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Najwyżej położonym mostem wiszącym w Europie jest Titlis Cliff Walk w Szwajcarii. Bywa też nazywany  ... 
najbardziej przerażającym mostem na świecie. Rozpięto go na wysokości 3041 m n.p.m. przy szczycie Titlis, 
nad półkilometrową przepaścią. Z jednej strony wiedzie do niego podziemny 140-metrowy tunel.

W następnym numerze:

• Wielokulturowy Park Retencyjny Bielska Podlaskiego
• 15 lat minęło...

6 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej w Domanowie podsumo-
wano Diecezjalny Konkurs „Życie 
w Biblii, Biblia w życiu”. Konkurs był 
organizowany w trzech kategoriach:

- praca plastyczna/komiks,
- praca literacka
- film.

Obradująca 17 marca komisja 
konkursowa po wnikliwym przeczy-
taniu i obejrzeniu  304 prac z 35 
szkół ogłosiła werdykt.

Domanowo
Konkurs biblijny

W części plastycznej:
- kategoria klas I – III praca pla-
styczna
I miejsce – Dawid Popławski ZS 
w Drohiczynie,
II miejsce – Adam Sołub SP 4 
w Bielsku Podl.,
III miejsce – Blanka Mazurczak – SP 
2 w Sokołowie Podl.
- kategoria klas IV – VI komiks
I miejsce - Franciszek Dawidziuk SP 
5 w Bielsku Podl. Cd. str. 6

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 
31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy 
działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płat-
ności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii 
w ramach działania zalesieniowego).                                           (seb)

Wydłużenie terminu składania 
wniosków o dopłaty bezpośrednie

Dobiegają końca prace przy 
budowie Centrum Psychiatrii Uni-
wersyteckiego Dziecięcego Szpita-
la Klinicznego i Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego w Białymsto-
ku.  Jego budowa ma się zakończyć 
w maju br., a oddanie budynku do 
użytkowania jest planowane na 
grudzień. Niewykluczone jednak, że 
pierwsi pacjenci mogą się pojawić 
już we wrześniu. Budynek o po-
wierzchni ponad 5 tys. mkw. będzie 

Centrum Psychiatrii w Białymstoku
miał cztery kondygnacje (Trzy nad-
ziemne i jedną podziemną). W ra-
mach centrum będzie dostępnych 
36 łóżek dla dzieci i młodzieży  oraz 
40 dla osób dorosłych. Jego budo-
wa została sfinansowana w dużej 
mierze z funduszy unijnych.

Koszt budowy tej niezwykle 
potrzebnej w województwie pla-
cówki to 40 mln. zł, z czego 17 mln 
pochodzi z programu regionalnego 
a reszta z budżetu państwa.      (w)

W ubiegłym roku starosta 
białostocki ogłosił konkurs „Sołtys 
na medal”  Ze względu na epide-
mię jego podsumowanie odbyło się 
w tym roku. Na konkurs wpłynęło  
blisko trzydzieści zgłoszeń. Biorąc 
pod uwagę, że w powiecie jest ok. 
400 sołectw to niewiele, ale pierw-
sze koty za płoty.

Powiat bialostocki
Sołtys na medal

Zwyciężył sołtys wsi Bokuny 
w gminie Łapy – Piotr Herman, drugi 
był Wiktor Antoniuk ze Złotnik w gm. 
Juchnowiec Kościelny a trzecie miej-
sce zajęła Katarzyna Dąbrowska  
z Sochoni w gminie Wasilków.

Wyróżnienia otrzymali: Iwona 
Bilewicz – Wiejki, Tomasz Doma-
szewski – Łapy Pluśniaki, Beata 

Dybacka – Obrubniki, Krystyna Gra-
bowska – Uhowo, Dariusz Jastrzęb-
ski – Kudrycze, Marian Roszkowski – 
Brzozowo Antonie, i Maria Zaczeniuk 

– Księżyno Kolonia.
17. sołtysów otrzymało po-

dziękowania za udział w konkursie.
(cz)

foto: SP Białystok

28 kwietnia 2022 roku 
w Osiedlowym Domu Kultury od-
był się Turniej Szachowy o Puchar 
Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bielsku Podlaskim. Wzięło w nim 

Wielki Turniej Szachowy o Puchar Prezesa  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim

udział 55 uczestników reprezentu-
jących szkoły podstawowe, ponad-
podstawowe. Najmłodsi mieli  8 lat.

- Nie spodziewaliśmy się takie-
go zainteresowania. Choć rekordu, 

ponad 65 uczestników, nie pobili-
śmy – mówił Włodzimierz Hackie-
wicz, wieloletni inicjator,  współor-
ganizator i sędzia zawodów.

Cd. str. 5
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Krzysztof Jurgiel

 Strategia leśna UE i zagrożenia dla polskiej gospodarki
Komisja Europejska 

w dniu 16 lipca 2021 r. wydała 
komunikat pt. Nowa strategia 
leśna 2030, z załącznikiem, 
który przedstawiał Plan dzia-
łania Komisji na rzecz wypeł-
nienia zobowiązania do za-
sadzenia 3 mld dodatkowych 
drzew w UE do 2030 r. Unia 
robi co może, stara się w każdy 
sposób dać przykład światu, że 
w walce ze zmianami klima-
tycznymi pozostaje na pozycji 
lidera.

Wg Komisji Europejskiej, 
Nowa strategia leśna 2030 
stanowi część Europejskie-
go Zielonego Ładu i unijnej 
strategii na rzecz bioróżno-
rodności 2030. Wraz z pakie-
tem legislacyjnym „Fit for 55” 
Unia otrzymuje jeszcze jedno 
narzędzie do redukcji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 
55 proc. do 2030 r. oraz do 
osiągnięcia neutralności kli-
matycznej w 2050 r. Strategia 
leśna powinna odegrać istotną 
rolę przy realizacji zobowiąza-
nia UE do zwiększania pochła-
niania dwutlenku węgla (CO2) 
przez naturalne pochłaniacze, 
zgodnie z wymogami Prawa 
o klimacie.

Warto wyjaśnić, że lasy 
posiadają duże zdolności do 
pochłaniania CO2 w procesie 
fotosyntezy i służą np. ochła-
dzaniu miast, mogą chronić 
przed powodziami i ogranicza-
ją skutki suszy. 

W Parlamencie Europej-
skim występowałem z kry-
tyczną oceną Zielonego Ładu, 
ostatnio w dniu 7 marca br. na 
sesji plenarnej w Strasburgu. 
Jeśli zaś idzie o strategię leśną, 
jej zasadnicze kierunki działa-
nia zasługują na uznanie, choć 
musimy uważnie przeanalizo-
wać skutki, jakie przyniesie 
w niedalekiej przyszłości. 

Plusy i minusy strategii
Lasy i inne obszary za-

lesione zajmują ponad 43,5 
% powierzchni lądowej UE. 
Chociaż w ostatnich dziesię-
cioleciach powierzchnia lasów 
zwiększyła się dzięki procesom 
naturalnym, to należy zdecydo-
wanie poprawić stan ochrony 
lasów. Obok wzmożonej dzia-
łalności gospodarczej prowa-
dzącej do nadmiernego wyci-
nania drzew, jeszcze większe 
spustoszenia powodują szkod-

niki, zanieczyszczenia i choroby 
drzew. Jednak nie o taką walkę 
ze szkodnikami mi chodzi, jak 
to miało miejsce w Puszczy 
Białowieskiej, gdzie racjonalne 
i profesjonalne działania pol-
skich leśników zostały storpe-
dowane przez Unię Europejską. 

W nowej strategii leśnej 
UE nakreślono wizję i konkret-
ne działania w celu zwiększe-
nia ilości i jakości lasów oraz 
na rzecz wzmocnienia ochrony, 
odbudowy i odporności. Unij-
ne propozycje mają wszakże 
pułapki, niebezpieczne w skut-
kach. W strategii znajduje się 
postulat objęcia ochroną co 
najmniej 30 % powierzchni 
lądowej UE, a 10 % ochroną 
ścisłą. Obecnie ledwie 3 proc. 
powierzchni UE podlega ścisłej 
ochronie. Ambicje urzędników 
UE każą zwiększyć obecną po-
wierzchnię ochrony ścisłej o 2,7 
mln ha.

W Polsce obszary leśne 
stanowią jedną trzecią kraju, 
pod tym względem znajdu-
jemy się w czołówce państw 
europejskich. Co zatem ozna-
cza realizacja unijnej strategii? 
W myśl polityki UE, podkręca-
nej przez Fransa Timmerman-
sa, będziemy musieli wyłączyć 
z gospodarki leśnej ponad 3 
mln ha. Projekt objęcia aż 10 
% obszaru UE „ochroną ścisłą” 

przyniesie negatywne konse-
kwencje dla terenów wiejskich 
i małych miejscowości, jest też 
sprzeczny z Długoterminową 
wizją UE względem obszarów 
wiejskich, zwłaszcza w walce 
z bezrobociem i ubóstwem. 

Z wdrażaniem tego postu-
latu strategii wiążą się poważ-
ne niebezpieczeństwa nie tylko 
dla polskiego leśnictwa, ale też 
dla naszej gospodarki w szer-
szej skali. Alarmowały już Lasy 
Państwowe, że jeśli strategia 
wejdzie w życie pozyskanie 
drewna w Polsce spadnie o 38 – 
62 proc. w latach 2020 – 2029. 
Eksperci nie mają wątpliwości, 
że rozwój polskiej gospodarki 
leśnej zostałby ograniczony. 

Branże związane z prze- 
twórstwem tego surowca 
w Polsce, m. in. produkcja wy-
robów z drewna, papiernictwo 
i meblarstwo odpowiadały za 
9, 5 % produkcji sprzedanej 
w 2020 r. o wartości ponad 
103 mld zł. Nasz kraj jest naj-
większym w UE producentem 
architektury ogrodowej, zaś 
przemysł meblarski znajdu-
je się w czołówce światowej. 
Z każdym rokiem rośnie zapo-
trzebowanie na opakowania 
z tektury i papieru, zastępu-
jące plastik. Drewno wykorzy-
stuje też budownictwo: samych 
okien i drzwi wyprodukowano 

12 mln w 2020 r. Polska zaj-
muje 4. miejsce na świecie 
w produkcji płyt wiórowych i 6. 
miejsce – płyt pilśniowych. 

Ochrona dzikiej przyro-
dy, jakkolwiek potrzebna, nie 
może pomijać aspektu eko-
nomicznego, ludzkiego oraz 
skutków dla życia społecznego. 
Te zagadnienia, jak widzę, po-
zostają raczej na marginesie 
troski o Zielony Ład autorów 
strategii leśnej. Deficyt su-

rowca doprowadzi przecież 
do upadku tysięcy zakładów 
przemysłu drzewnego i papier-
ni. Ponadto strategia zakłada 
w istotnym wymiarze odejście 
od wielofunkcyjności lasów, 
ponieważ będą wprowadzane 
ograniczenia wstępu do lasów 
zbieraczom runa leśnego, a na-
wet w celach rekreacyjnych. 

W obronie polskich  
i europejskich lasów

Unijny dokument został 
w całości podporządkowany 
osiągnięciu celów klimatycz-
nych; strategia jest niejako 
zakładnikiem celu ogólnego 
UE – osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r.  

Tymczasem Nowa strate-
gia leśna ostro uderza w intere-
sy gospodarcze Polski, zagraża 
również przyszłości naszych 
pięknych lasów, jakich mało 
w Europie. Dlatego w połowie 
marca br., nasza grupa politycz-
na EKR w Parlamencie, razem 
z europosłami EPL z Austrii, 
wystosowała pismo do wice-
przewodniczącego KE - F. Tim-
mermansa w obronie polskich 
i europejskich lasów. Natomiast 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi podjęła pracę nad wła-
snym sprawozdaniem w tym 
zakresie. Pod koniec marca 
br. złożyłem jako członek 
Komisji Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi /AGRI/ poprawki do 
strategii, która powinna być 
poprzedzona kompleksową 
analizą skumulowanego 
wpływu strategii na sektor 
leśny, odpowiednio wywa-
żając aspekt środowiskowy 
i ekonomiczny oraz zgłosi-
łem zastrzeżenia.

Bo Nowa strategia leśna 
jako projekt z jednej strony 
wspierający słuszną walkę 
z postępującą degradacją sys-

temów leśnych UE, ale z drugiej 
strony niepozbawiony braków 
i nieścisłości, zwłaszcza w za-
kresie definicji i przekonującej 
podstawy prawnej; nie powin-
na ona być zakładnikiem celu 
ogólnego osiągnięcia neutral-
ności klimatycznej do 2050 r., 
ale powinna być kształtowana 
oddolnie /w odpowiedzi na po-
stulaty regionalne/.

 Zwróciłem także uwagę 
na negatywne konsekwencje 
ekonomiczne ograniczenia go-
spodarki leśnej na terenach ob-
jętych ochroną, które stanowić 
mają aż 30% terytorium UE 
i które dotkną przede wszyst-
kim terenów wiejskich i małych 
miejscowości – wizja bezrobo-
cia i ubóstwa. Uważam, że pro-
jekt objęcia aż 10% obszaru 
UE „ochroną ścisłą”, a zatem 
znacznego ograniczenia na 
danym obszarze gospodar-
ki leśnej, skutkował będzie 
mniejszą podażą surowca dla 
sektora drzewnego i zmniej-
szenia w nim zatrudnienia. 
Jednocześnie podkreślam, że 
implementacja Nowej strategii 
leśnej musi przewidywać reali-
styczne i elastyczne ramy cza-
sowe, umożliwiając odpowied-
nie dostosowanie się państw 
członkowskich na szczeblu ad-
ministracji centralnej, samorzą-
dowej oraz sektora prywatnego.

Zapewniam, że będę 
mocno zabiegał w Parla-
mencie Europejskim o zmia-
ny w Nowej strategii leśnej 
UE do 2030 r. i walczył o do-
bro polskich lasów.

Krzysztof Jurgiel

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

www.ecrgroup.euwww.ecrgroup.eu   

Od lewej: dr Ryszard Zarudzki, z-ca dyr. Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie i Krzysztof Jurgiel. XXI Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań 
dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa “Polska Wieś” 27.IV. - 28. IV. 2022 r, w Warszawie.

Uczestnicy XXI Europejskiego Kongresu “Polska Wieś” w Warszawie.
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Powiatowe obchody Narodowego Święta 3 Maja i setnej rocznicy śmierci podlaskich policjantów
W 231. rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, po trzech latach 
przerwy spowodowanej epidemią 
koronawirusa Covid-19 powrócono 
do uroczystych, masowych obcho-
dów Narodowego Święta 3 Maja. 
W bieżącym roku zbiegły się one 
z setną rocznicą śmierci podlaskich 
policjantów i założeniem kwatery 
policyjnej na bielskim cmentarzu 
parafialnym. 

Trzeciomajowe święto zo-
stało poprzedzone pokazem filmu 

„Przywrócić pamięć” w reżyserii Li-
dii Trojanowskiej, wyświetlonym 2 
maja br. w Bielskim Domu Kultury. 
Jego tematyka dotyczyła wydarzeń 
sylwestrowej nocy z 1922 na 1923 
rok, kiedy na służbie zginęło dwóch 
policjantów - starszy posterunkowy 
Stanisław Karbowski oraz posterun-
kowy Michał Klimaszewski. Oprawę 
projekcji filmu stanowiły prelekcje 
historyczne Janusza Poryckiego 
i siostry zakonnej Krystyny Kar-
bowskiej (prawnuczki Stanisława 
Karbowskiego) oraz koncert Chóru 
Polskiej Pieśni Narodowej. 

