zainwestować w przedsięwzięcia 
tworzące nowe  miejsca pracy.  Jest 
to  szczególnie ważne w kontekście 
depopulacji  tych gmin, ich miesz-
kańcy są coraz starsi, młodzi wy-
jeżdżają. Jedyne co ich może zatrzy-
mać to dobrze płatna praca. Tereny 
wschodniego Podlasia są atrakcyjne 
dla młodych ludzi, życie blisko natu-
ry jest coraz bardziej w modzie, ale 
muszą gdzieś zarabiać. Problemem 
zainteresowaliśmy wiceprzewodni-
czącego Parlamentu Europejskiego 
prof. Bogusława Liberadzkiego, który 
jeszcze przed wyborami samorządo-
wymi zamierza odwiedzić  Hajnówkę 
by porozmawiać o wsparciu unijnych 
instytucji dla tego ważnego dla całe-
go województwa programu.

Rozmawiał: Waldemar Staszyński

Lewicę stać na więcej

Dnia 09 października 2018r 
przy słonecznej pogodzie (+16 
C) na dwóch boiskach Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Bielsku Podlaskim rozegrano 
Powiatowe Igrzyska szkół podsta-
wowych w mini piłce nożnej chłop-
ców. W zawodach wzięło udział 
11 szkół. Sędziami zawodów byli 
nauczyciele startujących drużyn. 
Zawody rozegrano w czasie 2 x 
10 minut.  

Najlepszym szkołom wręczo-
no pamiątkowe puchary, a wyróż-
niających się zawodników turnieju 
nagrodzono „statuetkami piłkarza”.  

Nagrody ufundowane zostały 
przez Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Bielsku Podlaskim 
z dotacji Urzędu Gminy Orla.

Klasyfikacja drużynowa 
1. SP 3 Bielsk Podl. - op. Włodzimierz 
Borowik
2. SP Orla – op. Jerzy Grygoruk
3. SP Augustowo – op. Andrzej Gliwa

Igrzyska powiatu bielskiego  
w mini piłce nożnej

4. SP 4 Bielsk Podl. - op. Eugeniusz 
Chilkiewicz
    SP Brańsk – op. Grzegorz Witkowskji
   SP 5 Bielsk Podl. op. Jarosław Ol-
szański
7. SP Boćki – op. Marcin Sawicki
    SP Topczewo – op. Marek Wyłucki
9. SP 2 Bielsk Podl. - op. Jarosław 
Walerian
    SP Domanowo – op. Monika Za-
lewska
SP Wyszki – op. Jan Falkowski

Najlepsi zawodnicy zawodów 
nagrodzeni „statuetkami piłkarza”
król strzelców – Michał Wasiluk (SP 3 
Bielsk Podl.)
najlepszy zawodnik – Oskar Niewiński 
(SP Orla)
Najlepszy bramkarz – Paweł Selwe-
siuk (SP 3 Bielsk Podl.)

Najlepszy zespół będzie repre-
zentował powiat  w eliminacjach gru-
py południowej, które odbędą się 16 
października w Kleosinie.

Włodzimierz Borowik

Co... gdzie ... kiedy ...
18.10 – Kleszczele – bezpłatne badania mammograficzne
19.10 - Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce 

zaprasza na kolejny stand-upowy wieczór pełen 
śmiechu! 

21.10 – WYBORY SAMORZĄDOWE
23.10 – MBP Bielsk Podl. - spotkanie autorskie z Ireną Piwowar 

i promocja jej najnowszej książki
24.10 – Rudka - bezpłatne badania mammograficzne
25.10 – MBP Bielsk Podl. - wieczór z filmem ukraińskim

„Polska Jesień” ozłociła Narewkę
Relacja i wyniki „Sztafetowych biegów przełajowych w powiecie hajnowskim  

- www.wiescipodlaskie.eu
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Dobiega końca V kadencja Powiatu Bielskiego. Jest to jak zwykle czas podsumowań i oceny 
działalności organów administracji publicznej, a także planowania przyszłych działań. Przedstawiamy 
naszym czytelnikom ocenę realizacji zadań Powiatu Bielskiego w okresie ostatnich 4 lat.

EDUKACJA 
Powiat Bielski jest organem prowadzącym dwóch liceów ogólnokształcących, trzech zespo-

łów szkół oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej. Kształci się w nich 1198 uczniów, z czego 
60% uczęszcza do szkół zawodowych (technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły branżowe). 
Zainteresowanie kształceniem zawodowym z roku na rok wzrasta dzięki współpracy szkół z praco-
dawcami, a szczególnie z prężnie działającymi w Bielsku Podlaskim firmami budowlanymi. Warunki 
nauki są bardzo dobre i systematycznie poprawiają się dzięki nowym inwestycjom i pozyskiwanym 
na te cele przez Powiat Bielski środkom zewnętrznym.

Z ważniejszych zadań, które w ostatnich latach zostały zrealizowane bądź pozostają w trakcie 
realizacji warto wymienić:
• budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Bielsku Podlaskim - wartość zadania 9 mln zł, 
• przebudowę pomieszczenia po byłej kotłowni na poligon doświadczalny budowlany w Zespole 

Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim - wartość zadania 
2,4 mln zł, 

• remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku 
Podlaskim - wartość zadania 1, 1 mln zł.

Szkoły ponadpodstawowe podległe powiatowi realizowały wiele projektów, z których naj-
ważniejsze to:
• Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - wartość projektu 4,5zł mln zł,
• Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim - wartość projektu 3,5 mln zł,
• Edukacja Specjalna w Powiecie Bielskim - wartość projektu 850 tys. zł.

Dobre warunki nauki wpływają pozytywnie na osiągane wyniki w nauce, sporcie i różnorod-
nych konkursach. Warto wspomnieć o udziale uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w XI Światowych 
Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych - Austria 2017 (III miejsce), II miejscu w kraju ucznia 
Zespołu Szkół Nr 1 w turnieju zawodowym „Nowoczesne budownictwo wokół nas”, IV miejsce 
w kraju w etapie finałowym XIX edycji ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej, VI miejscu 
w kraju w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, wyróżnieniu na szczeblu krajowym ucznia I LO w konkursie 
fizycznym „Eureka”, 2 laureatach z I LO szczebla krajowego Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus – 
Matematyka Plus, finalistach i laureatach uczniach II LO z BJN ogólnokrajowych Olimpiad Wiedzy 
Ekologicznej, Geograficznej, Olimpiady Języka Białoruskiego, laureatach uczniach ZS Nr 4 Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Zdawalność egzaminu maturalnego w I LO i II LO jest wyższa od średniej wojewódzkiej, 
a Powiat Bielski plasuje się pod tym względem na II miejscu w województwie podlaskim. Bardzo 
dobrze przedstawia się również zdawalność egzaminów zawodowych i kursów kwalifikacyjnych.

OCHRONA ZDROWIA
Bielski szpital pozostaje w czołówce szpitali powiatowych w kraju (24 miejsce) i jest najlep-

szym szpitalem w województwie podlaskim. Jest to efektem wyjątkowego zaangażowania władz 
powiatu, dyrekcji szpitala i jego personelu w zapewnienie odpowiednich warunków finansowych, 
logistycznych i kadrowych w prowadzonej działalności. Dysponuje on oddziałem ratunkowym, no-
wym blokiem operacyjnym, oddziałem intensywnej terapii, doskonale wyposażonymi oddziałami 
z bardzo dobrej klasy personelem. Corocznie dokonuje ok 10-12 tys. hospitalizacji i ok. 80-100 
tys. porad specjalistycznych.

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

V KADENCJA POWIATU BIELSKIEGO
W roku 2015 zakończono realizację projektu w partnerstwie transgranicznym ze szpitalem na 

Ukrainie pn. „Rozwój współpracy transgranicznej w celu poprawy warunków zdrowotnych społeczeń-
stwa z powiatu bielskiego i rejonu lubomelskiego poprzez programy promocji zdrowia i profilaktyki 
z zakresu chorób onkologicznych oraz gruźliczych” (wartość projektu – 2,4 mln. euro). W ramach 
programu szpitale wyposażone zostały w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, który pozwolił 
na przebadanie po obu stronach granicy 14 tys. osób w kierunku gruźlicy i chorób onkologicznych. 
Zakład diagnostyki obrazowej wyposażono w najwyższej klasy aparat RTG i USG. Wdrożono system 
informatyczny umożliwiający elektroniczny obieg skierowań i wyników badań. Uruchomiono też 
poradnię leczenia bólu i zakupiono aparat do termolezji.

W roku 2016 zmodernizowano blok C budynku szpitala (wartość 2,4 mln zł, z tego 1 mln 
zł z budżetu powiatu oraz część środków z budżetów samorządów gminnych). Dostosowano po-
mieszczenia oddziałów: wewnętrznego, urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, rehabilitacyjnego, 
ginekologicznego i położniczo-noworodkowego do wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Wy-
mieniono instalację elektryczną, zamontowano wentylację mechaniczną z chłodzeniem i instalację 
p/poż, wybudowano węzły sanitarne na salach.

W ostatnich latach otwarto trzy punkty podstawowej opieki zdrowotnej: w Bielsku Podlaskim, 
Brańsku i Orli,, obejmując publiczną opieką zdrowotną mieszkańców gmin. 