Powiatowe uroczystości 
w Bielsku Podlaskim przebiegały 
w ustalonej już tradycyjnej formie. 
Rozpoczęły się modlitwami w inten-
cji ojczyzny i funkcjonariuszy Policji 

Państwowej poległych i zmarłych 
na służbie w latach 1922-1937. 
Najpierw w cerkwi Św. Archanioła 
Michała, a następnie w bazylice 
Najświętszej Marii Panny i Św. Mi-
kołaja odprawiono nabożeństwo 
i mszę św. Po mszy uczestnicy 
obchodów majowego święta udali 
się pod pomnik Św. Jana Pawła II, 
gdzie oddano mu hołd składając 
wiązanki kwiatów. Stąd wyruszył 

uroczysty pochód, w którym świę-
tujący mieszkańcy powiatu przeszli 
pod pomnik Niepodległości Polski 
znajdujący się w centrum miasta. 

Tu, po odśpiewaniu hymnu 
państwowego i podniesieniu flagi, 
przemawiali starosta bielski Sła-
womir Jerzy Snarski i wiceminister 
edukacji i nauki Dariusz Piontkow-
ski. Starosta zwrócił uwagę na war-
tość wspólnoty samorządowej jako 
podstawy społeczeństwa demokra-
tycznego i silnego państwa. - Tylko 
wspólnota oparta na zasadach ma 
szansę przetrwać trudne czasy – 
mówił do zgromadzonych. - One 
zawsze mogą przyjść nie wiadomo 

kiedy i nie wiadomo dlaczego. To 
właśnie Konstytucja 3 Maja poka-
zała, jak powinniśmy funkcjonować, 
jak powinniśmy działać. 

Starosta Snarski wspomniał 

również funkcjonariuszy Policji Pań-
stwowej spoczywających na biel-
skim cmentarzu. - Jest jeszcze jed-
no powiązanie Wielkiej Konstytucji 
z obchodzoną dziś inną rocznicą - 
mówił. - Jej idee i przesłanie wpły-
nęły na patriotyczne wychowanie 
Polaków, którzy zawsze gotowi byli 
walczyć w obronie niepodległości, 
nieraz aż do utraty swojego życia. 
100 lat temu taką właśnie ofiarę 
złożyło dwóch funkcjonariuszy Poli-
cji Państwowej – posterunkowy Jan 
Ostaszewski i posterunkowy Adam 
Borzym, którzy zginęli z rąk na-
słanych z sąsiedniej bolszewickiej 
Rosji komunistycznych dywersan-
tów podczas napadu na Kleszczele 
w nocy z 28 na 29 kwietnia 1922r. 
2 maja spoczęli oni na cmenta-
rzu parafialnym w miejscu, które 
jeszcze dziś odwiedzimy, by oddać 
należny im hołd – na kwaterze po-
licyjnej.

Konstytucji 3 Maja i ofiar-
nej służbie podlaskich policjantów 
poświęcony został program arty-
styczny, który wykonała młodzież 
bielskiego I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tadeusza Kościuszki. 
Wzruszające strofy poezji, pieśni 
patriotycznych i prelekcji historycz-
nych okraszone zostały zatańczo-
nym efektownie polonezem. 

Hołd twórcom Ustawy Zasad-
niczej i pokoleniom Polaków, przez 

wieki pielęgnujących jej idee, odda-
no składając wieńce i wiązanki pod 
pomnikiem Niepodległości Polski.

Miejscem, w którym zakoń-
czyły się uroczystości, była zało-
żona w 1922 r. kwatera policyjna 

na bielskim cmentarzu parafialnym 
przy ul. Wojska Polskiego. Nad gro-
bami poległych na służbie i zmar-
łych policjantów odmówiono mo-
dlitwę w ich intencji. Historię i losy 
kwatery oraz pochowanych w niej 
funkcjonariuszy Policji Państwowej 
przybliżył zebranym Janusz Porycki. 

 Podziękowania wszystkim 
osobom i instytucjom zaangażo-
wanym w przywrócenie pamięci 
o podlaskich policjantach złożyła 
siostra zakonna Krystyna Karbow-
ska, wnuczka spoczywającego tu 
komendanta posterunku Policji 

Państwowej w Bielsku Podlaskim 
starszego posterunkowego Sta-
nisława Karbowskiego. Na ośmiu 
zachowanych do dziś mogiłach 
ustawiono i zapalono znicze oraz 
złożono wiązanki kwiatów.          pd

Pod pomnikiem Św. Jana Pawła II wiązankę złożyli: wiceminister MEiN 
Dariusz Piontkowski, starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, przewodniczący 

rady powiatu Andrzej Leszczyński oraz wicestarosta Piotr Bożko

Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem dziekana bielskiego  
ks. kanonika Ryszarda Zalewskiego

Przemówienie z okazji Narodowego Święta 3 Maja wygłosił,  
starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Poloneza zatańczyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim 

Na kwaterze policyjnej na bielskim cmentarzu oddano hołd policjantom 
poległymi i zmarłym na służbie w latach 1922-1937 

„Przywrócić pamięć” – projekcja filmu  
na stulecie tragicznej śmierci  

podlaskich policjantów
2 maja br. minęła setna roczni-

ca pogrzebu dwóch funkcjonariuszy 
Policji Państwowej zamordowanych 
przez sowieckich dywersantów 
w czasie napadu na Kleszczele 
w nocy z 28 na 29 kwietnia 1922 r. 
Zginęli wówczas posterunkowi Jan 
Ostaszewski i Adam Borzym. Po-
chowano ich na bielskim cmentarzu, 

zakładając tym samym kwaterę po-
licyjną, na której niebawem spoczęli 
kolejni polegli lub zmarli na służbie 
policjanci. Powiat bielski podjął sta-
rania, aby godnie uczcić ich pamięć, 
włączając rocznicowe uroczystości 
do programu obchodów Narodowe-
go Święta 3 Maja. Głównym akcen-

Cd. str. 4
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„Przywrócić pamięć” – projekcja filmu na stulecie tragicznej śmierci podlaskich policjantów

tem ich pierwszego dnia stała się 
premierowa projekcja filmu „Przy-
wrócić pamięć” w reżyserii i według 
scenariusza Lidii Trojanowskiej. 

Areną tego wydarzenia 2 maja 
br. był Bielski Dom Kultury. Na pre-
mierę filmu przybyli mieszkańcy 
Bielska Podlaskiego i wielu gości. 
Obecni byli przede wszystkim przed-
stawiciele władz powiatu bielskiego: 
starosta Sławomir Jerzy Snarski, wi-
cestarosta Piotr Bożko oraz sekre-
tarz powiatu Marek Martyniuk, jak 

również dyrektor bielskiego szpitala 
Mirosław Reczko, komendant powia-
towy Policji inspektor Wojciech Ma-
cutkiewicz, prezes Barbara Babule-
wicz i członkowie Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Ziemi Bielskiej. W uro-

czystości wzięła udział Iwonna Goł-
dyn, wnuczka zmarłego na służbie 
w 1937 r. posterunkowego Józefa 
Wasilewskiego.

Pokaz filmu poprzedziły pre-

lekcje historyczne. Znany bielski hi-
storyk i regionalista Janusz Porycki 
przedstawił tło historyczne zwią-
zane z tragicznymi wydarzeniami 
z okresu II Rzeczypospolitej, w któ-
rych życie oddali funkcjonariusze 
Policji Państwowej spoczywający  
w bielskiej kwaterze policyjnej. Bar-
dzo emocjonalne było wystąpienie 

siostry zakonnej Krystyny Karbow-
skiej, wnuczki zamordowanego 
w nocy z 31 grudnia 1922 r. na 1 
stycznia 2023 r. komendanta poste-
runku Policji Państwowej w Bielsku 
Podlaskim starszego posterunkowe-

go Stanisława Karbowskiego. W jej 
opowieści przewijały się wątki ro-
dzinne, przekazane jej przez star-
szych krewnych oraz własne wspo-
mnienia. Dotyczyły one również 

okresu powojennego, kiedy rodzina 
Karbowskich, podobnie jak rodziny 
innych przedwojennych policjantów, 
poddana została szykanom i prze-
śladowaniu ze strony władz komu-
nistycznych. To właśnie siostra Kar-
bowska zainicjowała działania, które 
doprowadziły do uczczenia setnej 
rocznicy śmierci funkcjonariuszy Po-
licji i założenia cmentarnej kwatery 
policyjnej. 

 Na scenie zagościli również 
członkowie Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „Policja Państwo-
wa ‘39” z Białegostoku. Anna 
i Cezary Wonsewiczowie oraz Le-
szek Skrodzki zaprezentowali się  
w replikach mundurów policyjnych 
z okresu 20-lecia międzywojenne-
go. Mundur ten można było dokład-
nie obejrzeć również na manekinie  
wystawionym w holu BDK. 

Lidia Trojanowska, reży-
ser i autorka scenariusza filmu, 
przybyła na to wydarzenie wraz  
z mężem Tadeuszem oraz to-
warzyszącym im Czesławem 
Jakubowiczem, podzieliła się  
z widzami swoimi doświadczeniami 

z przebiegu prac nad powstaniem 
swojego dzieła, zwłaszcza źródłem 
inspiracji i trudnościami, które to-
warzyszyły zbieraniu materiałów  
i kręceniu zdjęć. Ciekawostką jest 
np. fakt, iż podczas prac nad po-
wstaniem sceny śmierci Stanisława 
Karbowskiego wystąpiły gwałtow-
ne opady deszczu, które pozwoliły 
jedynie na grę aktorów w drzwiach 
wejściowych budynku. Dodać należy, 
iż aktorami w tej scenie byli właśnie 
członkowie wspomnianej wyżej gru-
py rekonstrukcyjnej.

Wszystko to było wprowadze-
niem do prezentacji filmu „Przywró-
cić pamięć”. Jego fabuła skupiła się 
na wydarzeniach sylwestrowej nocy 
z 1922 na 1923 rok. Wówczas to 
w napadzie sowieckiej bandy dywer-

syjnej  na bielskie więzienie, prze-
prowadzonym w celu uwolnienia 
uwięzionych tam kilku jej członków, 
zginęło dwóch policjantów – wspo-
mniany wyżej starszy posterunkowy 
Stanisław Karbowski oraz posterun-
kowy Michał Klimaszewski. W filmie 
wystąpili również siostra Krystyna 

Karbowska, Janusz Porycki, Marek 
Gajewski oraz Aniela Łuczaj. Przej-
mującą muzykę napisali Weronika, 
Stanisław i Tadeusz Trojanowscy, 
a zdjęcia nakręcił Piotr Gromko. 
Weronika wykonała również przej-
mujący utwór „Pauza” przewijający 
się wielokrotnie w trakcie filmu. 

Piękną oprawę muzyczną 
tego wieczoru zapewnił Chór Pol-
skiej Pieśni Narodowej pod batutą 
Elżbiety Bilmin. Wykonana wiązanka 
tradycyjnych pieśni patriotycznych 
i narodowych podkreśliła nastrój 
wydarzenia i stała się bezpośred-
nim wstępem do filmu. W holu BDK 
można było również obejrzeć wy-
stawę poświęconą policjantom, hi-
storii powstania i losów cmentarnej 
kwatery policyjnej oraz manekiny 

prezentujące mundur przedwojen-
nego policjanta i marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

Serdecznie zapraszamy do 
obejrzenia filmu „Przywrócić pamięć” 
dostępnego na platformie youtube 
pod adresem: https://www.youtube.
com/watch?v=VFXXtG2CVEY       pd

Cd. ze str. 3

Projekcję filmu „Przywrócić pamięć” poprzedziły prelekcje historyczne 

Prezentacja mundurów policyjnych Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
„Policja Państwowa ‘39” z Białegostoku

Na widowni zagościli m.in. starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, 
wicestarosta Piotr Bożko, dyrektor bielskiego szpitala Mirosław Reczko 

oraz komendant powiatowy Policji Wojciech Macutkiewicz

Bezpieczniej w Łubinie Kościelnym

W Łubinie Kościelnym bę-
dzie bezpieczniej i wygodniej. 27 
kwietnia br. powiat bielski zakoń-
czył inwestycję zrealizowaną w ra-
mach Rządowego Funduszu Dróg 
w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na przejściu  
dla pieszych.

Przebudowano prawie 0,3 km 
ulicy w pobliżu szkoły podstawowej, 
ośrodka zdrowia, domu pomocy 
społecznej i kościoła rzymskokato-
lickiego. Ulicę wyposażono: o chod-
niki z kostki betonowej, miejsca po-
stojowe i nawierzchnię bitumiczną, 
uporządkowano  odwodnienie ulicy 

poprzez likwidację zastoisk wod-
nych. Ponadto wybudowano nowe 
wyniesienie przejścia dla pieszych 
w rejonie szkoły, które dodatko-
wo uzyskało nowoczesne solarne 
oświetlenie.

Wartość inwestycji to nieco 
ponad 500 tys. zł, z czego dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu 
Dróg to 200 tys. pozostałe środki 
zapewniły powiat i gmina Bielsk 
Podlaski. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mo-
stowe Maksbud z Bielska Podla-
skiego.

pzd

Działalność zarządu powiatu bielskiego  
w okresie od 25 marca 2022 r.  21 kwietnia 2022 r.

Zarząd Powiatu w okresie 
sprawozdawczym odbył 4 po-
siedzenia. W tym czasie podjęto 
11 uchwał oraz 1 postanowienie, 
w tym m.in.:
• uchwały w sprawie ogłoszenia 

konkursów na stanowisko dyrek-
torów szkół prowadzonych przez 
powiat bielski (dot. I LO, Poradni, 
ZS Nr 1, ZS Nr 4),

• uchwałę w sprawie informacji 
o wykonaniu budżetu Powiatu 
Bielskiego za I kwartał 2022 r., 
udzielonych umorzeniach niepo-
datkowych należności budżeto-
wych, o których mowa w art. 60 
ustawy o finansach publicznych,

• uchwałę w sprawie przekazania 
Radzie Powiatu sprawozdania 
finansowego Powiatu Bielskiego 
za rok 2021.

Zarząd rozpatrzył i zatwier-
dził projekty umów z samorządami 
gminnymi w sprawach związanych 
z realizacją zadań drogowych (dot. 
określenia podstawowych zasad 

udziału stron w realizacji zadań):
• sporządzenie dokumentacji na 

przebudowę drogi powiatowej 
Nr 1581B Wyszki – Filipy Etap 
II – odcinek Kowale – Filipy,

• przebudowa z rozbudową drogi 
powiatowej Nr 1581B Wyszki – 
Filipy (Etap I),

• sporządzenie dokumentacji na 
przebudowę drogi powiatowej Nr 
1579B od skrzyżowania z drogą 
powiatową Nr 1580B do skrzy-
żowania z drogą gminną w m. 
Pulsze,

• budowa wyniesionego przejścia 
dla pieszych w obrębie szkoły 
przy ul. Bielskiej w Orli – droga 
powiatowa Nr 1654B,

• rozbudowa i przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1686B Gredele – 
Gredele Kolonia – do skrzyżowa-
nia z drogą gminną Nr 108273B 
(wypłata odszkodowań),

• sporządzenie dokumentacji na 
przebudowę drogi powiatowej 
Nr 1746B Dydule – Gredele”.