W roku 2017 doposażono w nowoczesny sprzęt poradnie i oddziały w wartości ok. 1 mln zł.
Obecnie SPZOZ rozpoczyna realizację projektów:

• „Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę 
dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie 
chorób aorty i naczyń obwodowych, układów krążenia i kostno-mięśniowego” – wartość projektu 
5,8 mln zł,

• „Poprawa dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, patologii, 
położnictwa i neonatologii poprzez doposażenie SPZOZ w Bielsku Podlaskim w nowoczesną 
aparaturę medyczną” - wartość projektu 2,5 mln zł.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
W latach 2015-2018 zmodernizowano ponad 60 km dróg, za łączną wartość 44,3 mln zł 

z czego ponad 30 mln zł były to środki pozyskane z zewnątrz. Najważniejsze zrealizowane inwe-
stycje to:

• przebudowa drogi od drogi wojewódzkiej Nr 681 – Popławy - Puchały Stare - granica powiatu 
– 6 mln zł,

• przebudowa drogi Mokre-Knorydy-Starowieś-Boćki – 5 mln zł,
• przebudowa drogi Piliki – Pietrzykowo Gołąbki – Bolesty – Skrzypki Duże – Skrzypki Małe – Tru-

ski – 4,6 mln zł,
• rozbudowa drogi Glinnik – Zanie – Świrydy wraz z remontem mostu na rzece Panasówka w m. 

Świrydy – 3,1 mln zł,
• droga powiatowa od drogi wojewódzkiej nr 659 do Niewina Leśnego – 1,7 mln zł,
• przebudowa ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku: Kleeberga-Ogrodowa – 1,5 mln zł,
• droga Niemyje – Wyszonki – 1,3 mln zł,
• modernizacja  drogi Parcewo – Orla – 1,2 mln zł,
• przebudowa ulic w m. Krywiatycze – 1,6 mln zł, Paszkowszczyzna – 1,1 mln zł, Gregorowce – 

900 tys. zł,
• przebudowa drogi Bielsk Podlaski – Hryniewicze – 800 tys. zł,
• przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do m. 

Wygonowo – 710 tys. zł,
• przebudowa drogi Brańsk – Popławy - Puchały Stare – 610 tys. zł,
• przebudowa drogi Brańsk – Załuskie Kościelne – 600 tys. zł,

Cd. str. 13

Przebudowana droga Bielsk Podlaski - Orla
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• budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowa 
miejsc parkingowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza – 500 tys. zł,

• mosty: na rzece Wylan (1 mln zł), w m. Orla (900 tys. zł), Biała (2,6 mln zł), Czarna (510 tys. zł).

RYNEK PRACY
Na terenie powiatu bielskiego funkcjonuje ponad 3 800 firm. Kilkanaście z nich zatrudnia 

więcej niż 100 pracowników. Najintensywniej rozwijającą się branżą jest budownictwo, w której 
istnieje ogromne zapotrzebowanie na pracowników. Powiat bielski postrzegany jest jako zagłębie 
budownictwa, co stanowi pewne źródło zatrudnienia kandydatom z tej branży. Firmy podpisują 
nowe kontrakty zagraniczne, rozbudowują zakłady pracy i tym samym tworzą dodatkowe miejsca 
zatrudnienia. Również w branży handlowej występuje stałe zapotrzebowanie na sprzedawców, 
kasjerów i magazynierów. Coraz większa liczba pracodawców ma jednak trudności ze znalezieniem 
odpowiednich pracowników ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji. Istotna jest również niska 
stawka wynagrodzenia, oferowane warunki oraz konieczność dojazdów do pracy. W 2017 roku w po-
wiecie bielskim największy deficyt dotyczył następujących zawodów: konserwator-elektryk, ślusarz, 
tokarz, kierowca samochodu ciężarowego, pracownik budowlany, spawacz, księgowy, kucharz, fryzjer. 

Instytucją pośredniczącą w kontaktach pomiędzy bezrobotnymi i pracodawcami jest Powia-
towy Urząd Pracy. Jego zadaniem jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, 
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz wspieranie rozwoju zawodowego pracodawców 
i pracowników. 

Urząd Pracy poza działaniami osłonowymi (polegającymi głównie na wypłacaniu należnych 
zasiłków), koncentruje się na licznych działaniach aktywizacyjnych. W 2017 roku na pomoc dla osób 
powracających na rynek pracy oraz na finansowe wsparcie lokalnych pracodawców wydatkowano 
7,7 mln złotych (dla porównania na zasiłki wydano 2,5 mln zł.). Pozyskuje się także fundusze unijne, 
które przeznacza się na różne formy wsparcia. Największą popularnością cieszą się staże, których 
zorganizowano w 2017 roku aż 250. Pracodawcy chętnie korzystają ze wsparcia finansowego na 
tworzenie nowych miejsc pracy oraz dofinansowanie do zatrudnienia w postaci prac interwencyjnych.

Obecnie poziom bezrobocia na terenie powiatu bielskiego wynosi 5,7% (w województwie 
podlaskim – 7,8%, w kraju – 5,9%).

OPIEKA SPOŁECZNA
Powiat bielski wykonuje zadania z obszaru pomocy społecznej za pomocą Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz innych jednostek. Centrum prowadzi działalność na rzecz pomocy 
osobom niepełnosprawnym. W celu wyrównania szans życiowych osób niepełnosprawnych, PCPR 
wspierało finansowo ze środków PFRON rehabilitację społeczną i zawodową, realizując m.in.: do-
finansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełno-
sprawnej, dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dofinansowanie 
do tworzenia miejsc pracy osobom niepełnosprawnym. 

PCPR jest też instytucją, za pomocą której powiat kierował dziecko pozbawione opieki rodziców 
do odpowiedniej placówki zapewniającej pieczę zastępczą - rodzin zastępczych i własnej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. W roku 2017 nadzorowano 41 rodzin zastępczych 
sprawujących opiekę nad 50 dziećmi.

Centrum udziela pomocy 
osobom, które osiągnęły pełno-
letność w rodzinie zastępczej oraz 
osobom pełnoletnim opuszczają-
cym niektóre typy placówek opie-
kuńczo-wychowawczych. W 2017 
r. wypłacono świadczenia na kon-
tynuowanie nauki dla 12 pełnolet-
nich wychowanków rodzin zastęp-
czych na łączną kwotę 68 tys. zł 
oraz dla 2 wychowanków placówki 
kontynuujących naukę na łączną 
kwotę 6,5 tys. zł. 

Na terenie powiatu funkcjo-
nuje Warsztat Terapii Zajęciowej 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim, powołany do działania dnia 29 grudnia 2010 
roku. Terapią objął 35 osób niepełnosprawnych, głównie posiadających niepełnosprawności inte-
lektualne.

Powiat bielski prowadzi również Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku. Jego 
obiekty przystosowane są do całodobowej opieki nad 114 mieszkańcami – osobami w podeszłym 
wieku i przewlekle somatycznie chorymi. Placówka zapewnia kompleksowe usługi rehabilitacyjne 
w dobrze wyposażonych salach z nowoczesnym sprzętem, w których wykonywane są zabiegi fi-
zykoterapii, hydroterapii oraz laseroterapii. Pensjonariuszom zapewnia się też całodobową opiekę 
fachowego personelu (pielęgniarki, opiekunowie) oraz opiekę lekarza rodzinnego w ramach NFZ. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Do zadań powiatu należy organizacja działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego na administrowanym terenie, a także koordynowanie współdziałania podległych gmin. Do 
zadań wykonywanych przez powiat należą również zadania powiatowych służb, inspekcji i straży. 
W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami 
i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli tworzone są komisje bezpieczeństwa i porządku. Ich działalność umożliwia tworzenie 
systemu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym oraz ułatwia współpracę podmiotów w tym zakresie.

Najważniejsze zrealizowane zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego to:
• pozyskanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej dwóch nowych samochodów 

oraz zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego o wartości 252 tys. zł,
• Komenda Powiatowa Policji w 2015 roku otrzymała trzy nowe radiowozy, w tym dwa radiowozy 

marki Kia Cee’d dofinansowane przez lokalne samorządy oraz nieoznakowany Opel Astra zaku-
piony ze środków Komendy Głównej Policji. Kwota dofinansowania z budżetu powiatowego na 
ten cel wyniosła 16.300 zł, następnie w roku 2016 dofinansowano zakup dwóch oznakowanych 
pojazdów typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji kwotą 20 tys. zł,

• w 2016 r. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego monitorował poziom bezpieczeństwa 
w powiecie w okresie wakacyjnym oraz zagrożenie Afrykańskim Pomorem Świń, reagując na ASF 
po stwierdzeniu ogniska tej choroby w kolonii Augustowo gm. Bielsk Podlaski,

• w roku 2017 we współpracy z gminami powiatu bielskiego, współorganizowano i współfinanso-
wano wręczenie sztandaru bielskiej Policji.

ADMINISTRACJA POWIATOWA
Starostwo Powiatowe jako organ administracji publicznej corocznie prowadzi ok. 50 tys. 

spraw i postępowań administracyjnych w ramach własnych kompetencji z zakresu budownictwa, 
komunikacji, geodezji, geologii, praw konsumentów i wielu innych. 