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził 
dokumenty, m.in.:
• sprawozdanie finansowe z dzia-

łalności Warsztatu Terapii Za-
jęciowej Caritas Diecezji Drohi-

czyńskiej w Bielsku Podlaskim za 
I kwartał 2022 r.,

• łączny bilans, łączny rachunek 
zysków i strat oraz łączne ze-
stawienie zmian w funduszu 
jednostki, sporządzone na dzień 
31.12.2021 r.

Zapoznano się uchwałą Skła-
du Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku 
w sprawie wyrażenia opinii o przed-
łożonym przez Zarząd Powiatu 
w Bielsku Podlaskim sprawozda-
niu z wykonania budżetu powiatu 
bielskiego za 2021 r.

Ponadto Zarząd rozpatrzył 
i zaakceptował wnioski kierowników 
jednostek organizacyjnych Powiatu 
i naczelników wydziałów Starostwa 
Powiatowego w sprawach dotyczą-
cych zmian planów finansowych na 
2022 rok oraz inne wnioski doty-
czące bieżącej działalności jedno-
stek organizacyjnych Powiatu.    ek

Zarząd powiatu podczas ob-
rad XXXII sesji rady powiatu w dniu 
28 kwietnia br. otrzymał wotum za-
ufania. Radni udzielili mu również 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu powiatu za 2021 rok.
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Wielki Turniej Szachowy o Puchar Prezesa  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim

To dobry znak, że zaintere-
sowanie szachami wciąż wzrasta 

– dodaje Hackiewicz, który jako pa-
sjonat szachowy  wszczepił  grę do 
szkół, a także do klubów seniora. 
Jest to niestety ostatni mój udział 
w składzie sędziowskim, choć za-
interesowanie szachami nadal po-
zostanie.

Opiekunów i uczestników tur-
nieju powitał Andrzej Dłużewski, 
kierownik ODK, życząc wszystkim 
sukcesów. Wręczył też puchar Je-
rzemu Kokoszowi za zwycięstwo we 
wcześniejszych rozgrywkach.

Ale na nagrody trzeba było 
poczekać. Na rozegranie 7 rund 
uczestnicy potrzebowali ponad  
4 godziny. Podczas przerw można 
było skorzystać z  przygotowanych 
pysznych kanapek,  herbaty i kawy.

- Cieszę się, że tu jestem 

z grupą z Białowieży – mówił 8 la-
tek Mikołaj Wołosik. Mam tu kilku 
rówieśników.

Sędzia główny Patryk Pio-
trowski, utytułowany szachista 
miał wiele pracy. Niejednokrotnie 
podchodził do zawodników, którzy 
przez podniesienie ręki zgłaszali 
swoje problemy. Wreszcie nadszedł 
czas ogłoszenia wyników.

Zwycięzcą turnieju został Eryk 
Bazyan. Kolejne miejsca na podium 
zajęli Leszek Grucel i  Szymon Pio-
trowski. Tuż za nimi na 4 miejscu 
uplasował się  Daniel Filimoniuk, 
jeden z najmłodszych uczestników.

Siedmiu najlepszych uczestni-
ków otrzymało z rąk Jana Kondra-
tiuka, prezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej w Bielsku Podlaskim pucha-
ry i nagrody książkowe. Za  miejsca 
od 8 do 17  były wyróżnienia – pa-
miątkowe gadżety okolicznościo-

Cd. ze str. 1 we. Trzeba przyznać, że w turnieju 
doskonale sobie radził syn prezesa 
Adam, startujący w turnieju po raz 
pierwszy.

Prezes w swoim przesłaniu 
wyraził radość, że może gościć 
w murach Spółdzielni pasjonatów 
szachowych. Jest otwarty na róż-
nego rodzaju inicjatywy, które za-
wsze wspiera finansowo. Stąd też 
szczególne podziękowanie gospo-
darzowi turnieju nie tylko za nagro-
dy i wyróżnienia, ale też za pyszny 
poczęstunek.

Na miesiąc maj ODK zapla-
nował  szereg imprez, w tym cie-
szącą się dużym zainteresowaniem 

„Bielską Majówkę Modelarską 2022” 
w dniach 13 – 15 maja. Impreza 
zapoczątkowana przed kilkoma 
laty cieszy się dużym  zaintereso-
waniem miłośników modelarstwa.
 Foto i tekst Tadeusz Szereszewski

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwa Włodzimierz Hackiewicz

Powiat siemiatycki otrzy-
mał 38, 4 mln złotych na scalenia 
w gminie Milejczyce. Inwestycja 
obejmie 3,4 tys. ha w miejsco-
wościach: Choroszczewo, Lubiejki, 
Pokoaniewo Kolonia  i Wałki. Po 
zakończeniu inwestycji poprawi się 
struktura gospodarstw, powstaną 
nowe drogi dojazdowe do pól co 
w sumie zwiększy jakość gospoda-
rowania.                                    (c)

Milejczyce

38 milionów  
na scalenia

4 czerwca  w Malinnikach 
w gminie Orla odbędzie się impreza 
rekreacyjna Piknik z LGD „Puszcza 
Białowieska”. Jej współorganizato-
rami będą Lokalna Grupa Działania 

„Puszcza Białowieska” i samorząd 
gminy Orla. W programie występy 
zespołów, konkursy z nagrodami 
i atrakcje dla dzieci.                     (cz)

Malinniki

Piknik 
z LGD „Puszcza 

Białowieska”

Ogłoszono wyniki XXII Prze-
glądu Amatorskiej Twórczości Pla-
stycznej Województwa Podlaskiego. 
Organizatorem imprezy jest Pod-
laski Instytut Kultury w Białymsto-
ku. Przegląd jest adresowany do 
twórców nieprofesjonalnych, czyli 

tych, którzy nie zajmują się malar-
stwem i rzeźbą zawodowo. Odbywa 
się co dwa lata i obejmuje takie ka-
tegorie jak malarstwo, rzeźba, ry-
sunek. W tym roku wpłynęło 328 
prac 122 twórców z całego woje-
wództwa podlaskiego. Jury wyso-

ko oceniło hajnowian: 
Marka Sapiołko – 
I Nagroda w dzie-
dzinie rzeźby, Miro-
sława Chilimoniuka –  
II Nagroda w dziedzi-
nie malarstwa oraz  
Jacka Niekrasza – II 
Nagroda w dziedzi-
nie rysunku. Gratu-
lujemy również Sta-
nisławowi Poskrobce, 
malarzowi z Rybak 
I Nagrody.

Od 4 kwietnia 
prace uczestników 
Przeglądu udostęp-
nione są w białostoc-
kiej Galerii „SPODKI”. 
Podsumowanie Prze-
glądu wraz z wrę-
czeniem nagród od-
było się 30 kwietnia 
2022 r.           Z.Jakuć

Hajnowianie w gronie laureatów

I Nagroda (rzeźba) Marek Sapiołko,  
Duch Puszczy I i II, rzeźba w drewnie

To ogólnopolska akcja sprzą-
tania rzek oraz okolicy. Społeczne 
zaangażowanie wielu środowisk lo-
kalnych  pozwala zmienić  i oczyścić 
z zalegających śmieci rzeki i naj-
bliższe otoczenie. Akcja jest organi-
zowana w oparciu o Lokalne Sztaby.

W tym roku operacja ruszyła  
1 kwietnia w Mielniku, gminie, której 
mieszkańcy  uczestniczą w akcji od 
pierwszej edycji w 2019 roku. Do 
Sztabu Lokalnego dołączył Sztab 
Główny. Akcja jest współorganizo-
wana przez GOKSiR w Mielniku.

(cec)

Mielnik

Operacja  
Czysta Rzeka

Finałem zorganizowanym 
przez Politechnikę Białostocką za-
kończył się Wojewódzki Konkurs In-
formatyczny. Uczestniczyło w nim 
24 uczniów szkół podstawowych, 
finalistów eliminacji szkolnych i re-
jonowych.Dziewięciu z nich, którzy 
uzyskali minimum 36 pkt przyzna-
no tytuł laureata konkursu. W tym 
gronie znaleźli się: Iga Awruk ze 
Szkoły Podstawowej w Kleosinie 
i Paweł Kajdewicz reperzentujący 
Szkołę Podstawową w Czeremsze.

Organizatorem konkursu było 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku

(s)

Czeremcha – Kleosin

Znawcy informatyki

Symboliczny czek na taką 
kwotę odebrał w środę 12 kwiet-
nia wójt gminy Narew Andrzej 
Pleskowicz. Dzięki tym pieniądzom 

gmina Narew zmodernizuje drogi 
gminne prowadzące lub bezpośred-
nio przylegające do miejscowego 
lądowiska, z którego korzystają  

służby medyczne i mundurowe.
– Poprawienie dojazdu do tego 

obiektu jest jak najbardziej zasadne. 
Korzysta z niego wiele podmiotów: 
Straż Graniczna, Policja, Wojsko, 
Służba Zdrowia, a także spółka 
Pronar, która eksportuje swoje 
wyroby na wszystkie kontynenty 
globu – powiedział wójt dziękując 
za wsparcie- Głównym zadaniem 
jest poprawa drogi dojazdowej do 
lądowiska, a przy okazji kilka przy-
ległych uliczek zyska nową na-
wierzchnię. To są krótkie 100-me-
trowe odcinki.

Czek przekazali: wicemarsza-
łek Sebastian Łukaszewicz oraz 
członek zarządu województwa 
Marek Malinowski.

(sok) foto:. Kamil Timoszuk

Narew
550 tysięcy na drogi

Kabaret ,,Agrafka’’ Klubu Senio-
ra SEiR ZNP i Grupa Teatralna UTW to 
zespoły utalentowanych i twórczych 
mieszkańców naszego miasta, które 
niedawno mogliśmy oglądać na sce-
nie HDK. Program rozrywkowy ,,Kobieta, 
puch marny?’’ w brawurowym wyko-
naniu Kabaretu ,,Agrafka’’ rozbawił 
publiczność składanką dowcipnych 
wierszy o kobietach. Komedia krymi-
nalna ,,Czekoladki’’, którą z przyjemno-
ścią obejrzeliśmy w wykonaniu Grupy 
Teatralnej UTW pozostanie na długo 
w naszej pamięci.                 Anna Kot 

Hajnówka Kabaret „Agrafka”

Samorząd województwa po 
raz trzeci organizuje konkurs filmo-
wy „Pszczoła w obiektywie”.  Jego 
tematyka to życie pszczół i ich śro-
dowisko ze szczególnym uwzględ-
nieniem roli roślin miododajnych.

Konkurs skierowany jest do 
uczniów szkół średnich. Uczestnicy 
konkursu (maksymalnie 3 osoby) 
powinni przygotować krótki - nie 

dłuższy niż 45 sekund - materiał fil-
mowy, którego motywem przewod-
nim będą rośliny miododajne i ich 
znaczenie dla pszczół oraz środowi-
ska. Materiał należy dostarczyć do 8 
czerwca br. (decyduje data stempla 
pocztowego) do Departamentu Rol-
nictwa i Obszarów Rybackich urzędu 
marszałkowskiego, który jest koor-
dynatorem konkursu.               (sw)

Pszczoła w obiektywie
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Domanowo
Konkurs biblijny

Cd. ze str. 1
II miejsce –  Agata Lisiecka SP 
w Sarnakach
III miejsce – Kinga Piotrowska SP 
w Górkach Grubakach

W części literackiej
- kategoria klas IV – VI współczesna 
wersja wybranej przypowieści
I miejsce – Cyprian Błaszczuk SP 3 
w Siemiatyczach
II miejsce – Zuzanna Stankiewicz 
SP 2 w Sokołowie Podl.
III miejsce – Nina Kałuska SSP 
w Starejwsi

- kategoria klas VII – VIII „Moje życie 
w świetle przypowieści”
I miejsce – Wojciech Celiński SP 2 
w Sokołowie Podl.
II miejsce – Borys Kałuski SSP 
w Starejwsi
III miejsce - Zuzanna Boryszewska 
SP w Ciechanowcu

W części medialnej – film 
„Moje życie w świetle przypo-
wieści”
I miejsce – Julia Strzała NSP w Nie-
cieczy
II miejsce – Julia Dąbrowska NSP 
w Niecieczy
III miejsce – Maja Sulich  SSP 
w Starejwsi

Wszyscy uczniowie uczestni-
czący konkursu otrzymają dyplomy 
za udział oraz nagrody pocieszenia, 
a opiekunowie dyplomy za wspar-
cie i pomoc.

Współorganizatorami kon-
kursu byli: Szkoła Podstawowa im. 
Izydora Kołakowskiego w Domano-
wie, Wydział Katechezy i Szkolnic-
twa Katolickiego Kurii Diecezjalnej 
w Drohiczynie oraz Fundacja Mater.

(seb) 
foto: UG Brańśk

Na potrzeby Ośrodka gmi-
na przeprowadzi remont budynku, 
w którym mieściła się świetlica 
wiejska. M.in. zostanie odnowiona 
elewacja i posadzki. Zostaną wy-
konane instalacje kanalizacyjne 
i elektryczne, wymieniony zostanie 
również zbiornik na nieczystości 
stałe.  Zmianie ulegnie otoczenie 
budynku. Teren zostanie utwar-

Osówka

Ośrodek Aktywności Lokalnej
dzony i zaadaptowany na siłownię 
zewnętrzną.

Wartość inwestycji to 
300 tys. zł, prawie 254 tys. stano-
wić będzie dofinansowanie z fundu-
szy europejskich.

Projekt został zgłoszony w ra-
mach naboru prowadzonego przez 
LGD „Puszcza Białowieska”

(ws)

Trwa budowa ścieżek edu-
kacyjno-przyrodniczych w Wólce 
Nadbużnej w gminie Siemiatycze. 
W ramach - podzielonej na trzy 
etapy  - inwestycji powstanie tzw. 
ekopark. Pierwszy etap obejmu-
jący budowę świetlicy jest już na 
ukończeniu W ramach rozpoczęte-
go 2 etapu powstanie 1 km ścieżek 
edukacyjnych, w większości z kostki 
brukowej, obszerny parking, ogro-
dzenie oraz monitoring przemysło-
wy i przyrodniczy.

W trzecim etapie ekopark 
zostanie wyposażony w elementy 
zarówno edukacyjne i przyrodnicze 
jak też i rekreacyjne.

Inwestycja jest realizowana 
w ramach zadania  „Ochrona zaso-

Ścieżki  edukacyjne w Wólce Nadbużnej

bów bioróżnorodności  i georóżno-
rodności krajobrazu”. Jej realizację 
dofinansował zarząd wojewódz-

twa kwotą  w wysokości 1,1 mln 
zł. Całkowity koszt inwestycji to ok.  
1,6 mln zł. (cec) foto: UG Siemiatycze

Rozstrzygnięty został prze-
targ na remont ok. 3, 8 km odcinka 
drogi powiatowej Grodzisk – Syp-
nie. Za kwotę 2 miliony 274 tys. zł 
zrobi to firma Maksbud z Bielska 
Podlaskiego, która złożyła najtań-
sza ofertę spośród pięciu oferen-
tów. Zakres prac przewiduje m.in. 
remont istniejącej nawierzchni 
bitumicznej, remont poboczy żwi-
rowych , remont przepustów pod 
droga oraz wymianę pionowego 
oznakowania. Zakończenie prac do 
końca lipca br. Inwestycja zostanie 
dofinansowana w wysokości 50 % 
dotacją  z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

To tytuł projektu, który ma na 
celu m.in. zebranie i udokumento-
wanie lokalnych ręczników obrzę-
dowych z terenu gminy.

Jeśli masz w swoim domu 
jakiś ręcznik obrzędowy - podziel 
się nim z nami – apelują organiza-
torzy Przynieś go na Stację Kolejo-
wą 8C/6 (od poniedziałku do środy 
w godzinach 9.00-18.00) lub do 

Grodzisk

Temu celowi służyć będzie 
zorganizowany przez  wojewódz-
two podlaskie konkurs plastyczny 

„Rośliny miododajne upowszechnia-
my, pszczołom byt zapewniamy”.  
Tegoroczny konkurs jest kontynu-
acją konkursów organizowanych  
w latach poprzednich. Prace będą 
oceniane w dwóch kategoriach 
wiekowych;  

* klasy I – III
* klasy IV – VIII.
Na najlepszych trzech uczest-

ników w  każdej kategorii wiekowej 
czekają nagrody rzeczowe.       (pa)

Popularyzacja 
roślin 

miododajnych

Ręcznik dla Kleszczel

Remont drogi

OSP (w soboty w godzinach 16.00 
-19.00) oraz opisz go imieniem 
i nazwiskiem oraz datą i miejscem 
powstania.

Po zakończeniu projektu re-
alizowanego przez Stowarzyszenie 
Kreatorzy Rzeczywistości  zosta-
nie wydany folder a we wrześniu 
zorganizowana wystawa  pod tym 
samym tytułem.                       (s) 

W Michałowie rozpoczęły się, 
29 kwietnia,  zdjęcia do nowej pol-
skiej komedii „Ślicznotka”, której 
akcja rozgrywa się na Podlasiu. Ma 
to być film o akceptacji, marzeniach, 
przyjaźni i miłości, a miasteczko  
zagra niedużą, ale nowoczesną 
miejscowość na wschodzie Polski.

W filmie wyreżyserowanym 
przez Dominika Matwiejczuka  wy-
stąpią znane gwiazdy filmowe – 
Cezary Pazura, Piotr Zelt i Joanna 
Kurowska oraz białostoccy aktorzy: 
Marek Tyszkiewicz, Piotr Szekowski 
i Agnieszka Możejko-Szekowska 
z Teatru Dramatycznego oraz Adam 
Zieleniecki i Krzysztof Pilat z Teatru 
Lalek.         (cz) Foto: UM Michałowo

Michałowo
Ślicznotka

Pierwsza scena miała miejsce w sklepie u pani Eli

Warto przeczytać

Jest rok 1942. W Europie 
szaleje wojna. Na skraju sybe-
ryjskiego obozu młoda kobieta 
składa przysięgę ślubną. Ta de-
cyzja zaważy na jej przyszłości, 
a kłamstwo leżące u jej podstaw 
wyjdzie na jaw dopiero w kolej-
nym stuleciu.

Czasy współczesne, Stany 
Zjednoczone. Ukochana babcia 
Alice Hanna trafia do szpita-
la. Dziewczyna odnajduje w jej 
domu ukryte pamiątki z dawne-
go życia: podniszczone zdjęcie 
młodego mężczyzny, skórzane 
buciki i list. Sparaliżowana sta-
ruszka prosi wnuczkę, by ta po-
jechała do jej ojczyzny – Polski 

MIŁOŚĆ I POŚWIĘCENIE W CZASACH WOJENNEJ ZAWIERUCHY

– i odnalazła ukochanego. Tam Alice 
zaczyna odkrywać bolesną praw-
dę, którą jej babcia rozpaczliwie  

ukrywała przez całe życie.
Gładko przeskakując pomię-

dzy dwoma płaszczyznami cza-
sowymi – okresem okupacji oraz 
współczesnością – Kelly Rimmer 
tworzy opowieść pełną emo-
cji. Z przeplatających się losów 
dwóch kobiet wyłania się historia 
wytrwałości, lojalności, miłości 
i honoru. Autorka uświadamia 
nam, jak niszczycielskie mogą 
być skutki przemilczania prawdy… 
i że czasem musi upłynąć całe 
życie, zanim zdobędziemy się na 
odwagę, by pójść za głosem serca.

Inspirująca powieść o na-
dziei i miłości zdolnej do pokona-
nia wszelkich przeciwności.

Według przyjętego na nad-
zwyczajnym posiedzeniu we wtorek, 
15 marca, projektu, program Fun-
dusze Europejskie dla Podlaskiego 
2021-2027 ma rekordowy budżet. 
Wynosi 1,25 mld zł i jest o 37 mln 
euro większy niż jego odpowiednik, 
realizowany w latach 2014-2020.

– Program jest jednym z na-
rzędzi realizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Podlaskiego 2030. 
Ma przede wszystkim służyć urze-
czywistnieniu jej misji, która brzmi: 
Ambitne Podlaskie -mówi marsza-
łek Artur Kosicki.

Według założeń programo-

wych na każdego mieszkańca wo-
jewództwa ma przypaść 1062 euro. 
Tym samym Podlaskie plasuje się 
na drugim miejscu wśród woje-
wództw pod względem wzrostu 
wartości w porównaniu z poprzed-
nim programem.

Zakłada wsparcie w wielu 
obszarach. To m.in. rozwój przed-
siębiorczości, badań i innowacji, 
efektywności energetycznej, od-
nawialnych źródeł energii, budowa 
i przebudowa dróg wojewódzkich, 
inwestycje w infrastrukturę przed-
szkolną i szkolną, społeczną, zdro-
wotną czy ochronę dziedzictwa 

kulturowego. Ważna będzie również 
aktywizacja bezrobotnych, ubogich 
oraz osób młodych. Projekt obej-
muje także wsparcie na regionalne 
programy zdrowotne, rehabilitację 
leczniczą, elastyczne formy za-
trudnienia, edukację przedszkolną, 
szkolnictwo zawodowe, kształcenie 
osób dorosłych i rozwój ekonomii 
społecznej.

Przyjęcie projektu programu 
przez zarząd województwa i prze-
słanie go Komisji Europejskiej 
otwiera oficjalny proces negocja-
cyjny.

Barbara Likowska-Matys

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
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Przysłowia  ludowe  na  maj

Widzisz  bociana  w  wodzie,  nie  myśl  o  pogodzie.
Grzmot  w  maju  nie  szkodzi,  sad  dobrze  obrodzi.
Grzmot  w  maju  sprzyja  urodzaju.
Gdy  w  maju  często  grzmot,  rośnie  wszystko  w  lot.
Jak  w  maju  plucha,  to  w  czerwcu  posucha.
Jeśli   deszcze  w  maju,  wszystko   rośnie  jak  w  gaju.
W  maju  zbiera  pszczółka,  zbierajże  też  i  ty  ziółka.

 Przysłowia wybrał i zdjęcie dodał Jan Ciełuszecki

      Hajnówka dnia 4 maja 2022 roku  
GK.6621.11.3.2022 
    

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

jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego - 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735) – po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Hajnówka 

p o s t a n a w i a m
uznać za mienie gminne nieruchomości położone w obrębie Lipiny, gmina Hajnówka, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: 

numer 27 o powierzchni 0,3676 ha, numer 62 o powierzchni 0,3261 ha, 86 o powierzchni 0,0790 ha, 105 o powierzchni 0,5485 ha, 147 
o powierzchni 0,1491 ha, 164 o powierzchni 0,4466 ha, 211 o powierzchni 0,0766 ha, 230 o powierzchni 0,6827 ha, 231 o powierzchni 
0,3769 ha.  

U z a s a d n i e n i e
Wójt Gminy Hajnówka wnioskiem z dnia 24 marca 2022 roku zwrócił się do Starosty Hajnowskiego o wydanie decyzji o uznaniu za 

mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Lipiny, gmina Hajnówka jako działki ewiden-
cyjne numer 27, 62, 86, 105, 147, 164, 211, 230, 231 stanowiące drogi, na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 roku poz. 703).

Do wniosku Wójt Gminy Hajnówka o uznanie za mienie gromadzkie załączył zeznania dwóch świadków, którzy zeznali, że przed 
dniem 5 lipca 1963 roku tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych działki oznaczone numerami  
27, 62, 86, 105, 147, 164, 211, 230, 231 położone we wsi Lipiny, gmina Hajnówka użytkowane były przez mieszkańców wsi Lipiny.  

Art.8 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zobowiązuje starostę do ustalenia, które nieruchomości stanowią wspól-
notę gruntową bądź mienie gromadzkie. Przepis ten ma charakter deklaratoryjny i poświadcza stan prawny ustalony na dzień wejścia w życie 
ustawy, to jest na dzień 5 lipca 1963 roku. Dla ustalenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 roku mieniem gromadzkim, istotny 
jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności to, czy nieruchomość taka należała do dawnych, czyli istniejących  
w okresie od 1933 do 1954 roku gromad jako jednostek samorządu terytorialnego mających osobowość prawną i będących podmiotami praw  
i obowiązków oraz ustalenie, czy przed dniem wejścia w życie ustawy była faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich 
rad narodowych (Dz. U. Nr 43 poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad okre-
ślony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie w 1954 roku gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów 
w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad spowodowany był faktem, iż gromady nowo powstałe utraciły osobowość prawną. 
Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana 
przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych(Dz.U. Nr 26 z 1975 roku poz. 139),na podstawie 
którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

Tut. urząd po zbadaniu zebranego materiału dowodowego, stwierdził, że działki (drogi) oznaczone aktualnie numerami ewidencyjnymi:  
27, 62, 86, 105, 147, 164, 230, 231, były drogami na mapie (pierworysie z 1956 roku wsi Lipiny, gmina Hajnówka ).

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 211 o powierzchni 0,0766 ha została wydzielona w maju 1963 roku jako droga i została 
zapisana na Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji w Hajnówce.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ prowadzący postępowanie uznał, iż działki nr 27, 62, 86, 105, 147, 164, 211, 230, 231 spełniają 
wymogi ustawowe do uznania ich za mienie gromadzkie. Przed 1963 rokiem przedmiotowe działki faktycznie były wykorzystywane jako 
grunt użyteczności publicznej. Podmiotem, który korzystał z prawa do użytkowania przedmiotowych działek nie była wyłącznie określona 
grupa osób do tego uprawnionych, ale ogół mieszkańców wsi.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2022 roku tut. urząd poinformował Urząd Gminy Hajnówka oraz sołtysa wsi Lipiny o możliwości wypo-
wiedzenia się co do zebranych dowodów.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. 

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

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Lipiny oraz poprzez wywie-

szenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka  oraz w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także zamieszcza 
się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego oraz w prasie lokalnej.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Hajnówka 
2. Sołtys wsi Lipiny 
3. Urząd Gminy Hajnówka celem wywieszenia na okres 14 dni 
4. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na okres 14 dni 
5. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego
6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka 
7. Prasa lokalna – Gazeta Hajnowska 
8. Ewidencja gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Hajnówce
9. a/a

Starosta Hajnowski 
Andrzej Skiepko

Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji zaprasza ama-
torów biegania do udziału w VIII 
Mielnickiej Dysze. W programie:
• bieg główny – 10 km
• bieg towarzyszący – 5 km
• nordic walking – 10 km

VIII Mielnicka Dycha
• bieg dzieci – 500 m; 1000 m

Wszyscy, którzy 4 czerwca 
chcą sprawdzić swoje umiejętno-
ści  mogą się zapisać  pod adresem: 
https://dostartu.pl/viii-mielnicka-dy-
cha-v7249

(cec)

Podczas obrad XXXIX se-
sji Sejmiku radni przyznali dota-
cje w ramach Funduszu Wsparcia 
Gmin i powiatów, który jest autorską 
inicjatywą samorządu wojewódz-
twa. W tym roku w puli znalazło się  
20 mln zł. Podczas posiedzenia radni 
rozdzielili je pomiędzy 28 podlaskich 
samorządów na różne inwestycje, m.in., 
budowę dróg, szkół, kanalizacji, domów 
kultury, oświetlenia.

Wśród wspartych samorządów  
znalazły się m.in.: powiat bielski, który 

otrzymał 500 tys. zł na przebudowę 
i rozbudowę internatu przy Zespole 
Szkół nr 4 i powiat hajnowski, który 
otrzymał 1.450 tys zł remont dróg 
powiatowych.

Wśród beneficjentów są także 
gminy: Gródek (400 tys zł na remont 
Gminnego Centrum Kultury) i Narew, 
która otrzymała 550 tys. zł na wsparcie 
zamierzenia inwestycyjnego dotyczące-
go modernizacji dróg gminnych przyle-
gających lub prowadzących bezpośred-
nio do lądowiska firmy „Pronar”.    (bar)

Dotacje na lokalne inwestycje

W PRL-u organizowano Olim-
piadę Wiedzy o Partii, w III RP zastą-
piła ją Olimpiada Wiedzy o Solidar-
ności. 16 marca w urzędzie marszał-
kowskim odbył się finał wojewódzki 
konkursu „Olimpiada Solidarności 

- Dwie dekady historii”  Do eliminacji 
wojewódzkich zakwalifikowało się 13 
uczestników z siedmiu szkół ponad-
podstawowych, ostateczni do elimi-
nacji przystąpiło dziesięcioro uczniów.

Największą wiedzą wykazała 

Finał wojewódzki  
VIII Olimpiady Solidarności

się Karolina Hanc z II LO w Suwał-
kach. Drugie miejsce zajął Daniel De-
rehajło z Zespołu Szkół nr 1 w Bielsku 
Podlaskim a trzecie Natalia Bielicka 
z I LO w Zambrowie. Ta trójka będzie 
reprezentowała nasze województwo 
na eliminacjach centralnych, które 
odbędą się w dniach 6 – 8 czerwca 
w Sieradzu. Krajowy finał zostanie 
poprzedzony trzydniowym wyjaz-
dem studyjnym do Gdańska  25 – 28 
kwietnia br.                             (czar) 

Taką kwotę przeznaczył  Za-
rząd Województwa  na wsparcie 
w 2022 roku klubów i organizacji 
sportowych w województwie podla-
skim. Najwięcej, po 500 tys. zł, trafi 
do Jagiellonii Białystok i Ślepska 
Suwałki reprezentujących woje-
wództwo w najważniejszych roz-
grywkach sportowych w kraju.

Łącznie 450 tys. zł trafi do  
klubów z innych dyscyplin spor-
towych występujących w najwyż-
szych klasach rozgrywek sporto-
wych.

Po 100 tys zł zostanie prze-
znaczonych również m.in. na zaję-
cia sportowe dla uczniów klas I-III 
szkół podstawowych, w ramach 
Programu powszechnej nauki pły-

wania „Umiem pływać”, zgodnego 
z wytycznymi Ministerstwa Sportu 
i Turystyki (100 tys. zł), realizację 
ogólnopolskiego programu „Upo-
wszechnianie sportu wśród dzieci 
i młodzieży w zakresie lekkiej atle-
tyki” (100 tys. zł), czy dofinansowa-
nie klubów sportowych z naszego 
regionu za wyniki sportowe w Sys-
temie Sportu Młodzieżowego (250 
tys. zł).

Wsparcie z województwa 
otrzyma prawie 50 klubów piłkar-
skich oraz inne dyscypliny sportowe, 
m.in.100 tys zł otrzyma  Tur Basket 
Bielsk Podlaski.

Ponad 2 mln zł zarząd prze-
znaczył na wsparcie inicjatyw i wy-
darzeń sportowych w regionie.(czar)

8,5 miliona zł na sport

W białostockim centrum Za-
menhofa od 21 kwietnia do 22 
maja br czynna będzie wystawa  
ph. Żadnej przemocy”

W 1978 roku Astrid Lind-
gren otrzymała Pokojową Nagrodę 
Księgarzy Niemieckich. Podczas 
ceremonii wręczenia nagrody wy-
głosiła płomienną mowę przeciwko 
przemocy, zwłaszcza wobec dzieci. 
Wyraziła głęboką tęsknotę ludzi za 
pokojem na świecie oraz wskazała 
na mechanizmy powstawania prze-

mocy, którym każdy z nas może 
przeciwdziałać.