Priorytetem w działalności administracji powiatowej w ostatnich latach było podnoszenie ja-
kości usług świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu. W tym celu realizowano szereg projektów 
o bardzo istotnym – z punktu widzenia klientów Urzędu – znaczeniu:
• „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami 

regionalnej gospodarki” - projekt partnerski obejmujący przyznawanie bonów edukacyjnych dla 
mieszkańców, z preferencją osób z terenów wiejskich. Wartość projektu dla powiatu bielskiego 
- 6 mln zł,

• „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów 
i budynków” - uczestnikami projektu jest 14 powiatów z terenu naszego województwa. Łączna 
wartość projektu - 69 mln zł, wartość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 58 mln zł, z tego kwota dofinansowania 
na rzecz Powiatu Bielskiego: ok. 4 mln zł,

• dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu na obszarze powiatu bielskiego do zgodności 
z obowiązującym modelem pojęciowym danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
w celu zasilenia krajowej bazy tych danych - 1,8 mln zł (ze środków Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa),

• utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zgodnie z obowiązującym 
modelem pojęciowym tej bazy – zadanie realizowane przez Związek Powiatów Województwa 
Podlaskiego. Koszt jego realizacji na rzecz Powiatu Bielskiego szacowany jest na ok. 200 tys. zł,

• wdrożenie portalu do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w sieci 
Internet (GEOPORTAL) o wartości 65 tys. zł,

• zrealizowano projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – 
część II, administracja samorządowa”, w ramach którego pozyskano nowy sprzęt komputerowy 
umożliwiający stosowanie otrzymanego jednocześnie systemu elektronicznego zarządzania 
dokumentacją,

• Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” - wdrożono Portal Menedżerski, który usprawnił 
nadzór nad powiatową służbą zdrowia dzięki dostępowi merytorycznych pracowników starostwa 
oraz Zarządu Powiatu do danych i wskaźników m.in. z zakresu działalności leczniczej oraz budżetu 
i mienia szpitala,

• informatyzacja usług w administracji powiatowej poprzez: uruchamianie e-Dziennika w szkołach 
powiatowych,

• wdrożono proces podnoszenia bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych osobowych 
w administracji powiatowej oraz stały nadzór nad jakością świadczonych dla mieszkańców 
powiatu usług.

Powiat bielski zarządzany jest przez organy kolegialne, którymi są Zarząd oraz Rada Powiatu. 
Zarząd kierowany przez starostę Sławomira Jerzego Snarskiego w mijającej kadencji pracował na 
168 posiedzeniach, podczas których podjęto m.in. 140 uchwał. Rada Powiatu z przewodniczącym 
Adamem Mironem Łęczyckim obradowała na 31 sesjach, podejmując 264 uchwał. 

Obrady Rady Powiatu
Działalność powiatu bielskiego została doceniona w kraju, i spotyka się z wielkim uznaniem. 

Świadectwem tego jest czwarte miejsce w rankingu powiatów do 60 tys. mieszkańców oraz pierw-
sze miejsce w rankingu Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej. Poświat bielski uzyskał 
też wyróżnienie specjalne w II edycji konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2015. Razem dla 
rozwoju”, organizowanym przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów 
Polskich, za realizowane w licznych partnerstwach (z gminami, przedsiębiorcami i Politechniką 
Białostocką) projekty: „Dualny system kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka 
Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” oraz „Współpraca szkoły z otoczeniem w za-
kresie kształcenia zawodowego” - projekt zrealizowany przez Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej 
w Bielsku Podlaskim. Zaszczyt powiatowi bielskiemu przyniósł też wybór starosty bielskiego Sławo-
mira Jerzego Snarskiego na wiceprezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich na kolejną kadencję 
2015-2019.                                                                                                                 (pd)

Starosta Sławomir J. Snarski przekazuje pojazdy 
dla bielskiej Policji
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GMINA HAJNÓWKA

2014r.
• Przebudowa drogi w Przechodach 592 265 zł. (200 tys. fundusz leśny).

2015r.
• Przebudowa drogi w Lipinach o wartości 1 537 749 zł ( 250 tys. fundusz leśny).
• Udział Gminy Hajnówka w przebudowie drogi powiatowej Dubicze Osoczne – Jagodniki 

w kwocie 74 603 zł.
2016r.

• Przebudowa drogi Nowosady – Dubińska Ferma 721 570,83 zł.
• Przebudowa drogi w Soroczej Nóżce wartość – 588 670 zł.
• Przebudowa drogi w Skryplewie – 689 480 zł (Z funduszu leśnego pozyskano 1 200 000 zł)
• Remont odcinka drogi gminnej w Mochnatem „prohułka”.

2017r. 
• Przebudowa drogi Orzeszkowo – Sosnówka 1 443 777 zł (z funduszu leśnego pozyskano 

500 tys. zł.)
• Budowa drogi w Orzeszkowie „Nowe Osiedle” – 183 337 zł.
• Budowa drogi w Pasiecznikach Dużych „Stepki” – 396 808 zł.

2018r. 
• Przebudowa drogi Olchowa Kładka I etap – 761 754 zł. (z funduszu leśnego pozyskano 

350 tys.)
• Przebudowa drogi Zatrościniec – Podtrościniec II etap 657 827 zł.
• Budowa I etapu ul. Łąkowej w Dubinach (odcinek od drogi powiatowej do Leśnej Prawej za 

kwotę 487 804 zł).
• Przebudowa ul. Łąkowej odcinek 521/9 i 522/13 w kwocie 487 804 zł.
• Wykonanie nakładki na skrzyżowaniu drogi Stepki – Orzeszkowo – Jagodniki.

Ponadto:
•  Złożono wniosek na II etap przebudowy drogi relacji Borysówka – Olchowa Kładka do Pro-

gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
• Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Torowej w Dubinach.
• W latach 2015 – 2018 uzyskano dofinansowanie na budowę 188 kolektorów słonecznych 

i 8 ogniw fotowoltaicznych.
• Wykonano remonty świetlic wiejskich w Borysówce, Czyżykach, Dubinach, Mochnatem, No-

woberezowie, Nowokorninie, Trywieży, rozpoczęto remont świetlicy w Orzeszkowie.
• Pozyskano środki i współfinansowano budowę siłowni zewnętrznej i placów zabaw w Nowo-

sadach, Mochnatem, Nowoberezowie, Dubinach, Starym Berezowie oraz Puciskach.
• Wybudowano altany w Borysówce, Puciskach, Mochnatem, Kotówce, Lipinach oraz zada-

szenie w Dubinach.
• Rozbudowano oświetlenie uliczne w Borysówce, Dubinach – ul. Krótka, Łąkowa, Cegielniana, 

Nowoberezowie, Olchowej Kładce, Sacharewie, Soroczej Nóżce, Wygodzie, Postołowie, Starym 
Berezowie. Przygotowano dokumentację na rozbudowę oświetlenia w Chytrej.

• Wykonano remont mogił ofiar terroru niemieckiego na cmentarzu w Hajnówce oraz pomnika 
Powstania Styczniowego w Orzeszkowie.

• Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Mochnatem oraz 3 przepompowni ścieków, wy-
konano także przyłącze kanalizacyjne w Budach Leśnych.

• Wykonano remonty pomieszczeń OSP w Mochnatem, Nowokorninie i  Orzeszkowie oraz 
wyposażono OSP w nowy sprzęt. 

• Wykonano remont Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie.
• Wykonano remont pomieszczenia archiwum zakładowego gminy.
• Wybudowano 17 wiat przystankowych, 10 tablic ogłoszeniowych oraz dokonano oznako-

wania nieruchomości kolonijnych.
• Zrekultywowano gminne składowisko odpadów komunalnych w Starym Berezowie.

Dodatkowo:
W zakresie inicjatyw społecznych, projektów kulturalnych i szkoleń zrealizowano 21 

projektów miękkich.
Przygotowano dokumentację na utworzenie Klubu Integracji Społecznej w byłym bu-

dynku zlewni mleka w Dubiczach Osocznych. Wniosek o dofinansowanie oczekuje na ocenę 
w Urzędzie Marszałkowskim.

Rozpoczęto tworzenie „parku” samochodów strażackich w Nowosadach.
Warto podkreślić, że wymienione wyżej działania nie wyczerpują katalogu wszystkich 

zadań i działań zrealizowanych w okresie od grudnia 2014r. do października 2018r. na rzecz 
Gminy Hajnówka.

Inwestycje realizowane w kadencji 2014-2018 w Gminie Hajnówka
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9 października br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Czeremsze od-
była się ostatnia, XXVIII Sesja, Rady 
Gminy Czeremcha w kadencji 2014 
– 2018 r.

Radni wprowadzili zmiany 
w budżecie gminy i prognozie fi-
nansowej oraz w statucie gminy. 
Zaakceptowano projekt herbu Cze-
remchy.