Stworzona przez Instytut 
Szwedzki wystawa „Żadnej prze-
mocy!” składa się z plansz z cyta-
tami z tego właśnie przemówienia. 
Niezwykle ważny i wciąż aktualny 
przekaz Lindgren podkreślają suge-
stywne akwarelowe ilustracje Stiny 
Wirsén.

Mamy nadzieję, że wystawa 
przyczyni się do pełniejszego zro-
zumienia, dlaczego kary cielesne 

Białystok
Żadnej przemocy

nie są dobrą metodą wychowawczą.
Wystawa nawiązuje do pu-

blikacji książki Wydawnictwa Za-
kamarki „Żadnej przemocy!”, która 
zawiera pełny tekst przemówienia 
wygłoszonego przez Astrid Lind-
gren we Frankfurcie, przedmowę 
Marty Santos Pais i posłowie Tho-
masa Hammarberga – osób zaan-
gażowanych w strukturach ONZ 
w ochronę praw dziecka, a także 
poruszający wiersz Astrid Lindgren 

„Gdybym była Bogiem…”.

CZY WIESZ ŻE ...
Po przeczytaniu 100-stro-

nicowej książki już można za-
uważyć zmiany w mózgu. 
Wzrasta liczba połaczeń sy-
naptycznych. Ale, aby zmiany 
te utrwalały się, trzeba czytac 
regularnie. I nie ma znaczenia, 
jaka to będzie książka.

Z wiekiem mózg się sta-
rzeje, a trening poprzez czytanie, 
może ten proces opóźnić o 30 
proc.
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Od 18 lat, 2 maja we wszystkich miej-
scowościach w Polsce przestrzeń zapełnia się 
biało-czerwonymi barwami. Flagi wznoszone 
są na masztach, przyulicznych słupach, a także 
domach prywatnych. 

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 
został ustanowiony na mocy ustawy Sejmu 
w 2004 roku. Święto to ma wyrażać szacunek 
do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsa-
mości oraz symbolach narodowych.

W Hajnówce, tradycyjnie w samo po-
łudnie, przed budynkiem Urzędu Miasta na-
stąpiło  uroczyste wciągnięcie flagi na maszt. 
W tegorocznej uroczystości wzięły udział wła-
dze miasta Hajnówka, Powiatu Hajnowskiego, 

Dzień Flagi w Hajnówce

Gminy Hajnówka, przedstawiciele służb mun-
durowych (policji, straży pożarnej, wojska), 
radni miasta. Przedstawicielami młodego po-
kolenia były dzieci z hajnowskich przedszkoli, 
trzymające w ręku małe flagi. 

W obliczu trudnej sytuacji geopolitycznej, 
toczącej się wojny na Ukrainie ten dzień miał 
szczególny wymiar. Wówczas stają się nam 
bliskie takie wartości jak tożsamość narodowa, 
jedność narodu, niezależność, wolność, które 
kryją się pod symboliką flagi kraju. 

Emilia Korolczuk
Fot. Ewa Zubrycka

W dniach 20-21 kwietnia 2022 r. gości-
liśmy w Hajnówce doradców sektorowych ze 
Związku Miast Polskich - panów Grzegorza Ro-
mana i Piotra Górkę, którzy w ramach projektu 

O Nowym Centrum Hajnówki, mieszkalnictwie i transporcie 
publicznym z doradcami Związku Miast Polskich

„Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” 
wspierają miasto w realizacji przedsięwzięć 
dotyczących Nowego Centrum Hajnówki, 
mieszkalnictwa i transportu publicznego. 
W wizycie uczestniczyła również nasza stała 
i nieoceniona doradczyni miasta Agnieszka 
Dawydzik, której notabene zawdzięczamy 
zwerbowanie i organizację pomocy tak pro-

Cd. str. 2

Historia naszego kraju to kręta ścieżka 
wyłożona kostkami bogatej tradycji, sukce-
sów, ale też gorzkich porażek. Ostatecznie 
jednak zawiły szlak wiedzie ku zwycięstwu. 
Jednym z symboli polskości jest Konstytu-
cja 3 Maja – pierwszy tego typu spisany akt 
prawny w Europie.  Konstytucja stanowiąca 
dowód niezwykłej odwagi, troski o dobro oj-
czyzny wyrażonej w potrzebie reform, miała 
być pierwszym krokiem ku naprawie polskiej 
państwowości. 

Koleje losu uniemożliwiły dopełnienie 
tego procesu, niemniej jednak obrady Sejmu 
Czteroletniego na zawsze weszły do kanonu 
najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski. 
Dziś żyjąc w wolnym, demokratycznym kraju 
Polacy nadal pamiętają o tym doniosłym wy-
darzeniu. W tym roku we wszystkich częściach 
kraju świętowano 231 rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, w tym w Hajnówce. Było 
inaczej niż przez ostatnie dwa lata – dotąd 
pandemia uniemożliwiała wspólne świętowa-
nie. W tym roku wspólnie (i tłumnie) uczciliśmy 
ten wyjątkowy dzień. 

Uroczystości rozpoczęły się Świętą Litur-
gią i Nabożeństwem Dziękczynnym w Intencji 
Ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy oraz Uro-
czystą Mszą w Intencji Ojczyzny w Kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego.  Hajnowianie 
tłumnie uczestniczyli w obu nabożeństwach– 
rodziny z dziećmi, starsi i młodsi wspólnie 
świętowali to niezwykłe wydarzenie. Tuż po 
tym większość z nich wzięła udział w uroczy-

Wiwat 3 Maja! Obchody 231 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Hajnówce  

z udziałem samorządowców

stej procesji do Obelisku im. Konstytucji 3 Maja 
w Parku Miejskim. Pochód otwierała Orkiestra 
Dęta i Mażoretki.

Główna uroczystość pod Obeliskiem 
rozpoczęła się Hymnem Narodowym w wy-
konaniu, świetnej jak zawsze, Orkiestry Dę-
tej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce 
pod batuta Krzysztofa Romaniuka, w asyście 
pocztów sztandarowych szkół i służb mun-
durowych. 

Dopisała i pogoda, i frekwencja – pod 
obeliskiem okolicznościowe wiązanki złożyło 
35 delegacji! W uroczystościach zorganizo-
wanych przez Burmistrza Miasta Hajnówka 
Jerzego Siraka wzięli udział przedstawi-
ciele samorządu powiatu, gminy Hajnówka, 
przedstawiciele Lasów Państwowych i służb 
mundurowych, przedstawiciele organizacji 
i instytucji publicznych szczebla administracji 
rządowej i samorządowej, duchowni obu ko-
ściołów, uczniowie szkół, przedszkolaki i oczy-
wiście mieszkańcy. Wszystkich uczestników 
uroczystości gorąco powitał Burmistrz Miasta 
Hajnówka. Burmistrz Jerzy Sirak przypomniał 

okoliczności powstania konstytucji, nawiązał 
do jej dziedzictwa w kontekście kształtowania 
postaw patriotycznych wśród młodzieży na 
przełomie dziejów Polski i trudnej historii na-
szego kraju oraz udziału w tworzeniu podwalin 
demokratycznej Europy. 

Po wystąpieniu okolicznościowym du-
chowni kościoła katolickiego i prawosławnego 
zmówili Modlitwę za Ojczyznę. Cd. str. 3



O Nowym Centrum Hajnówki, mieszkalnictwie i transporcie publicznym z doradcami Związku Miast Polskich

fesjonalnych ekspertów dziedzino-
wych.

W pierwszym dniu wizyty od-
był się spacer badawczy po mieście, 
któremu przewodził Ireneusz Kien-
dyś, Zastępca Burmistrza. Wizyty 
w kluczowych miejscach, będących 
zarówno atrakcjami turystyczno-
-przyrodniczymi, jak i miejscami 
realizacji rozwojowych przedsię-
wzięć, na których opiera się  Nowa 
Ścieżka Rozwoju, pozwoliły dorad-
com Związku Miast Polskich lepiej 
zrozumieć miasto oraz poczuć jego 

genius loci.  Pierwszy dzień wizyty 
zakończyła dyskusja i informacja 
zwrotna doradców z wizji lokalnej 
z udziałem Burmistrza Jerzego 
Siraka i przedstawicieli referatów 
Urzędu Miasta.  W ocenie ekspertów 
wyzwaniem miasta jest jego wiel-
kość, tj. rozległość i brak CENTRUM. 
Dworzec – Urząd Miasta – Kościół 
– Sobór św. Trójcy – to tu bije serce 

Hajnówki i należy właśnie na tym 
obszarze skoncentrować działania 
rozwojowe. Dodatkowo wskazano, iż 
twardą dźwignią rozwoju Hajnówki 
jest:
• rozwój przemysłu i przedsiębior-

czości – skoncentrowany, a nie 
rozproszony w wielu miejscach 
miasta;

• powiązanie z kluczowym połącze-
niem komunikacyjnym, tj. z drogą 
krajową DK19, która w przyszłości 
ma się stać drogą ekspresową;

 • budownictwo mieszkaniowe wie-
lorodzinne.

Jako zespół projektowy może-
my być dumni z trafnej diagnozy, 
która została odzwierciedlona w za-
projektowanej w ramach Programu 
„Rozwój Lokalny” Nowej Ścieżce 
Rozwoju Hajnówki. Zaplanowane 
przedsięwzięcia znakomicie oddają 
potrzeby rozwojowe miasta. Pod-
czas dyskusji padło wiele ciekawych 
informacji i pomysłów, na których 

powinno skupić się miasto w trakcie 
realizacji przedsięwzięć projekto-
wych. O szczegółach rozmawiali-
śmy już następnego dnia w trakcie 
warsztatów, które podzieliliśmy te-
matycznie na: 
• I warsztat: NOWE CENTRUM HAJ-

NÓWKI – spotkanie z udziałem 
Zastępcy Burmistrza – Ireneusza 
Kiendysia i przedstawicieli bran-
żowych referatów Urzędu Miasta. 
W trakcie spotkania omówiono 
przedsięwzięcia dotyczące Nowe-
go Centrum Hajnówki, planowania 
i zagospodarowania przestrzenne-
go, zabudowy i organizacji prze-
strzeni miejskiej.

• II warsztat: ROZWÓJ MIESZKAL-
NICTWA – spotkanie z udziałem 
lokalnego przedsiębiorcy – de-
welopera – Janusza Panasiuka, 
dyrektora Zakładu Gospodarki 
Komunalnej – Anatola Łapiń-
skiego, Prezesa Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych – Jarosława 
Kota oraz Zastępcy Burmistrza 
– Ireneusza  Kiendysia. Doradcy 
przedstawili aktualny stan potrzeb 
mieszkaniowych i wskazali na ak-
tualne trendy w planowaniu tego 
typu miast oraz koszty przyszłego 
funkcjonowania miasta (społecz-
ne, finansowe, środowiskowe, etc.) 
zależne od wybranego modelu 
zabudowy. Wspólnie dyskutowano 
i szukano wariantów rozwiązania 
problemów, barier oraz pomy-
słów na opracowanie programu 
mieszkaniowego dla miasta, który 

Cd. ze str. 1 przyczyni się do rozwoju miasta.
• III warsztat:  TRANSPORT PUBLICZ-

NY – spotkanie z udziałem Preze-
sa Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych – Jarosława Kota oraz 

Zastępcy Burmistrza - Ireneusza 
Kiendysia. W trakcie spotkania 
doradca sektorowy ZMP Grzegorz 
Roman przedstawił politykę komu-
nikacyjną dla miasta, w której m.in. 
zwrócił uwagę na: potrzebę wypro-
wadzenia transportu ciężarowego 
z centrum miasta, powiązania 
komunikacyjnego miasta z regio-
nem (w tym współpraca z powia-
tem), konieczność przygotowania 
koncepcji generalnej transportu 
miasta, bardziej zrównoważonej 
mobilności (poprawa warunków 
komunikacji pieszej i rowerowej), 
aspekt ekologiczny – przejście na 
autobusy elektryczne,  opracowa-
nie polityki parkingowej, elektro-
nizacja systemu informacyjnego 
komunikacji miejskiej, weryfikacja 
rozkładu transportu publicznego.

Podbudowani i pełni nowych 

pomysłów z dużym zainteresowa-
niem wysłuchaliśmy praktycznych 
wskazówek z zakresu planowania 
przestrzennego, organizacji mia-
sta, polityki mieszkaniowej i zrów-

noważonego transportu publiczne-
go. Z tym większą niecierpliwością 
czekamy na kolejne spotkania 
branżowe z ekspertami ZMP spe-
cjalizującymi się w tematyce przed-
siębiorczości. Nasz opiekun i dobry 
duch projektu, Agnieszka Dawydzik, 
już pracuje nad agendą kolejnych 
warsztatów. Niebawem kolejna re-
lacja z postępu projektu „Hajnówka 
OdNowa – Zielona Transformacja”, 
realizowanego w ramach EOG „Roz-
wój lokalny”.

Spotkanie zrealizowane było 
w ramach projektu „Hajnówka Od-
Nowa – Zielona Transformacja” 
finansowanego ze środków Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2014 – 
2021 oraz budżetu państwa.

Zespół ds. projektu 
Referat Rozwoju

W dniu 29 kwietnia 2022 roku, 
podczas Podlaskiego Forum Teryto-
rialnego Burmistrz Miasta Hajnówka 
Jerzy Sirak, zaprezentował założenia 
projektu „Hajnówka Odnowa - Zielo-
na Transformacja”. Nasza inicjatywa 
projektowa powołania Forum Ambit-
nych Miast we współpracy z Woje-
wództwem Podlaskim została jed-
nogłośnie przyjęta przez członków 
Podlaskiego Forum Terytorialnego 
i podlaskie miasta.
Zespół ds. projektu, Referat Rozwoju

Propozycja Hajnówki przyjęta jednogłośnie przez Podlaskie Forum Terytorialne

W dniu 29 kwietnia 2022 roku 
w siedzibie Politechniki Białostoc-
kiej odbyło się spotkanie związane 

z projektem „Hajnówka Odnowa - 
Zielona Transformacja„. Politechnika 
Białostocka to ważny partner Haj-

Z Politechniką Białostocką o nowej polityce rozwojowej Hajnówki

Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja
Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021  
oraz budżetu państwa.

nówki w nowej polityce rozwojowej 
naszego miasta. Podczas spotkania, 
w gronie przedstawicieli uczelni: 
władz oraz reprezentantów trzech 
wydziałów związanych z architek-
turą, budownictwem i środowiskiem 
oraz zarządzaniem, omówione zo-
stały wspólne przedsięwzięcia, m.in.: 
konkursy architektoniczne o tema-
tyce miejskiej dla studentów; Stre-
fa Doświadczeń, Strefa Dobrego 
Zdrowia i Laboratorium Grzybów 
Akademii Przyrody; klasy politech-
niczne i o profilu OZE w hajnowskich 
szkołach; system monitorowania sy-
tuacji społeczno-gospodarczej Haj-
nówki, ułatwiający podejmowanie 
decyzji zarządczych; badania popy-
tu na usługi turystyczno-rekreacyjne 
w mieście wraz ze scenariuszami ich 
rozwoju. 