Jak przystało na okoliczność, 
Michał Wróblewski, wójt tejże gmi-
ny przez 26 lat i 4 miesiące doko-
nał reasumpcji sprawowanej funk-
cji, która oceniona została przez 
radnych, sołtysów i  mieszkańców 
uczestniczących w posiedzeniu 
Rady  Gminy, jako okres trudnej 
pracy na rzecz miejscowego śro-
dowiska. To był  okres  pozytywnych 
i wielkich zmian rozwojowych, do 

Czeremcha

Ostatnia sesja obecnej kadencji w Czeremsze

czego przyczynili się przede wszyst-
kim mieszkańcy gminy – podkreślił 
Michał Wróblewski.

Na zakończenie były podzię-
kowania i życzenia, łzy i kwiaty 
dla odchodzącego na zasłużoną 
emeryturę wójta, który prawo do 
niej nabył już w roku 2015, ale ze 
względu na pełnioną funkcję i służ-
bę środowisku zawiesił ją.

Redakcja „Wieści Podlaskich” 
życzy Panu Michałowi wiele lat 
zdrowia i wielu lat życia. 

Prawdę powiedziawszy, nie 
wierzymy, że były wójt tak od razu 
zapomni o samorządzie i nadal 
będzie działał, ale już społecznie, 
na rzecz społeczności Ziemi Haj-
nowskiej.

Sto lat...                              ars
foto: Adam Wiluk

W ostatnią sobotę września od-
dano oficjalnie do użytku nowowybudo-
waną świetlicę we wsi Spiczki w gminie 
Orla. Wartość inwestycji, która sfinanso-
wana została z budżetu gminy, to 422 
tysiące zł.

Przecięcia wstęgi i symbolicznego 
otwarcia dokonali: dziekan ks. Mitrat Le-
oncjusz Tofiluk - proboszcz Parafii Pra-
wosławnej pw Św. Archanioła Michała 
w Bielsku Podlaskim, Sławomir Jerzy 
Snarski - Starosta Bielski, Piotr Bożko 
- Wicestarosta Bielski,  Piotr Selwesiuk - 
Wójt Gminy Orla, Anna Łożecka - Radna 
Rady Gminy Orla oraz przesympatyczne 
mieszkanki wsi: Daria Łożecka i Klaudia 
Sakowska. Ceremonię otwarcia dopełni-
ło wyświęcenie budynku.                   (cs)

Spiczki

Jest świetlica

Repczyce

Święto Pieczonego Ziemniaka 2018
Cd. ze str. 1 wsi: Repczyce, Dobrowoda i Kuzawa, 

mieszkańców Kleszczel, Czeremchy, 
Nurca i Bociek.

Część artystyczną rozpoczęły 
Róże Jesieni- klub seniora działają-
cy przy Ośrodku Kultury w Boćkach, 
adepci sztuki kabaretowej bawili pu-
bliczność do “rozpuku”.

Jak co roku odbył się konkurs na 
Najlepszą Potrawę Ziemniaczaną. Do 
konkursu zgłoszono 13 potraw a Jury 
w składzie: Irena Jawdosiuk, Eugenia 
Roszczenko, Igor Łukaszuk i Michał 
Biszczuk miało nie lada wyzwanie 
aby wyłonić laureatów. Jednogłośnie 
jednak wyłoniono pierwsze miejsce- 
Halina Lewczuk i jej potrawa zwy-
ciężyły. Drugie miejsce zajęły Panie: 
Ewa Rosa, Mirosława Sawczuk, Maria 
Wappa, Taisa Selewonowicz, Krystyna 
Mozolewska, Barbara Nesteruk, Magda 
Nesteruk, wyróżnione potrawy przygo-
towały: Pani Maria Klimowicz i Natalia 
Rosa. Po werdykcie przyszedł czas na 
wspólne śpiewy i tańce z zespołem Re-
troBeats z Hajnówki i specjalną kom-
pilacją przygotowaną przez Igora Fitę.

Dodatkowe atrakcje dla dzieci 
i młodzieży czekały przy stoliku Kasi 
i Martyny- gry i zabawy z ziemniakiem 
w roli głównej. Pan Sławomir Halicki 
udostępnił dmuchany zamek z którego 
można było nieodpłatnie korzystać.

OSP Kleszczele było z nami 
i chętnie opowiadało o swoim sprzęcie 
i doświadczeniach w pracy.

Fundatorami nagród byli: Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Kleszczelow-
skiej, Pan Igor Łukaszuk, Starostwo 
Powiatowe w Hajnówce i Urząd Mar-
szałkowski Województwa Podlaskiego.

Dziękujemy serdecznie i do zo-
baczenia za rok!

(tekst i foto: moksir kleszczele) 

dra Sielickiego z małżonką, Igora 
Łukaszuka- Przewodniczącego Rady 
Miasta Bielsk Podlaski i Dyrektora LO 
z BJN w Hajnówce, Andrzeja Roszczen-
ko- Prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Kleszczelowskiej, gospodarza 
Repczyc- sołtysa Michała Biszczuka, 
reprezentację wsi Dobrowoda w gmi-
nie Turośń Kościelna- Sławomira Ha-
lickiego, Honoratę Halicką- sołtys 
wsi oraz małżonka, radnych i sołty-
sów gminy Kleszczele, mieszkańców 

Piętnaście par z gminy Orla 
świętowało 4 października 50 lecie 
pożycia małżeńskiego. Przyznane 
przez Prezydenta RP medale wrę-
czył jubilatom Wójt Gminy  Piotr 
Selwesiuk. Gratulacje i życzenia 
przybyłym parom złożyli Wójt 
i Przewodniczący Rady, a imprezę 
umilił występ  zespołu „1/3” dzia-
łającego przy miejscowej szkole 
podstawowej.                     1(czar)

ZŁOTE GODY 
W ORLI
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Tradycyjnie, co roku, 17 września 
spotykamy się przy tym krzyżu -  pomniku 
wzniesionym przez społeczeństwo Hajnów-
ki w 1993 roku dla upamiętnienia tragicznej 
historii naszych rodaków, które miało miejsce 
po wkroczeniu Armii Radzieckiej i Niemieckiej 
na nasze tereny.  - Tymi słowami Irena Koste-
ra z Hajnowskiego Koła Terenowego Związku 
Sybiraków  rozpoczęła swoje wspomnienia. 
- Na Hajnowian i mieszkańców okolicznych 
miejscowości nastała fala terroru i represji. 
Na Sybir wywieziono ponad milion ludzi. Wielu 
nie wróciło – pozostali tam na zawsze. Byliśmy 
tam. Byliśmy dziećmi wiezionymi w wagonach 
towarowych przez wiele, wiele tygodni. Byliśmy 
świadkami śmierci ludzi, którzy nie przeżyli 
gehenny podróży, którzy również ginęli w ła-
grach, zamęczeni nadludzką pracą i głodem. 
Ich mogiły zostały tam rozsiane. (…) Tu może-
my pomodlić się przy tym krzyżu za obrońców 
Ojczyzny rozstrzelanych w Katyniu, za zamę-
czonych na ziemi sybirskiej i w Kazachstanie, 

Upamiętnienie 79. rocznicy  
agresji wojsk sowieckich na Polskę

za pomordowanych przez hitlerowców... Niech 
nigdy nie zostaną zapomniane tragiczne dzieje 
Polaków, którzy oddali życie za wiarę i nieza-
winioną ponieśli śmierć....

Przy pomniku - krzyżu na cmentarzu ka-
tolickim spotkali się mieszkańcy miasta, człon-
kowie Związku Sybiraków, duchowni z kościoła 
pw. Św. Cyryla i Metodego oraz przedstawi-
ciele Urzędu Miasta Hajnówka -  burmistrz 
Jerzy Sirak i radny Janusz Puch. Oddano hołd, 
złożono kwiaty i zapalono znicze. Burmistrz 
podziękował wszystkim zebranym za wspól-
ną modlitwę za wszystkich, którzy spoczęli na 
ziemi hajnowskiej.

W kościele pw. Św. Cyryla i Metodego 
została odprawiona msza święta, której prze-
wodniczył ks. Zygmunt Bronicki. 

Tego dnia burmistrz Jerzy Sirak i Radny 
Miasta Hajnówka – Janusz Puch oddali również 
hołd przy pomniku ofiar zbrodni niemieckiej  
w 1941- 1943 roku na cmentarzu prawosław-
nym.                                     Emilia Rynkowska

 

05.10. br. Starosta Hajnowski Mirosław 
Romaniuk oraz Wicestarosta Jadwiga Dąbrow-
ska podpisali umowę na budowę budynku usłu-
gowego i zagospodarowanie terenu „Parkingu 
Zwierzyniec”. Wykonawcą wyłonionym w ra-
mach zamówienia publicznego jest Przedsię-
biorstwo Instalacji Sanitarnych „WIST” Halina 
Wysocka z Białegostoku.

Prace budowlane zostaną przeprowa-
dzone w ramach  projektu Szlakiem bioróżno-
rodności Puszczy Białowieskiej.  Przypomnij-
my, umowa pomiędzy samorządem Powiatu 
Hajnowskiego a Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego o dofinansowanie 
projektu została podpisana 24 lipca 2018r. 
W ramach tego samorząd pozyskał  2 018 

330,70 zł dofinansowania – środki pochodzą 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego,  Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), działanie 
6.3 ochrona zasobów bio- i georóżnorodności 
oraz krajobrazu. Całkowita wartość projektu 
to 2 921 006,27 zł. Zgodnie z podpisaną dziś 
umową prace potrwają do pierwszego września 
2019r.