Zespół ds. projektu 
Referat Rozwoju



Marszałek Artur Kosicki z wizytą z Powiecie Hajnowskim
Obrady XXVI sesji Rady Po-

wiatu Hajnowskiego w kwietniu 
br. swoją obecnością zaszczycił 
Marszałek Województwa Podla-
skiego Pan Artur Kosicki. Mar-
szałek przyjechał z dobrymi wie-
ściami – w trakcie posiedzenia 
na ręce Starosty Hajnowskie-
go Andrzeja Skiepko i radnego 
wojewódzkiego Mikołaja Ja-
nowskiego nastąpiło uroczyste 
przekazanie promesy o wartości 
1,4 mln zł na dofinansowanie in-
westycji drogowych w powiecie. 
Dotacja pochodzi z Funduszu 
Wsparcia Gmin i Powiatów. 

Dzięki pieniądzom otrzyma-
nym z Funduszu Gmin i Powiatów, 
powiat hajnowski wyremontuje ok. 
10 km dróg powiatowych. W ramach 
pozyskanych środków zaplanowano 
remonty dróg powiatowych metodą 
nakładki asfaltowej oraz remonty 
żwirowych poboczy na odcinkach: 
Lewkowo Nowe – Podlewkowie 
oraz w miejscowościach: Stare Bere-
zowo, Zbucz, Szostakowo i Krzywiec.  

Ilość zrealizowanych remontów 
zależy od rozstrzygnięcia postępo-
wania przetargowego – wzrost cen 

i inflacja mają przełożenie na oferty.
Satysfakcji z otrzymanej po-

mocy nie krył starosta Andrzej 
Skiepko. Starosta podziękował 
Marszałkowi Województwa Podla-
skiego za dotychczasową, owocną 
współpracę i wsparcie samorządu 
w działaniach na rzecz społeczności 
lokalnej:

W ostatnich latach na mo-
dernizację dróg otrzymaliśmy od 
Zarządu Województwa Podlaskiego 

duże pieniądze. W 2020 r. – 1 mln 
zł, w 2021 – 1,2 mln zł. Środki te 
pozwoliły nam wyremontować dro-

gi, które służyły za objazd w trak-
cie przebudowy drogi wojewódzkiej 
w kierunku Białegostoku. Do tego 
dochodzą projekty scaleniowe wraz 
z pracami poscaleniowymi o war-
tości kilkudziesięciu milionów zło-
tych.  Pula środków na scalenia dla 
Powiatu Hajnowskiego powiększyła 
się o kolejne 2, 3 mln zł za sprawą 
nowego projektu „Nowiny – Usnarsz-
czyzna” w gminie Narew. Może-
my również liczyć na Marszałka 

w materii zarządzania kryzysowe-
go, w związku z sytuacją na granicy 
polsko-białoruskiej – mówi Starosta 
Andrzej Skiepko.

Będąc przy głosie Marszałek 
podzielił się z radnymi i mieszkań-
cami dobrymi informacjami - w no-
wej perspektywie finansowej na lata 
2021-2027 do Województwa Podla-
skiego trafi ponad 1 mld euro - o 40 
mln euro więcej niż w mijającej per-
spektywie! Ponadto w trakcie sesji 
Marszałek zadeklarował finansowe 
wsparcie Województwa Podlaskie-
go dla samorządów powiatowych 
i gminnych w zakresie modernizacji 
dróg po zakończeniu budowy zapory 
na polsko-białoruskiej granicy oraz 
przypomniał, że na szczeblu rządo-
wym trwają pracę nad utworzeniem 
funduszu wspierającego naprawę 
dróg .

Odpowiadając na pytania rad-
nych, Marszałek odniósł się także 
do kwestii modernizacji drogi wo-
jewódzkiej 687 Zwodzieckie – Jusz-
kowy Gród. Marszałek Województwa 

Podlaskiego Pan Artur Kosicki za-
deklarował realizację przebudowy 
drogi, z wykorzystaniem środków 
z nowej perspektywy finansowej. 
Obecnie trwają prace nad aktuali-
zacją dokumentacji. Droga jest na 
3 miejscu w „ Regionalnym Planie 
Transportowym Województwa”, 
w ocenie Marszałka realizacja in-
westycji powinna zostać rozpoczęta 
w 2023 r.

Zabiegając o środki na in-
frastrukturę drogową, wspieramy 
rozwój regionu, wspieramy naszych 
mieszkańców. Rozwój transportu, tu-
rystyki i inwestycji jest ściśle zwią-
zany z dostępnością infrastruktural-
ną regionu. Zdajemy sobie sprawę 
z ogromu potrzeb w tym zakresie, 
stąd czynimy starania, by stale po-
większać pulę dostępnych funduszy. 
Dziękujemy Zarządowi Wojewódz-
twa z Panem Marszałkiem Arturem 
Kosickim na czele za wspieranie 
naszych wysiłków – mówi Starosta 
Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

Wiwat 3 Maja! Obchody 231 rocznicy  
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Hajnówce  

z udziałem samorządowców
Cd. ze str. 1

Następnie poszczególne dele-
gacje złożyły kwiaty.

Obchody Konstytucji 3 Maja 
zwieńczył koncert w Hajnowskim 
Domu Kultury.

Konstytucja 3 Maja była aktem 
niezwykłym – pionierskim w swoich 
czasach, oddziałującym na kolej-
ne pokolenia Polaków jako symbol 
mądrości, odwagi i przywiązania 

do swojej Ojczyzny. Oddziałuje do 
dziś – fakt, że żyjemy w wolnym 
kraju, mówimy swoim ojczystym ję-
zykiem, dumnie kibicujemy swoim 
rodakom (nie tylko podczas zmagań 
sportowych) a w szkole poznajemy 
historię Polski, traktujemy jako coś 
naturalnego. Tymczasem historia 
naszej ojczyzny oraz teraźniejsze 
wydarzenia przypominają nam, 
że niepodległość to wartość, którą 

trzeba pielęgnować, to efekt starań 
wielu pokoleń, wielu istnień, które 
za ukochaną ojczyznę nie wahali 
się oddać tego co najcenniejsze – 
osobistego szczęścia a nawet życia. 
W dni takie jak Święto Konstytucji 3 
Maja uzmysławiamy sobie, że mó-
wiąc dom mamy na myśli nie tylko 
swoje prywatne M, ale coś więcej 
– naszym domem jest ojczyzna: 
POLSKA.              Katarzyna Miszczuk

Region Puszczy Białowieskiej 
oplata sieć ponad 176 km szla-
ków nordic walking, znajdujących 
się pod opieką samorządu Powiatu 
Hajnowskiego, Gminy Białowieża 
i Gminy Narewka.  W ramach pro-
jektu „Transgraniczne dziedzictwo 
Puszczy Białowieskiej ”, realizowa-
nego z  Programu Współpracy Tran-
sgranicznej Polska – Białoruś – Ukra-
ina 2014–2020, samorząd powiatu 
odnowił 7 szlaków Nordic Walking 
wchodzących w skład „Nordic Park 
Kraina Puszczy i Żubra”, o łącznej 
długości ok. 100 km! W ramach za-
dania  odnowieniowo także elementy 
drewnianych 8 tablic informacyjnych 
-  oczywiście do całości powierzchni 
malowanych i zaimpregnowanych 
użyto środków przyjaznymi środo-
wisku. 

Zapraszamy na testowanie od-
nowionych tras: 
• Trasa 1 – Leśna przechadzka (kolor 

zielony) – 3 km 
• Trasa 2 – W pobliżu Krynoczki (ko-

lor zielony) – 9 km
• Trasa 3 – Wokół Sacharewa (kolor 

czerwony) - 11 km
• Trasa 4 – Krajobrazy Czerlonki (ko-

lor czerwony) – 9 km
• Trasa 5 – Trybami Puszczy Biało-

wieskiej ( kolor czarny) –15 km
• Trasa 6 – Pętla Żubra (kolor czarny) 

–15 km

• Trasa 7 – Do Starej Białowieży (ko-
lor czarny) –21 km

Przechadzki po szlakach ułatwi 
Wam aplikacja „Szlaki Puszczy Biało-
wieskiej”, przygotowana przez Lokal-
ną Organizację Turystyczną Region 
Puszczy Białowieskiej – do pobrania 
w AppStore i GooglePlay.
Krótka charakterystyka tras

Wędrówka szlakami nordic 
walking to doskonała okazja, by 
połączyć przyjemne z pożytecznym 
– marsz przez Puszczę pozwala 
podpatrzeć wyjątkową przyrodę 
a równocześnie zadbać o kondycję. 
Punkty wyjścia na trasy zlokalizo-
wane zostały w 2 miejscach: przy 
Parku Wodnym w Hajnówce oraz 
przy Centrum Turystyki i Promocji 
KRAINA ŻUBRA. W trakcie marszu 
mamy okazję poznać wyjątkową 
przyrodę Puszczy Białowieskiej oraz 
fragment (wielo) kultury – trasy bie-
gną przez rezerwaty: Władysława 
Szafera (Leśna przechadzka, Kra-
jobrazy Czerlonki), Lipny (W pobliżu 
Krynoczki), Głęboki Kąt (Wokół Sa-
charewa) i Lasy Naturalne Puszczy 
Białowieskiej (Trybami Puszczy Bia-
łowieskiej); przez ścieżki edukacyjne: 
„Szlak Dębów Królewskich i Wielkich 
Książąt Litewskich” (Do Starej Biało-
wieży. PS. gdzieś tu stał na poły le-

gendarny dwór Jagiellonów), mijając 
po drodze niezwykłości przyrodnicze 
takie jak pomniki przyrody czy „Góra 
Batorego” (wedle legendy król Ste-
fan Batory strudzony łowami wybrał 
na odpoczynek wzniesienie porosłe 
dzikim drzewostanem) oraz kultu-
rowe – Krynoczkę, gdzie od wieków 
płynęło tu święte źródło, mieszczące 
się przy kapliczce św. Braci Macha-
beuszy z 1848r.

Krótko mówiąc - łapcie za kije 
i w drogę! Turystyka aktywna to po-
pularna w regionie forma odpoczyn-
ku, mamy nadzieję, że Wasza też! 
Świeżutkie, odnowione trasy nordic 
walking czekają na Was!
Kolejne działania w ramach pro-
jektu

Równocześnie, w ramach pro-
jektu, trwają prace nad oznakowa-
niem zielonego szlaku rowerowego 
na trasie: Dubicze Cerkiewne, cerkiew 
- Zalew Bachmaty - Werstok  - Topiło 
- „Miejsce Mocy” - Białowieża, budy-
nek PTTK: całość ok. 42 km.  A latem 
planujemy wystartować z „Akademią 
Dziedzictwa Puszczy Białowieskiej”. 
Będą rajdy rowerowe, spacery te-
matyczne, seminarium nt. rozwoju 
turystyki. Będzie się działo! Śledźcie 
nasze media, będziemy informować 
o terminach.       Katarzyna Miszczuk

Zapraszamy na odnowione szlaki Nordic Walking!

Program „Czyste powietrze”  
– aplikuj o środki

TAK dla zielonej energii 
w Powiecie Hajnowskim! W ra-
mach nowej kampanii informa-
cyjnej prezentujemy najważniej-
sze zasady rządowego progra-
mu.
Czyste powietrze – zbiór najważ-
niejszych informacji

Program „Czyste Powietrze” 
skierowany jest do właścicieli/
współwłaścicieli budynku mieszkal-
nego – czyli domu jednorodzinnego 
z maksymalnie dwoma wydzielony-
mi lokalami wyodrębnionych księgą 
wieczystą (tzw. czworaki na ten mo-
ment nie kwalifikują się do Progra-
mu, traktowane są jako integralny 
budynek). Budynek podlegający do-
finansowaniu to ten oddany do użyt-
kowania, nie w budowie. Od maja 
2020 r. o dofinansowanie nie mogą 
ubiegać się właściciele domów no-
wobudowanych - dla nich dedyko-
wany będzie program „Moje ciepło”, 
pozostający jeszcze w fazie opraco-
wania. Kolejna sprawa – właściciele 
budynków oddanych do użytkowa-
nia po 2014 r. nie mogą ubiegać się 
o docieplenie oraz wymianę stolarki 
okiennej czy drzwiowej.

Masz zarejestrowaną dzia-
łalność w budynku (np. prowadzisz 
agroturystykę, punkt handlowy)? 
W założeniach Programu, powierzch-
nia działalności gospodarczej w bu-
dynku nie może przekraczać 30%.
Jeżeli powierzchnia przeznaczona na 
działalność gospodarczą przekracza 
30%  nie ma możliwości skorzysta-
nia z programu

Planujesz ubiegać się o dofi-
nansowanie? Zadbaj o stan prawny 
budynku! Pierwszą ważną sprawą 
jest prawo własności – jeśli nie je-
steś jedynym właścicielem budyn-
ku, pamiętaj że pozostali współ-
właściciele muszą wyrazić zgodę 
na realizację planowanego przed-
sięwzięcia w ramach programu (do 
wniosku należy dołączyć właściwy 
załącznik). Ponadto, nieruchomość 

powinna mieć zaktualizowaną księ-
gę wieczystą – w innym przypadku 
wniosek będzie podlegał korekcie.
Program Czyste Powietrze obej-
muje trzy grupy beneficjentów 
(wcześniej były dwie):
• Wariant 1: na poziomie pod-

stawowym  – o dofinansowanie 
może ubiegać się wnioskodawca, 
którego dochód nie przekracza 
100 000 tys. zł.

Uwaga! W sytuacji gdy dochód 
małżonka przekracza kwalifikujący 
próg, ale Twój dochód jest mniejszy 
niż wymagane 100 tys. zł i nie roz-
liczyliście się wspólnie z Urzędem 
Skarbowym (każde z Was złożyło 
odrębny PIT, rozliczając się samo-
dzielnie)– możecie skorzystać z dofi-
nansowania. W takiej sytuacji wnio-
skodawcą będzie ten z małżonków, 
który – 1) jest współwłaścicielem/
właścicielem budynku 2) spełnia 
kryteria dochodowe.
• Wariant 2: na poziomie pod-

wyższonym –  wnioskodawca 
musi wykazać dochód na jedne-
go członka rodziny. Na większe 
dofinansowanie mogą liczyć Ci 
z wnioskodawców, których prze-
ciętny średni miesięczny dochód 
na osobę w gospodarstwie domo-
wym nie przekracza:

1564 zł – w gospodarstwie wielo- 
osobowym
2189 zł – w gospodarstwie jedno-
osobowym.
• Wariant 3: na poziomie najwyż-

szym – wnioskodawca może li-
czyć nawet do 90% dofinansowa-
nia, pod warunkiem, że przeciętny 
średni miesięczny dochód na oso-
bę w gospodarstwie domowym 
nie przekracza:

900 zł – w gospodarstwie wielooso-
bowym
1260 zł - w gospodarstwie jedno-
osobowym.

Zaświadczenie o wysokości 
przeciętnego miesięcznego docho-
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Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony 
jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, 
którego celem jest zwiększenie świadomo-
ści i wrażliwości na temat autyzmu, a tak-
że zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi 
mierzą się osoby z autyzmem i ich najbliżsi. 
Nasze Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka 
także włączyło się w tę akcję i wzięło udział 
propagowaniu wiedzy na temat autyzmu 
i budowania wrażliwości społecznej dzieci 
i kształtowaniu postawy otwartości i toleran-
cji wobec różnych niepełnosprawności także 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu  
- wizyta Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 

wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Na znak 
solidarności z osobami z autyzmem wszystkie 
grupy wzięły udział w przemarszu pod Ośrodek 
Szkolno- Wychowawczy działający w naszym 
mieście i spotkały się z podopiecznymi Ośrod-
ka. W przemarszu przedszkolaki niosły balony, 
kwiatki, motylki w kolorze niebieskim, który 
jest kolorem tej choroby.