Przedsięwzięcie zakłada zagospodarowa-
nie parkingu Zwierzyniec, przy drodze Hajnów-
ka – Białowieża. W ramach istniejącego Biało-

wieskiego Szlaku Transgranicznego, na terenie 
dwóch gmin: Hajnówka i Białowieża powstanie 
ścieżka edukacyjna opatrzona 12 tablicami 
informacyjnymi o tematyce bioróżnorodności 
Puszczy Białowieskiej. Integralną częścią szlaku 
będzie nowowybudowany obiekt turystyczny na 
parkingu, w którym znajdować się będzie m. 
in. informacja turystyczna. Budynek zostanie 
dostosowany do potrzeb turystów – zaplano-
wano budowę galerii słonecznej z eksponatami 
edukacyjnymi, sali edukacyjnej jako miejsca 
wystaw, prelekcji i pokazów filmowych. Miejsce 
wokół budynku zostanie uzupełnione o obiek-
ty małej infrastruktury turystycznej – wiaty, 
ławki, stojaki na rowery, plac zabaw. Ponadto 
Białowieski Szlak Transgraniczny zostanie prze-

dłużony z Bud do parkingu Zwierzyniec – trasa 
zyska 3,3 km w celu połączenia Zwierzyńca 
ze szlakiem. Opustoszały dotąd parking zo-
stanie przekształcony w nowoczesne centrum 
informacyjno-edukacyjno-promocyjne i miej-
sce odpoczynku, a także punkt gdzie zbiegają 
się szlaki turystyczne. Cieszę się, że pomyśl-
nie udało nam się sfinalizować projekt, i że 
nasze plany spotkały się z zainteresowaniem 
i akceptacją samorządu województwa - mówi 
Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. 

Katarzyna Miszczuk 

Podpisanie umowy na prace  
na Parkingu Zwierzyniec

Nauka to pokarm dla rozumu  - twierdził 
Lew Tołstoj. To także klucz do sukcesu – wraz 
z kolejnymi tomami książkowej wiedzy, uzu-
pełnianej o doświadczenie, młody człowiek 
sukcesywnie wydeptuje swoją ścieżkę kariery.

Wiedza to najcenniejsza wartość, która 
„pracuje” na osobisty rozwój, powodzenie za-
wodowe i materialne. Pracuje także na rozwój 
regionu – stąd wsparcie ambitnych, zdolnych 
mieszkańców to najważniejsze wyzwanie, ja-
kie stoi przed samorządem. Powiat Hajnowski 
wspiera zdolnych uczniów. Od 2007 r. decyzją 
Rady Powiatu Hajnowskiego uczniowie powia-
towych szkół (są to: Zespół Szkół Zawodowych, 

Powiatowe stypendia im. prof. Simony Kossak 
przyznane

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Bia-
łoruskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących), 
którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, mogą 
starać się o stypendium w ramach Powiato-
wego Funduszu Stypendialny im. prof. Simo-
ny Kossak. Ustanowienie Funduszu dyktowała 
troska o rozwój uzdolnionych uczniów szkół 
powiatowych, a także chęć uhonorowania za-
sług prof. Kossak dla naszego regionu.

4 października br. w Zespole Szkół Za-
wodowych odbyła się uroczystość przyznania 
stypendium z udziałem Starosty Hajnowskiego 
Mirosława Romaniuka, Wicestarosty Jadwigi 

Cd. str. 3



Od dnia 16 października 
2018r. wszyscy pasażerowie 
komunikacji miejskiej korzystać 
mogą z darmowych przejazdów 
transportem publicznym na te-
renie miasta Hajnówka. 

Z uwagi na nieustannie po-
garszającą się jakość powietrza 
zarówno w kraju jak i w naszym re-
gionie, Burmistrz Miasta Hajnówka 
na wrześniowej sesji rady miasta 
przedstawił propozycję zniesienia 
opłat za usługi przewozowe w pu-
blicznym transporcie zbiorowym ko-
munikacji miejskiej w Hajnówce 
i wprowadzenia darmowych przejaz-
dów komunikacją miejską. Wprowa-

Darmowe przejazdy transportem 
publicznym na terenie miasta Hajnówka

dzenie darmowych przejazdów ma 
służyć zwiększeniu zainteresowania 
komunikacją miejską szczególnie 
osób starszych i młodzieży szkol-
nej, a co za tym idzie zmniejszeniu 
zanieczyszczenia powietrza atmos-
ferycznego, ograniczeniu hałasu 
i zmniejszenia uciążliwości w ruchu 
drogowym.

Uchwała Nr XLIII/305/18 Rady 
Miasta Hajnówka w sprawie wpro-
wadzenia bezpłatnych usług prze-
wozowych w transporcie zbiorowym, 
w komunikacji miejskiej na terenie 
miasta Hajnówka przyjęta została 
przez radnych w dniu 26 września 
2018r. „40 lat minęło, jak jeden 

dzień...” - 25 września 2018r. te 
znane słowa bardzo pasowały do 
wyjątkowej uroczystości odbywają-
cej się w Hajnowskim Domu Kultury: 
Jubileuszu 40 - lecia Przedszkola Nr 
5 z Oddziałami Żłobkowymi w Haj-
nówce.

W uroczystości jubileuszowej 
uczestniczyło wielu wyjątkowych 
gości. Licznie przybyli emerytowani 
Nauczyciele na czele z Panią Dyrek-
tor Zdzisławą Artemiuk oraz emery-
towani Pracownicy Przedszkola Nr 
5. Swą obecnością zaszczycili nas 
również:  Burmistrz Miasta Pan Je-
rzy Sirak, kierownik Zespołu Oświa-
ty Kultury i Sportu – Pani Jolanta 
Stefaniuk, a także przedstawicie-
le służb mundurowych Hajnówki, 
służb leśnych, dyrektorzy hajnow-
skich przedszkoli, szkół, ośrodków,  
poradni i jednostek kulturalnych, 
dyrektorzy i prezesi hajnowskich 
przedsiębiorstw i zakładów pracy. 
Licznie przybyli także byli pracowni-
cy przedszkola, absolwenci i rodzice 
wychowanków. Gośćmi specjalnymi 
była przebywająca z wizytą w Przed-
szkolu nr 5 delegacja z Przedszko-
la „Brückengruppe” z Hattstedt 
w Niemczech. 

Podczas uroczystości organi-
zatorzy przybliżyli gościom historię 
przedszkola. Widzowie z zaintere-
sowaniem i wzruszeniem obejrzeli 
kolekcję wyjątkowych zdjęć z kilku-
dziesięciu lat działalności placówki, 

a także prezentację multimedialną 
ze wspólnych działań z przyjaciółmi 
z Niemiec. Oba przedszkola współ-
pracują ze sobą już od 15 lat. Przez 
ten czas, przy wsparciu Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
Urzędu Miasta Hajnówka  i Towa-
rzystwa Przyjaciół Hajnówki w Hatt-
stedt, zrealizowaliśmy wspólnie wie-
le projektów. Stworzyło to okazję do 
nabycia nowych umiejętności nie-
zbędnych w pracy nauczyciela, od-
krywania własnego potencjału oraz 
do poznania zwyczajów i kultury obu 
krajów.

Jubileusz uatrakcyjniły wy-
stępy wychowanków przedszkola, 
a także jego absolwentów. Przed-
szkolaki zaprezentowały piosenki 
i wiersze o tematyce związanej              
z przedszkolem,  najmłodsi absol-
wenci przedszkola zatańczyli wspa-
niale taniec „Polonez”, a nieco starsi 
zaprezentowali przed publicznością 
swoje talenty muzyczne. 

Dyrektor przedszkola Małgo-
rzata Saadoon podziękowała byłym 
Paniom dyrektorkom, Pani Zdzisła-
wie Artemiuk, która 40 lat temu 
wychodząc naprzeciw potrzebom 
wychowania przedszkolnego w Haj-
nówce czyniła ogromne starania 
o budowę przedszkola oraz Pani 
Krystynie Kojło, która wprowadziła 
przedszkole w XXI wiek i kierowała 
nim z sukcesami przez 20 lat, a tak-
że Pani Eugenii Marczuk i Pani Annie 
Arciuch, które u boku Pani Zdzisławy 

pełniły obowiązki zastępcy dyrekto-
ra. 

Jak podkreśliła dyrektor, 
dumą  przedszkola są ludzie z nim 
związani, wspaniali nauczyciele, 
pracownicy, dzieci i ich rodzice. Do 
wszystkich pracowników skierowa-
ła słowa uznania za trud wkłada-
ny w codzienną pracę z dziećmi, 
podziękowania za serce, uśmiech, 
cierpliwość w tej trudnej misji wy-
chowania najmłodszego pokolenia 
oraz za współpracę, zaangażowanie 
i poświęcenie się na rzecz tworzenia 
niepowtarzalnej atmosfery przed-
szkolnej. 