Barbara Kiślak, Barbara Grosz,  
Agnieszka Charytonow, Beata Środa, 

Małgorzata Palenceusz, Joanna Baczyńska, 
Justyna Rybaczuk

W ramach „Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Haj-
nówka na 2022 rok” rusza Akcja pn. „Stop nie-
kontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt 2022” 
skierowana do zamieszkujących na terenie 
miasta Hajnówka właścicieli psów i kotów. 
Akcja realizowana jest przy częściowym do-
finansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji 
przez Gminę Miejską Hajnówka w wysokości:
a) 75 % kosztu zabiegu w przypadku:
• sterylizacji suki, jednak nie więcej niż 

220,00 zł/brutto;
• kastracji psa, jednak nie więcej niż 120,00 

zł/brutto;
b) 50 % kosztu zabiegu w przypadku:
• sterylizacji kotki, jednak nie więcej niż 70,00 

zł/brutto;
• kastracji kocura, jednak nie więcej niż 55,00 

zł/brutto;
pozostałą część kosztów zabiegu ponosi wła-

ściciel.
Celem akcji jest popularyzacja tej naj-

bardziej skutecznej i humanitarnej metody 
ograniczenia nadpopulacji psów i kotów, co 
w efekcie końcowym zminimalizuje liczbę 
zwierząt bezdomnych.
Warunki udziału w Akcji:
1. Złożenie przez właściciela/opiekuna zwie-

rzęcia wniosku oraz okazanie książecz-
ki zdrowia kota lub psa z aktualnymi 
szczepieniami, lub innego dokumentu po-
świadczającego prawo do zwierzęcia;

2. Pozytywna weryfikacja danych we wniosku 

„Stop niekontrolowanemu rozmnażaniu 
zwierząt 2022”

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska;

3. Jeden właściciel może ubiegać się o dofi-
nansowanie kosztów zabiegów maksymalnie 
dwóm zwierzętom rocznie.

UWAGA: Właściciele zwierząt nie otrzy-
mają zwrotu kosztów poniesionych za zabiegi 
sterylizacji lub kastracji wykonane bez skiero-
wania z Urzędu lub przed rozpoczęciem Akcji.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd 
Miasta Hajnówka do 30 listopada 2022 r. 
lub do wyczerpania środków finansowych, 
przeznaczonych na ten cel w ramach Pro-
gramu.

Placówki weterynaryjne biorące 
udział w akcji:
1. Gabinet Weterynaryjny Highvet, Paweł Ti-

choniuk, ul. Lipowa 135, 17-200 Hajnówka; 
tel. 698-719-377

2. Gabinet Weterynaryjny Eugeniusz Rutkow-
ski, ul. Lipowa 83, 17-200 Hajnówka; tel. 
600-625-503

3. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Renata Wa-
siluk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 17-200 Haj-
nówka; tel. 693-335-537

Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój 
202 lub telefonicznie pod numerem tele-
fonu 85-682-20-14

Wniosek do pobrania na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Hajnówka 
www.hajnowka.pl w zakładce: dla miesz-
kańca/EkoHajnówka/ochrona zwierząt

du przypadającego na jednego członka ro-
dziny w gospodarstwie domowym musi być 
aktualne na dzień złożenia wniosku, można 
je uzyskać w Gminnym/Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej – w zależności od miejsca 
zamieszkania.
 Dofinansowanie – maksymalne widełki 
nie zawsze i nie na wszystko

Wielkość maksymalnych kwot dofinan-
sowania to całkowita suma, jaką możemy 
uzyskać aplikując o zwrot kosztów. Katalog 
przedsięwzięć, na które możemy pozyskać 
dofinansowanie to:

1. Wymiana źródła ciepła:
Program premiuje pompę ciepła jako 

źródło zmiany ciepła. Przy montażu pompy 
można liczyć na maksymalne dofinansowanie 
w wysokości:
• W wariancie 1: maksymalna kwota dofinan-

sowania to 25 tys. zł – bez fotowoltaiki, 30 
tys. – z fotowoltaiką (wartość dofinansowa-
nia montażu instalacji to 5000 tys.)

• W wariancie 2: maksymalna kwota dofinan-
sowania to 32 tys. – bez fotowoltaiki, 37 
– z fotowoltaiką (wartość dofinansowania 
montażu instalacji to 5000 tys.)

• W wariancie 3: maksymalna kwota dofinan-
sowania to 60 tys. – bez fotowoltaiki, 69 tys. 
– z fotowoltaiką (wartość dofinansowania 
montażu instalacji to 9000 tys. zł)

Uwaga!  Przypadku wariantu 1, gdy pla-
nujemy wymianę źródła ciepła na inne niż 
pompa ciepła (na paliwo stałe), zmieniają się 
maksymalne widełki dofinansowania: na 20 
tys. plus 5 tys. na fotowoltaikę. W pozostałych 
wariantach kwoty nie ulegają zmianie.

1. Wentylacja
2. Termomodernizacja (obejmująca ocie-

plenie przegród budowlanych, stolarka okien-
na, stolarka drzwiowa. Uwaga! Podejmując za-
miar wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej 
bądź docieplenia bryły budynku należy wziąć 
pod uwagę współczynnik przenikania ciepła 
zgodnie z warunkami technicznymi. Widełki 
znajdują się na stronie Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W przypadku okien i drzwi powinniśmy się za-
troszczyć o deklarację od producenta; w przy-
padku materiałów możemy skorzystać z kal-
kulatora grubości izolacji (link w załączeniu))

3. Dokumentacja (koszt wykonania bran-
żowej dokumentacji projektowej dotyczącej np. 
przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, 
modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub 
c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła)

Ważne: z programu Czyste Powietrze 
można ubiegać się o dofinansowanie do 
montażu instalacji fotowoltaicznej tyl-
ko w przypadku, gdy wymieniamy źródło 
ciepła. Kolejna sprawa - przy wymianie źró-
dła ciepła na pompę czy paliwo stałe, moż-
na jednocześnie aplikować o dofinansowanie 
do wentylacji, elementów termomodernizacji 
i dokumentacji – i to dla więcej niż jednego 
zadania.

Niemniej, o dofinansowanie do: wenty-
lacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ter-
momodernizacji czy dokumentacji  możemy 
się ubiegać nawet wówczas, gdy nie chcemy 
wymieniać obecnie używanego źródła ciepła 
- ale wyłącznie pod warunkiem, że aktualne 
źródło ciepła spełnia wymagania Programu, 
czyli posiadamy Certyfikat 5 klasy (dotyczy 
także kopciuchów). W przypadku braku zmiany 
źródła ciepła, zmianie ulegają maksymalne 
kwoty dofinansowania:

• dla podstawowego poziomu – to 10 000,00 zł
• dla podwyższonego poziomu – 15 000,00 zł.
• dla najwyższego poziomu – 30 000, 00 zł

Pamiętajmy, że przedstawione wyżej 
kwoty, to wartości maksymalne, jakie moż-
na pozyskać w danym wariancie. Wartość 
dofinansowania dla poszczególnych działań 
(kosztów kwalifikowalnych) jest różna – kwota  
udzielonej dotacji jest zależna do faktycznie 
poniesionych przez wnioskodawcę kosztów, 
przy uwzględnieniu widełek programowych. 
Przykładowo zakupując tylko pompę ciepła:
• W wariancie 1 czyli na poziomie podsta-

wowym: maksymalna intensywność dofi-
nansowania to 30%, ale nie większa niż  
9000 tys. zł.

• W wariancie 2 czyli na poziomie podwyższo-
nym:  maksymalna intensywność dofinanso-
wania to 60% - po uwzględnieniu wartości 
kosztów poniesionych przez wnioskodawcę,  
maksymalna wartość dofinansowania dla 
tego zadania to 18 000, 00 zł.

• W wariancie 3 czyli na najwyższym pozio-
mie dofinansowania można pozyskać nawet 
do 90% zwrotu kosztów, ale nie więcej niż 
18 tys. zł.

Tabele wartości maksymalnego dofinan-
sowania dla poszczególnych kosztów kwalifi-
kowalnych: źródeł ciepła, opracowania doku-
mentacji i termomodernizacji znajdują się na 
naszej stronie.  

Wniosek o dofinansowanie można złożyć 
tylko raz – stąd warto dokładnie przemyśleć 
nasze zamiary i spróbować ubiegać się o do-
finansowanie na więcej niż jedno przedsię-
wzięcie, tym bardziej, że możemy złożyć trzy 
wnioski o płatność, przy czym w pierwszym 
rozliczeniu należy rozliczyć wymianę źródła 
ciepła (o ile o to wnioskowaliśmy). W razie 
braku środków własnych na pokrycie zapla-
nowanych działań w stu procentach, istnieje 
możliwość ubiegania się o kredyt. Obsługą 
programu zajmują się: Alior Bank, Bank Ochro-
ny Środowiska S.A., BNP Paribas Bank Polska 
S.A. i Credit Agricole Bank Polska S.A. Wówczas 
dotacja jest kapitałem na spłatę pożyczki.

Maksymalny termin zakończenia realiza-
cji przedsięwzięcia wynosi 30 miesięcy od daty 
złożenia wniosku. Ale dofinansowaniem mogą 
zostać objęte także trwające inwestycje – ale 
tylko te rozpoczęte do 6 miesięcy przed zło-
żeniem wniosku. Koszty poniesione wcześniej, 
a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu 
o naborze, uznane będą za niekwalifikowalne.  
Składanie wniosku

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:
• w postaci elektronicznej poprzez aplikację 

internetową (Portal Beneficjenta), dostęp-
nej na stronie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku (NFOŚiGW) + dodatkowo 
wersja papierowa

• poprzez serwis gov.pl
• w wersji papierowej składanej do WFOŚiGW 

w Białymstoku lub Urzędu Miasta Hajnówka 
(uwaga- dotyczy budynków zlokalizowanych 
na terenie miasta Hajnówka)

Gdzie udać się po pomoc? Gminny Punkt 
Konsultacyjno – Informacyjny Programu Czy-
ste Powietrze – to siedziba Centrum Energii 
Odnawialnej (ul. 3 Maja 25A, 17-200 Hajnów-
ka. Kontakt: 508 378 275, dlink@centrume-
nergii.com). Nasi eksperci podzielą się swoją 
wiedzą oraz pomogą uzupełnić wniosek o do-
finansowanie.         

Katarzyna Miszczuk 
Konsultacja merytoryczna: Michał Rusak

Program „Czyste powietrze” – aplikuj o środki
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bezpłatny dodatek 
do „Wieści Podlaskich”

Maj

Szkoła idealna? Ale od razu zaznaczamy 
– to nie taka, w której nikt niczego od Ciebie 
nie oczekuje, nie ma klasówek i zadań domo-
wych (raz – że taka szkoła nie istnieje, dwa – 
gdyby istniała, nie zaliczylibyśmy jej do ideal-
nych). Szkoła idealna to taka, w której będziesz 
się czuł/a jak w domu, w której będziesz mógł/
mogła rozwijać swoje pasje, a wiedza zdoby-
wana byłaby przede wszystkim w praktyce, 
podczas doświadczeń i spotkań – nie tylko 
w efekcie siedzenia 
nad książkami. Jeśli 
tak wyobrażasz so-
bie szkołę idealną, 
daleko nie musisz jej 
szukać – zapoznaj 
się z ofertą hajnow-
skich placówek!

Etap wybo-
ru szkoły ponadpodstawowej jest jednym 
z najważniejszych kroków ku planowaniu 
przyszłości. Choć na tym etapie życia mało 
kto myśli o przyszłości na poważnie, wybór 
odpowiedniej szkoły zdecyduje o dalszej przy-
szłości. Przed Wami – młodymi ludźmi nie 
lada dylemat. Oczywiście nie chcemy robić 
dramy (:P), niemniej wybór, którego musicie 
dokonać zaważy na Waszym życiu. Hajnow-
skie szkoły średnie to gwarancja solid-
nego wykształcenia, możliwość udziału 
w ciekawych projektach edukacyjnych  – 
w tym także zagranicznych, możliwość 
korzystania z atrakcyjnych programów 

stypendialnych (w tym ze Stypendium im. Simony Kossak, 
ustanowionego przez Radę Powiatu Hajnowskiego), realizacja 
zainteresowań, przyjazna atmosfera, wsparcie socjalne i… dłu-
go by wymieniać! 😊 

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2022/2023 WYSTAR-
TOWAŁA! W związku z tym Starostwo Powiatowe w Hajnówce 
przygotowało kampanię promocyjną „Hajnowskie szkoły 
średnie - COOL Schools”.

Wszystko o hajnowskich szkołach  
w naszym Informatorze

W ramach tego 
opracowaliśmy „Infor-
mator 8-klasisty”. To wy-
godny przewodnik po bo-
gatej ofercie hajnowskich 
szkół ponadpodstawo-
wych. Hajnowskie szko-
ły średnie to gwarancja 
solidnego wykształcenia, 

a poziomem nauczania nie odbiegają od innych – z Podlasia 
i w ogóle z Polski! Świadczą o tym sukcesy uczniów, liczba sty-
pendystów, obecność naszych szkół w prestiżowych rankingach. 
A dzięki współpracy z ośrodkami akademickimi, w przyszłości 
podejmiecie świadomą decyzję o wyborze ścieżki kariery. 
Kampanię będziemy realizować za pośrednictwem strony www 
i naszego Facebook 
(www.facebook.com/PowiatHajnowski). Informacji szukajcie 
pod hasztagami: 
#EdukacjaHajnowski 
#TechnikumRekrutuje 
#PolakRekrutuje 
#BiałorusRekrutuje

Katarzyna Miszczuk

Hajnowskie szkoły średnie – COOL SCHOOLS!

Hajnówka – miasto z potencjałem z wielo-
ma potencjalnymi ścieżkami kariery

Choć o naszym miasteczku zwykło 
się mówić jako prowincji oraz że „…takich 
Hajnówek – małych miasteczek”, jest wiele 
w Polsce -  ale w naszym przypadku wiel-
kość nie świadczy o jakości! Region Puszczy 
Białowieskiej i miasto Hajnówka cały czas 
się rozwijają. 

Rolnictwo, turystyka, usługi, przemysł 
drzewny, metalowy i spożywczy – to główne 
gałęzie przemysłu. Przekrój produktów, które 
dziś wytwarzane są w regionie oraz intensyw-
ny rozwój usług, świadczą o potencjale inwe-
stycyjnym Powiatu Hajnowskiego. Otoczenie 
biznesowe sprawia, że wybierając hajnowskie 
technikum po zakończeniu edukacji masz gwa-
rancję zatrudnienia w zawodzie lub możesz 
kontynuować naukę na studiach – podlaskie 
uczelnie standardem nauczania nie odbiegają 
od europejskiego poziomu kształcenia. W przy-
szłości możesz założyć własną działalność – 
w Hajnówce znajdują ośrodki wspierające przed-
siębiorczość, m.in. Powiatowy Urząd Pracy czy 
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, 
zaś obecność instytucji takich jak ZUS czy Urząd 
Skarbowy sprawia, że formalności związane  

z prowadzeniem firmy załatwisz na miejscu.
Z kolei rozwój usług medycznych w re-

gionie (powiatowy szpital od kilku lat figuruje 
w złotej setce najlepszych placówek medycz-
nych w Polsce w rankingu „Bezpieczny szpital”) 
wskazuje, że kierunki medyczne po ukończeniu 
naszych liceów, następnie studiach to pewny 
kierunek zawodowy. Powiat Hajnowski i Urząd 
Miasta Hajnówka wspierają finansowo studen-
tów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa, 
a po obronie dyplomu czeka praca w hajnow-
skim szpitalu.