Dużą rangę i znaczenie ma 
dla przedszkola współpraca z ro-
dzicami oraz środowiskiem lokal-
nym. W imieniu całej społeczności 
przedszkolnej Małgorzata Saadoon 
wyraziła serdeczną wdzięczność 
wszystkim, którzy wspierali i wspie-
rają przedszkole. To radość i przy-
wilej mieć wokół siebie takie osoby, 
współpracować z nimi i czuć ich 
wsparcie dla działań podejmowa-
nych w przedszkolu. 

Więcej na www.hajnowka.pl

Dyrektor Małgorzata Saadoon 
i organizatorki:  

Zofia Owsieniuk, Renata 
Bartoszewicz, Barbara Dmitruk, 

Milena Kuradczyk,  
Alina Lipczyńska, Kinga Litwiniec 
- Burnecka, Elżbieta Sterlingow, 

Iwona Zaniewska - Ciep

JUBILEUSZ 40-LECIA PRZEDSZKOLA NR 5

Siódma odsłona ogólnopolskiej 
akcji Narodowego Czytania, przypa-
dająca w roku obchodów 100 - lecia 
Odzyskania Nieodległości przez Pol-
skę, miała wyjątkowy charakter. Tym 
razem, oprócz lektury Przedwiośnia 
Stefana Żeromskiego, czytano Anto-
logię Niepodległości, w  skład której 
weszły 44 teksty z tzw. kanonu pol-
skiej literatury patriotycznej. 8 wrze-
śnia 2018 roku również hajnowianie 
wzięli udział w tej objętej honoro-
wym patronatem Pary Prezydenc-
kiej inicjatywie, którą śmiało można 
nazwać świętem literatury polskiej. 

Jak co roku Narodowe Czyta-
nie w naszym mieście zainauguro-
wał burmistrz miasta Jerzy Sirak, 
który podkreślił rangę uroczystości, 
z roku na rok cieszącej się coraz 
większym zainteresowaniem Pola-
ków. Udział we wspólnym czytaniu 
biorą uczniowie, włodarze miast, 

osoby prywatne, dla których pięk-
no literatury i języka polskiego to 
wartość najwyższa. W tym jakże 
podniosłym nastroju to uczniowie 
szkół podstawowych rozpoczęli 
interpretację poezji patriotycznej. 
Zabrzmiały strofy Pieśni o domu 
Marii Konopnickiej, Boże, coś Polskę 
Alojzego Felińskiego, czy też Epi-
goni Wojciecha Wencla. Hajnowska 
młodzież z należną powagą odda-
ła patriotyczny charakter tekstów 
z Antologii Niepodległości, po czym 
oficjalnie rozpoczęto czytanie tego-
rocznej lektury  - Przedwiośnia Ste-
fana Żeromskiego. 

Współprowadzącą tegoroczne 
Narodowe Czytanie w naszym mie-
ście była Pani Marzanna Janik – Lip-
czyńska, nauczyciel polonista z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
w Hajnówce. Jej krytycznoliterackie 
dygresje na temat Przedwiośnia 

i twórczości Stefana Żeromskiego 
były znakomitym dopełnieniem lek-
tury, która mimo upływu prawie wie-
ku od momentu jej wydania, wciąż 
ma niezwykle aktualny przekaz.

Stefan Żeromski to pisarz, 
którego talent i światopogląd in-
spirowały Polaków nie tylko w dwu-
dziestoleciu międzywojennym. Jego 
wielkim sympatykiem był sam dok-
tor Tadeusz Rakowiecki, patron Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Hajnów-
ce. Z racji swoich rozległych zainte-
resowań doktor Rakowiecki popełnił 
i wydał nakładem własnym Szkice 
krytyczne o twórczości Żeromskie-
go. Ów Szkice..., a także pierwsze 
wydania dzieł Stefana Żeromskie-
go, po śmierci rodziny Rakowieckich 
przekazane zostały do naszej biblio-
teki. Dziś wchodzą w skład Kolekcji 
Regionalnej i są niezwykle cennymi 
zbiorami Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej w Hajnów-
ce. Narodowe-
mu Czytaniu 
towarzyszyła 
wystawa czę-
ści zbiorów 
doktora Ra-
kowieckiego, 
która doty-
czyła właśnie 
twórczości au-
tora Przedwio-
śnia. Wystawa 
cieszyła się 

sporym zainteresowaniem bibliofilii, 
bowiem nie co dzień mamy okazję 
oglądać  wydawnictwa z pierwszej 
połowy XX wieku.

Również w tym roku podczas 
uroczystości hajnowski malarz ar-
tysta Piotr Gagan sportretował 
wszystkich czytających. Każdy 
uczestnik dostał w prezencie wyda-
nie Przedwiośnia, opatrzone okolicz-
nościową pieczęcią imprezy, którą 
otrzymaliśmy z Kancelarii Prezy-
denta RP. Fundatorem książek był 
Burmistrz Jerzy Sirak.

Pragniemy serdecznie podzię-
kować wszystkim uczestnikom te-
gorocznego Narodowego Czytania, 
a także Hajnowskiemu Domowi Kul-
tury zaangażowanemu w przygoto-
wanie uroczystości. 

Joanna Kisielewicz
fot. Barbara Frankowska

Narodowe Czytanie

Biegi Uliczne o Puchar Burmi-
strza Miasta Hajnówka zostały prze-
prowadzone 15 września 2018r., 
z podziałem na kategorie wiekowe. 
Najmłodsi mieli do pokonania 400m, 
a najstarsi 3.600m. Trasy biegów 
przebiegały ulicami A. Zina, Parko-
wą oraz alejkami parku.  Ogółem 
na płycie Amfiteatru zgromadziło 
się 320 zawodników i zawodniczek 
z Hajnówki, powiatu hajnowskiego, 
Bielska Podlaskiego i Białegostoku.

Pierwszą szóstkę dekorował 
medalami i pucharami Burmistrz 
Miasta Jerzy Sirak oraz Dyrektor 
OSiR Mirosław Awksentiuk. Nato-
miast najlepszą zawodniczkę na 
tych zawodach, jak również w kraju 
- Małgorzatę Karpiuk (Parkiet Haj-
nówka, SP 4 Hajnówka) udekorował 
jej wieloletni trener Roman Sachar-
czuk. Za miejsca I-III zawodnicy 
otrzymali nagrody rzeczowe. Ponad-

to trzydzieści miejsc było brane do 
punktacji łącznej szkół. Zwycięskie 
szkoły otrzymały puchary, które od-
bierali pracujący tam nauczyciele 

MASOWO NA SPORTOWO
WF.: SP 4 Hajnówka w rocznikach 
2006 i mł. oraz 2003 i mł. oraz  LO 
z DNJB w Hajnówce.

Janusz Ludwiczak
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Startuje Innowacyjny projekt 
„Liderzy kooperacji” - porozumienie 
partnerskie w ramach współpracy 
międzyinstytucjonalnej mające na 
celu efektywniejszą pomoc osobom 
pozostającym trudnej sytuacji ży-
ciowej. 

 Pomoc społeczna jest jednym 
z istotnych zadań samorządu po-
wiatowego, który wymienia ustawa 
z 05.06.1998r. To inwestycja w ka-
pitał ludzki – najcenniejszą lokatę 
jaką posiada samorząd. Powiat 
hajnowski realizuje zadania z za-
kresu pomocy społecznej poprzez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie, będące jednostką koordynują-
cą działania w tym obszarze (obok 
PCPR funkcjonują również placówki 
powiatowe, których celem jest po-
moc osobom potrzebującym. Są to: 
Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” 
w Białowieży, Dom Dziecka w Biało-
wieży oraz Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Hajnówce). Praca na 

rzecz innych często wykracza poza 
instytucjonalne ramy -  samorząd 
oraz jednostki podległe angażują się 
w realizację projektów mogących 
powiększyć wachlarz narzędzi po-
mocowych. Staraniem samorządu, 
powiat hajnowski, w partnerstwie 
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Białymstoku przystę-
puje do udziału w Innowacyjnym 
Projekcie Makroregionalnym pn. 
„Liderzy kooperacji”. Powiat hajnow-
ski został wybrany, jako jeden z 4 
powiatów spośród 14 województwa 
podlaskiego do realizacji przedsię-
wzięcia. 

Nadrzędnym celem jest opra-
cowanie Modelu Kooperacji zakła-
dającego efektywniejszą pomoc 
osobom pozostającym w trudnej sy-
tuacji życiowej. Pierwszym krokiem 
jest powołanie Gminno-Powiatowe-
go Zespołu Kooperacji, w jego skład 
weszło pięć instytucji powiatowych 
i siedem gminnych z terenu gminy 

Narewka, które w swojej działalno-
ści dotykają problematyki pomocy 
społecznej. W projekcie wezmą więc 
udział nie tylko instytucje pomocy 
i integracji społecznej działające 
na terenie powiatu (tj.  Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna 
w Hajnówce, Specjalny Ośrodek 
Szklono – Wychowawczy w Haj-
nówce, Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Hajnówce, Powiatowy Urząd Pra-
cy w Hajnówce, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Hajnówce) ale 
także podmioty innych polityk sek-
torowych, m.in. policji, oświaty, służ-
by zdrowia, NGO itp.

Celem porozumienia jest 
utworzenie i wdrożenie Mode-
lu Kooperacji opartego na ścisłej 
współpracy powyższych podmiotów. 
Wypracowane metody pomocy, ka-
nały przepływu informacji oraz po-
szczególne etapy pracy np.: wspólne 
diagnozowanie, planowanie pomo-
cy i monitorowanie efektów pracy, 

mają na celu aktywizację rodzin 
wskazanych przez gminy i powiaty 
jako „trudne” lub z wieloma proble-
mami, gdzie współwystępuje wiele 
obszarów do pracy.  Nadrzędnym 
efektem osiągniętym po wdroże-
niu Modelu jest aktywizacja oraz 
wsparcie całej rodziny - dorosłych, 
dzieci, dalszej, bliższej. Opracowane 
w ramach współpracy instrumenty 
mają zapewnić wielowymiarowe 
systemowe wsparcie osób w wy-
pełnianiu ról i aktywności w lokal-
nych społecznościach, aktywizację 
społeczną i stworzenie możliwości 
usamodzielnienia tych osób.

Na ścisłej współpracy w ra-
mach kooperacji skorzystają także 
instytucje – Model jako stała, for-
malna konstrukcja systemu wspar-
cia wzmocni potencjał organizacji 
pomocy i podmiotów innych polityk 
sektorowych istotnych z punktu 
widzenia włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa, w zakresie 

efektywności pomocy osobom i ro-
dzinom. Praca rozumiana jako ze-
spół zapewni również wzrost wiedzy 
i umiejętności, stałe wsparcie i roz-
wój kompetencyjny pozostających 
w porozumieniu podmiotów.

Projekt „Liderzy koopera-
cji” realizowany jest  w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 
2014-2020, współfinansowanym 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Wszystkie kosz-
ty związane z realizacją zadań 
projektowych pokrywa Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Bia-
łymstoku.

W celu poprawy efektywności 
pomocy społecznej samorząd nie 
waha się sięgać po innowacyjne 
rozwiązania pomocowe związane 
z doskonaleniem kadr. O przebie-
gu prac będziemy systematycznie 
informować.

Katarzyna Miszczuk

Powiatowe stypendia im. prof. Simony Kossak przyznane
Cd. ze str. 1

Dąbrowskiej, dyrektorów szkół, dla 
których powiat jest organem pro-
wadzącym. Głównymi bohaterami  
ceremonii byli przede wszystkim 
tegoroczni stypendyści – nagrody 
z rąk Starosty Hajnowskiego Miro-
sława Romaniuka oraz Wicestarosty 
Jadwigi Dąbrowskiej odebrało 69 
stypendystów:  36 uczniów z Zespo-
łu Szkół Zawodowych, 26 z Zespołu 
Szkół z Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego oraz 7 z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących.  

Z prawdziwą przyjemnością 
pogratulowałem, uczniom, którzy 
otrzymali stypendium. Mam nadzie-
ję, że dzięki niemu zdolna młodzież 
będzie realizować swoje małe ma-
rzenia. Bardzo się cieszę, że liczba 
stypendystów wzrasta - w ub. roku 
było ich 62, w tym roku – 69. W je-
denastoletniej historii programu to 
rekord, a jednocześnie –  wskaźnik 
pozytywnych procesów w poziomie 
nauczania w hajnowskich szkołach. 
Doskonałym przykładem tych zmian 
jest gospodarz uroczystości – Zespół 
Szkół Zawodowych, który od tego 
roku rozpoczyna realizację projek-

tów z udziałem funduszy unijnych. 
Jest to Erasmus+ oraz Komplekso-
wy Program Rozwoju zakładający 
m.in. płatne staże, kursy podnoszące 
kwalifikacje skierowane do uczniów 
oraz zakup sprzętu na potrzeby 
kształcenia – mówi Starosta Haj-
nowski Mirosław Romaniuk.  

Stypendium w wysokości 200 
zł i 150 zł (w zależności od wyni-
ków w nauce, osiągnięć sportowych 
i artystycznych) przyznawane jest 
na czas trwania roku szkolnego, 
obejmującego 10 miesięcy. Głów-
nym źródłem finansowania Powia-
towego Funduszu Stypendialnego są 
środki budżetu powiatu. Fundusz ma 
jednak charakter otwarty: każdy, kto 
chciałby pomóc w realizacji marzeń 
uzdolnionych młodych ludzi może 
dokonać wpłaty na konto Funduszu 
im. prof. Simony Kossak: 54 1240 
5211 1111 0000 4928 4061. Za-
chęcamy do wsparcia.

Od początku istnienia fun-
duszu stypendialnego sięgającego 
2007r., wsparcie otrzymało 497 
uczniów w kwocie 936 000,00 zł.

Katarzyna Miszczuk

 Starostwo Powiatowe przystępuje do realizacji nowego projektu

Starostwo Powiatowe w Haj-
nówce zakończyło realizację projek-
tu „Bieżeństwo - historia zwykłych 
ludzi”. Projekt edukacyjny był reali-
zowany przez Powiat Hajnowski w 
okresie październik 2017 – sierpień 
2018, w porozumieniu z partner-
skim stowarzyszeniem Förderverein 
„Freunde für Hajnówka” (Hattstedt/
Niemcy), a także Stowarzyszeniem 
Uniwersytet III Wieku w Hajnów-
ce, Stowarzyszeniem Kulturalnym 
„Pocztówka” oraz Białowieskim 
Parkiem Narodowym. Środki na ten 
cel w wysokości 14 750 € zostały 
pozyskane z Programu Komisji Eu-

Realizacja projektu Bieżeństwo - 
historia zwykłych ludzi dobiegła końca…

ropejskiej „Europa dla obywateli. 
Warto podkreślić, iż wniosek Powia-
tu Hajnowskiego był jednym z 286. 
inicjatyw z 30 krajów, które starały 
się o dofinansowanie – otrzymało 
je tylko 39 projektów z całej Euro-
py,  w tym tylko 2  projekty z Pol-
ski - projekt Powiatu Hajnowskiego 
oraz  Muzeum Historii Żydów Pol-
skich – mówi Starosta Hajnowski 
Mirosław Romaniuk. 

Zapraszamy do zapoznania 
się z działaniami zrealizowanymi 
w ramach projektu, informacja do-
stępna na stronie www.powiat.haj-
nowka.pl           Katarzyna Miszczuk
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„To ja, Pompik, żuberek odkrywca. Uwiel-
biam chodzić na wyprawy badawcze po lesie. 
Zwykle towarzyszy mi Polinka, moja młodsza 
siostra. Tylko że jej zawsze się spieszy, dlatego 
nieraz muszę ratować ją z tarapatów (…)”. Tak 
mówi o sobie Żubr Pompik we wstępie do jednej 
z książeczek z czterotomowego cyklu PORY ROKU.

Tak, tak - to już 10 lat minęło odkąd 
w przestrzeni kulturalnej naszego miasta, ale 
i całego kraju pojawił się przesympatyczny 
Żubr Pompik. Na przestrzeni tego czasu dora-
stał z dziećmi naszych hajnowskich przedszkoli 
i szkół, rozwijał się z każdym rokiem, doświad-
czał nowych przygód, które zyskiwały coraz 
większą grupę miłośników. Dziś, pierwsi jego 
czytelnicy są zapewne uczniami szkół średnich! 
Historie niesfornego żuberka tak zafascynowały 
najmłodszych czytelników, iż wciąż pragną wię-
cej. I tak też się dzieje. Dlatego Pompik z rodziną 
wyruszył na wyprawy, o czym opowiada w nowej, 

23-częściowej serii z tego cyklu. A nie byłoby 
tego wszystkiego bez Tomasza Samojlika – haj-
nowianina, autora tej postaci. W ostatnim roku 
doczekaliśmy się również serialu animowanego, 
emitowanego w TVP ABC, zapraszamy także na 
stronę www.zubrpompik.pl. Przypominamy, iż do-
stępne są w sprzedaży filmy na DVD, powstała 
gra planszowa i cykl materiałów promocyjnych 
jemu poświęconych, a ostatnia edycja Jarmarku 
Żubra 2018 miała wśród atrakcji rodzinną Strefę 
atrakcji Żubra Pompika. I jak tu nie świętować 
jubileuszowych urodzin przy tak ogromnym suk-
cesie! 

Dzień 10. Urodzin - 26 września był dniem 
pełnym wrażeń. Już od samego rana Hajnowski 
Dom Kultury wypełniał się zaproszonymi gośćmi 
– były to dzieci z hajnowskich szkół podstawo-
wych. Jak na urodziny przystało, rozpoczęły się 
od symbolicznych życzeń złożonych autorowi 
oraz bohaterowi książeczek, m.in. od Jerzego 
Siraka, Burmistrza Miasta Hajnówka. Wyraził on 
wielką dumę z faktu, iż miasto Hajnówka może 

szczycić się markowym już na ten dzień produk-
tem znanym nie tylko w regionie, ale również 
w całej Polsce. Po życzeniach pojawił się cudow-
ny „Pompikowy” tort, cała sala odśpiewała weso-
ło „sto lat”. To był sam początek atrakcji… Szcze-
gólnym wydarzeniem tego dnia był premierowy 
spektakl Teatru „Fuzja” z Poznania pt. „Żubr Pom-
pik” - podczas trzech spektakli obejrzało go po-
nad 600 osób. Artyści w zabawny sposób przed-
stawili historie z życia rodziny Pompika, które 
wywołały mnóstwo gromkich braw i uśmiechów 
na twarzach, nie tylko najmłodszych widzów. Po 
teatralnych przeżyciach na uczestników czekały 
animacje połączone z warsztatami z odrobiną 
magii w tle, prowadzone przez przesympatyczną 
Monikę Skikiewicz BAJANKĘ – animatorkę, na co 
dzień współpracującą z wydawcą Żubra Pompi-
ka – wydawnictwem Media Rodzina z Poznania, 
w zakresie promocji znanych postaci dziecięcej 
i młodzieżowej literatury, takich jak Kicia Kocia 
czy Harry Potter. BAJANKA towarzyszyła także 
dzieciom z hajnowskich przedszkoli podczas spo-
tkań i warsztatów przeprowadzonych tego dnia 
w ramach urodzin w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Hajnówce. Z nowościami wydawniczymi 
z cyklu o przygodach Żubra Pompika zapoznał 
zgromadzonych Tomasz Samojlik podczas spo-
tkania autorskiego. Te i inne książeczki lubiane 
przez dzieci można było zakupić w promocyjnych 
cenach na stoisku wydawnictwa Media Rodzina, 
które specjalnie przyjechało z Poznania na tę 
jubileuszową okazję. 

Oj działo się!! Wydarzenie upamiętniły 
poza zdjęciami, także wesołe wpisy w Księdze 
Pamiątkowej. 

Żubrowi Pompikowi oraz Tomkowi Samoj-
likowi dziękujemy, że są z nami, że nas bawią 
i śmieszą, umacniają więzi rodzinne, uczą sza-

cunku do rodziny i przyrody, budują w dzieciach 
więzi z regionem i poczucie tożsamości lokal-
nej. Życzymy mnóstwa inspiracji do kreowania 
nowych zwariowanych przygód, które zarazem 
bawią i uczą dzieci, ale także co może zdziwić 
– dorosłych. 

Należy dodać, że seria o Żubrze Pompi-
ku znalazła się na ZŁOTEJ LIŚCIE  książek po-
lecanych przez Fundację CAŁA POLSKA CZYTA 
DZIECIOM. 

* „Tomasz Samojlik jest doktorem nauk 
biologicznych. Na co dzień bada historię przy-
rody Puszczy Białowieskiej. W każdej wolnej 
chwili pisze książki dla dzieci i młodzieży oraz 
rysuje komiksy. Razem z żoną Justyną i dwójką 
urwisów – Jagienką i Tymkiem – mieszka na 
skraju Puszczy. Robi dobre naleśniki i całkiem 
nieźle gra w kosza” – cytat z przypisu o autorze 
z cyklu Pory Roku. 

Magdalena Chirko
Emilia Korolczuk

Fot. Anna Pacewicz

10. Urodziny Żubra Pompika

Ponad 25 mln zł wyda w 2018r. hajnow-
ski SP ZOZ na inwestycje. Placówce udało się 
skutecznie pozyskać fundusze unijne. Prace – 
remontowe i budowlane - ciągle trwają.

Aktualnie w szpitalu realizowane są trzy 
modernizacyjne projekty.  Pierwszy zakła-
da  przebudowę i doposażanie w nowocze-
sny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału 
Rachunkowego z Izbą Przyjęć. Do użytku zo-
stała już oddana Izba Przyjęć, obecnie trwają 
prace remontowe pozostałych pomieszczeń 
SOR. Całkowita wartość inwestycji to 6 460 
080,89 zł, z czego 5 490 964, 20 zł to kwota 
dofinansowania przyznana w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Remont potrwa do końca roku.  

Kolejny projekt dotyczy poprawy efek-
tywności i dostępności do usług medycznych 
świadczonych w oparciu o pion zabiegowy 
i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

W ramach tego przedsięwzięcia aktualnie trwa 
przebudowa sal na Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjne-
go. W ramach projektu blok zostanie również 
doposażony w sprzęt medyczny. W przypadku 
tego przedsięwzięcia wszystkie prace remon-
towe także potrwają do końca roku. Całkowita 
wartości inwestycji to ponad 9,6 mln zł, z cze-
go 6 445 066,98 zł to wartość dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego 2014-2020. Na tym 
nie koniec - w ramach RPO hajnowski szpital 
utworzy również Centrum Zdrowia Psychicz-
nego. Umowa pomiędzy samorządem Woje-
wództwa Podlaskiego a dyrekcją SP ZOZ na 
realizację inwestycji została podpisana w lipcu 
br. W ramach projektu obecnie trwa przebudo-
wa i rozbudowa istniejącego Oddziału Psychia-
trycznego i Zespołu Poradni. Docelowo przy 
szpitalu utworzony zostanie Oddział Dzienny 
Psychiatryczny, co pozwoli na przeniesienie 
ciężaru opieki szpitalnej na rzecz opieki dzien-
nej psychiatrycznej. Całkowita wartość projek-
tu to 9 403 425,76 zł, z czego dofinansowanie 
wynosi 6 799 999,99 zł.

Inwestycja goni inwestycję
Najnowsze inwestycyjne nowiny wpisują 

się w bogaty wachlarz projektów, jakie zostały 
zrealizowane w SP ZOZ na przestrzeni ostat-
nich kilku lat.  Hajnowski szpital może pochwa-
lić się szeregiem inwestycji – w grudniu 2016r. 
miało miejsce uroczyste otwarcie  Dziennego 
Domu Opieki Medycznej, w tym samym roku 
wyremontowano również Oddział Wewnętrzny 
z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej. 
Sięgając pamięcią wstecz, w 2014r., w ramach 
transgranicznego projektu Polska – Białoruś 
– Ukraina „Rozwój współpracy transgranicz-
nej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i le-

czenia chorób przenoszonych przez kleszcze 
w rejonach endemicznego ich występowania 
na pograniczu polsko-białoruskim”, do wyre-
montowanego w ramach projektu Medycznego 
Laboratorium Diagnostycznego trafił sprzęt 
warty 1,5 mln zł. W 2014r. odbyło się rów-
nież uroczyste otwarcie oddziałów rehabilitacji 
leczniczej i rehabilitacji neurologicznej.

Poza projektami inwestycyjnymi – 
programy profilaktyczne

Na tym nie koniec - placówka realizuje 
ponadto programy profilaktyczne finansowane 
przez NFZ, ale także własne.  W 2016r. był to 
program „Dbam o zdrowie”, w ramach które-
go osoby w wieku 55-60, objęte Podstawową 
Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ w Hajnówce, 
mogły skorzystać z bezpłatnych badań ukie-
runkowanych na diagnozę  tarczycy, schorzeń 
nowotworowych w obrębie jamy brzusznej, 
gruczołu krokowego oraz narządów rodnych 

- czyli chorób, na które szczególnie narażo-
na jest grupa wiekowa objęta programem. 
Obecnie hajnowski SP ZOZ, w porozumieniu 
z Uniwersytetem Medycznym w Białymsto-
ku, realizuje Program „Profilaktyka chorób  
odkleszczowych i eliminowanie skutków ich 
występowania w najbardziej zagrożonych gru-
pach ryzyka województwa podlaskiego”. W ra-
mach tego mieszkańcy 3 powiatów wojewódz-
twa podlaskiego o najwyższym wskaźniku 
zapadalności na kleszczowe zapalenie mózgu 
(powiaty: hajnowski, sejneński i sokólski) mają 
możliwość dofinansowania szczepienia prze-
ciwko KZM. Program skierowany jest do osób 
pracujących w sektorach: „rolnictwo, łowiectwo 
rybactwo”, w wieku 18-64 lata.  Z projektu wy-
łączeni są leśnicy. W ramach przedsięwzięcia 
dotąd odbyły się trzy szkolenia edukacyjne ze 
specjalistami na temat chorób od-kleszczo-
wych. Udział w jednym z nich stanowi waru-
nek przyjęcia szczepienia w ramach projektu 
po preferencyjnej cenie – podczas gdy cena 
rynkowa jednej dawki waha się w granicach 
90 - 100 zł, w ramach projektu za 3 dawki 
uczestnik zapłaci 30 zł (10 zł za jedną daw-
kę). Realizacja projektu potrwa do października 
2021r., szczegółowych informacji szukajcie na 
stronach: www.spzoz.hajnowka.pl.

Podejmowane wysiłki na rzecz udosko-
nalenia oferty medycznej oraz poszerzenia 
koszyka świadczeń, procentują: hajnowski 
SP ZOZ może pochwalić się Certyfikatem 
Zarządzania Jakością ISO oraz Certyfikatem 
akredytacyjnym przyznanym jest przez Mini-
stra Zdrowia.  Ponadto, hajnowski SP ZOZ od 
kilku lat „okupuje” czołówkę rankingu Złotej 
Setki najlepszych szpitali w Polsce – obecnie 
hajnowski ZOZ zajmuje 31 miejsce (a drugie 
w województwie).               Katarzyna Miszczuk

Hajnowski Szpital się zmienia 
dzięki funduszom unijnym
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