Bliska obecność Puszczy Białowieskiej oraz 
instytucji zajmujących się jej badaniem i ochroną 
– m.in. Białowieskiego Parku Narodowego, Insty-
tutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży i Lasów 
Państwowych sugerują, że nauka biologii i chemii 
w naszych liceach, a następnie studia okołoprzy-
rodnicze lub weterynaryjne to również przyszło-
ściowe kierunki, potrzebne w naszym regionie.

Równie atrakcyjną ścieżką zawodową jest 
praca w służbach mundurowych – jeśli wiążesz 
swoją przyszłość z mundurem, rozważ moż-
liwość aplikacji do technikum logistycznego 
w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce lub 
oddziału przysposobienia wojskowego w I LO im. 
Marii Skłodowskiej- Curie. Nie spędzicie czasu 

na nauce suchej teorii lecz w praktyce poznacie 
podstawy pracy policjanta lub żołnierza podczas 
zajęć – na Komendzie Powiatowej Policji w Haj-
nówce lub poligonie. Areszt Śledczy, placówki 
Straży Granicznej z regionu, Wojsko Polskie, 
Krajowa Administracja Skarbowa, policja – opcji 
pracy w „mundurówce” jest wiele.
Region i miasto Hajnówka między lekcjami

Samo miasteczko ma także wiele do 
zaoferowania pod kątem rekreacyjnym. Roz-
wój kolei sprawił że w ciągu 2,5 h możesz być 
w stolicy lub wybrać się na wakacje nad morze 
– Hajnówka jest bezpośrednio skomunikowana 
z Warszawą i Gdynią a także Bielskiem Podla-
skim i Białymstokiem. A na co dzień ośrodki kul-
tury oferują całą paletę zajęć – od sportowych, 
rękodzielniczych, plastycznych po artystyczne. 
Z kolei sportowców zapraszamy do nowoczesne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce, Par-
ku Wodnego, a latem nad jezioro Siemianówka 
na naukę windsurfingu lub przygodę w kajaku. 
Mamy w Hajnówce kino, potańcówki, lokale ga-
stronomiczne, bibliotekę, bogatą ofertę kultu-
ralnych imprez  – każdy znajdzie coś dla siebie.
Hajnówka odNowa – nowe perspektywy roz-
woju miasta

Sama Hajnówka także się zmienia – mia-

steczko pozyskało rekordową pulę środków ze-
wnętrznych. Dwa i pół roku, 3,5 mln euro, 77 pro-
jektów - to podsumowanie w liczbach. A obszary? 
Przyroda, biznes, edukacja, miasto, ludzie. Mowa 
o przedsięwzięciu „Hajnówka odNowa – Zielona 
Transformacja”, które właśnie wkracza w fazę 
realizacji.

Prawie 60 proc. dofinansowania to inwe-
stycje. Osią projektu jesteście Wy - młodzi lu-
dzie, wasz dobrostan oraz zawodowa przyszłość. 
Dlatego też w ramach projektu przewidziano 
szereg działań w szkołach, m. in. ścisłą współ-
pracę z pracodawcami. Tworzymy nowe kierun-
ki kształcenia – już w kolejnym roku szkolnym 
w Zespole Szkół Zawodowych przyszli mechanicy 
będą uczyć się spawania, zaś budowlańcy pozna-
ją podstawy montażu i uruchamiania urządzeń 
i systemów OZE.

W planie jest również utworzenie centrum 
miasta z prawdziwego zdarzenia. Powstaną: 
Centrum Produktu Lokalnego, Akademia Przy-
rody, zostaną też zagospodarowane tereny zie-
lone i pojawi się Strefa Sportu. To tylko niektóre 
przykłady przedsięwzięć. Warto zostać i uczyć 
się w Hajnówce – nie trzeba wyjeżdżać z domu, 
by zdobyć solidne wykształcenie a w przyszłości 
dobrą pracę!                           Katarzyna Miszczuk

Na dobry początek - Dlaczego warto zostać w regionie?

Nie musisz wyjeżdżać z regionu, 
by zdobyć dobry zawód, wykształcenie 

i pracę! Poznaj walory hajnowskich 
szkół średnich z lekturą naszego 

„Informatora 8-klasisty”!



Ponad 100 lat doświadczenia, cieka-
we kierunki kształcenia a w tym roku – 
także nowe przedmioty, pierwsze kontak-
ty z przedsiębiorcami, pierwsze własne 
zarobione pieniądze, płatne staże zagra-
niczne w ramach Erasmusa, nowe kwali-
fikacje i kursy zawodowe (w warunkach 
rynkowych kosztujące nawet kilka tysięcy 
a w szkole są za darmo), a to wszystko 
składające się na pewność zatrudnienia – 
oto Zespół Szkół Zawodowych z Hajnówki 
w pigułce.

Przyszłościowe kierunki kształcenia 
i nowe przedmioty

Pierwszy plus nauki w ZSZ to bogata 
oferta edukacyjna szkoły. A jest w czym wy-
bierać – przyszłym roku szkolnym w Zespole 
Szkół Zawodowych w Hajnówce będzie można 
rozpocząć naukę na jednym z 6 kierunków:
• technikum budownictwa;
• technikum ekonomicznym;
• technikum informatycznym;
• technikum logi stycznym (klasa munduro-

wa) – część zajęć odbywa się na Komendzie 
Powiatowej Policji w Hajnówce

• technikum mechanicznym;
• technikum żywienia i usług gastronomicz-

nych;
• w szkole branżowej – I stopnia (3-letni okres 

nauki obejmujący naukę w szkole i prak-
tykę zawodową w wybranym przez ucznia 
przedsiębiorstwie. Pomocą w znalezieniu 
miejsca praktyk służy Cech Rzemiosł Róż-
nych w Hajnówce) i II stopnia (2-letni okres 
nauki, kończący egzaminem nadającym tytuł 
technika.).

Spawacz i monter OZE - nowe przedmioty, 
nowe umiejętności

W tym roku ofertę edukacyjną uatrak-
cyjniają nowe, praktyczne przedmioty. Ucząc 
się w technikum mechanicznym nauczysz się 
podstaw spawania, zaś jako przyszły technik 

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce rekrutuje!  
Prezentacja oferty edukacyjnej na rok 2022/2023

budownictwa poznasz tajniki montażu i uru-
chamiania urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej. Szkoła stawia na praktyczną 
naukę zawodu i umiejętności, dostosowując 
ofertę do dynamiki rynku pracy.

Nauka w szkole technicznej się opła-
ca – po zdaniu egzaminu technicznego 
absolwent uzyskuje dyplom technika, bę-
dący przepustką od pracy w wybranym 
zawodzie. Co ważne – certyfikaty zawo-
dowe wydawane są także w języku an-
gielskim, są ważne we wszystkich krajach 
UE. I oczywiście - nic nie stoi na przeszkodzie, 
by dalej kontynuować naukę na studiach wyż-
szych.  

Szkoła bardzo inwestuje w ucznia, po-
maga mu stawiać pierwsze kroki w karierze 
zawodowej już na etapie nauki w technikum. 
8 godzin nosem w książce i zakuwania teorii? 
Nie w Zespole Szkół Zawodowych!
Pierwsze kontakty z przedsiębiorcami – 
już na etapie nauki

Ucząc się w technikum podszlifujecie 
praktyczne umiejętności w dobrze wyposa-
żonych salach praktycznych w szkole, ale 
przede wszystkim – poznacie tajniki zawodu 
w przedsiębiorstwach z terenu województwa.  
W tym celu nawiązana została współpraca 
z największymi przedsiębiorcami w regionie 
– m.in. z Unihouse i Danwood S.A z Bielska 
Podlaskiego, firmą Pronar Sp. z o.o z Narwi 
oraz Komendą Powiatową Policji w Hajnówce.  
Dzięki tej współpracy uczniowie technikum 
mechanicznego i budowlanego mają szansę 
poznać wybraną przez siebie branżę w prak-

tyce podczas praktyk i płatnych staży,  poznają 
trendy produkcji, uczestniczą w wycieczkach 
przedmiotowych, a na dodatkowych zajęciach 
podnoszącymi kompetencje zawodowe i ję-
zykowe. Ponadto firmy PRONAR i Danwood 
fundują stypendia najlepszym uczniom. A po 
zakończeniu nauki – absolwenci, którzy 
wykazali się szczególnym zaangażowa-
niem i wiedzą mogą z sukcesem ubiegać 
się o zatrudnienie w zaprzyjaźnionych 
firmach. 

Równie owocnie układa się współpraca 
z Komendą Powiatową Policji, która zakłada 
wsparcie uczniów z technikum logistycznego. 
Wiedza praktyczna, którą zdobędziesz podczas 
zajęć na Komendzie, w przyszłości ułatwi apli-
kację do służby. Nie trzeba wyjeżdżać z regio-
nu, by dobrze zarabiać i godnie żyć!

Aktywność ZSZ w Hajnówce w zakresie 
współpracy z przedsiębiorcami i  instytucjami 
z regionu wpisuje się w model nowoczesne-
go kształcenia, w którym praktyczna nauka 
zawodu jest równorzędna w stosunku do teo-
retycznej wiedzy.

Staże za granicą, dodatkowe kursy 
i uprawnienia

W celu wsparcia swoich uczniów na po-
czątku drogi zawodowej, szkoła równie ak-
tywnie pozyskuje fundusze unijne – ZSZ jest 
lokalnym liderem w zakresie ilości realizo-
wanych projektów, które będą kontynuowane 
w następnym roku szkolnym. Dzięki aktyw-
ności ZSZ, ucząc się technikum  zdobę-
dziesz dodatkowe umiejętności, zarobisz 
pierwsze pieniądze a do tego zwiedzisz 
kawałek świata.

W murach szkoły zdobędziesz także 
dodatkowe kwalifikacje. Uczniowie z Zespołu 
Szkół Zawodowych korzystają z kursów kwali-
fikacyjnych oraz uczą się obsługi specjalistycz-
nych programów ITC – a to wszystko za dar-
mo! Od 2021 r. szkoła realizuje wieloetapowy 
projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych 
w Hajnówce poprzez realizację kompleksowe-
go programu rozwojowego szkoły - II edycja”.   
Przyszli technicy w ramach projektu mają 
możliwość wzięcia udziału w kursach kompe-
tencji zawodowych:
• tachospeed i Moduł Kontrolny dla kierowców,
• kosztorysowania w procesie budowlanym,
• organizacja cateringu,
•  carving i dekoracje potraw,
•  kuchnia regionalna,
• kurs spawacza TIG i MIG/MAG,
• Corel Draw,
• Photoshop,
• programowanie CNC,

We współczesnych realiach rynku pracy 
doświadczenie zawodowe jest równie ważne 
co wykształcenie. Umiejętności praktyczne to 
najcenniejszy punkt w CV, wymagany przez 
wszystkich pracodawców. Doświadczenie zdo-
byte już na etapie nauki w szkole, znacząco 
ułatwi start w życiu zawodowym.
Szkoła między lekcjami

Ale jako że nie samą nauką człowiek 
żyje, szkoła wspiera uczniów w rozwijaniu in-
dywidulanych zainteresowań i pasji. W ZSZ 

funkcjonują: siłownia, koła językowe, sporto-
we i przedmiotowe. Szkoła stara się uczulić 
uczniów na problemy społeczne, uczy tole-
rancji, patriotyzmu i szacunku do drugiego 
człowieka.

Wsparcie, jakie ZSZ oferuje swoim 
uczniom, procentuje – placówka może po-
chwalić się dużą liczbą stypendystów (stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów, stypendium im. 
prof. Simony Kossak) a także laureatów kon-
kursów i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie 
są bardzo zaangażowani w życie szkoły, co 

było widoczne także w trakcie dnia otwartego 
1 kwietnia 2022 r. Poszczególne kierunki pro-
mowały stoiska przygotowane przez młodych 
żaków, na których znaleźć można było ulotki 
informacyjne o danym kierunku oraz gadże-
ty związane z prezentowaną branżą. Przyszli 
adepci mogli więc bezpośrednio porozmawiać 
ze starszymi kolegami, zapytać o ich doświad-
czenia. W trakcie dnia otwartego dała o sobie 
znać także przyjazna atmosfera, która panuje 
w szkole na co dzień. Humorystyczne skecze 
promujące ZSZ w Hajnówce w wykonaniu 
uczniów zrobiły furorę.
Postaw na bezpieczną przyszłość - aplikuj 
do ZSZ!

Choć na tym etapie życia mało kto myśli 
o przyszłości na poważnie, wybór odpowiedniej 
szkoły zdecyduje o dalszej przyszłości. Przed 
Wami – młodymi ludźmi nie lada dylemat. 
Oczywiście nie chcemy robić dramy (:)), nie-
mniej odpowiedź na pytanie, do jakiej szkoły 
złożyć aplikację zaważy na Waszym dalszym 

życiu. Jeśli zależy Wam na zdobyciu i wiedzy 
i umiejętności praktycznych w ramach nauki 
zawodu gwarantującego zatrudnienie, chcieli-
byście rozwijać swoje pasje i zainteresowania 
oraz zarobić pierwsze własne pieniądze, także 
na zagranicznych stażach -  Zespół Szkół Za-
wodowych zaprasza.    

Pełna oferta hajnowskich szkół średnich 
w „Informatorze ósmoklasisty” dostępnym na 
naszym Facebook i stronie internetowej.

Katarzyna Miszczuk



7 kwietnia br. uczniowie klas ósmych 
odwiedzili II LO z DNJB w Hajnówce. Spo-
łeczność szkolna – dyrekcja, nauczyciele 
i uczniowie bardzo serdecznie przywi-
tali młodszych kolegów, zapraszając do 
wspólnej zabawy oraz zaprezentowali 
ofertę edukacyjną i zalety szkoły. Z góry 
uprzedzamy – ten tekst będzie długi, bo 
walorów II LO ma sporo! :)

II LO z DNJB srebrną szkołą w gronie naj-
lepszych liceów w Polsce!

Wielokulturowa, przyjazna uczniowi at-
mosfera, nowoczesny system kształcenia, 
oparty na europejskim standardzie, z wyko-
rzystaniem nowinek technologicznych, inten-
sywna współpraca z ośrodkami akademickimi 
– z takimi atutami LO z DNJB to szkoła skazana 
na sukces! 3 miejsce w województwie i 22 
miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Ran-
kingu Olimpijskim, a także tytuł „srebrnej 
szkoły” w głównym Rankingu Liceów Ogól-
nokształcących miesięcznika Perspektywy 
tylko to potwierdzają. II LO z DNJB to jedyna 
w regionie placówka mogąca poszczycić się 
wysokimi lokatami w ogólnopolskim rankingu 
– a miejsce wśród najlepszych szkół średnich 
w Polsce okupuje nieprzerwanie od wielu lat. 
Za osiągnięciami szkoły kryją się indywidual-
ne sukcesy uczniów – Białorus może poszczy-
cić się największą liczbą laureatów olimpiad 
wśród hajnowskich szkół średnich, bardzo do-
brze przygotowuje swoich uczniów do matury 
(94% zdawalności matur w 2021 r., przy 88 % 
w województwie).

W czym tkwi sekret popularności Białoru-
sa? Razem z przyszłymi licealistami sprawdzili-
śmy to w trakcie dnia otwartego.
Nowoczesny system kształcenia z wyko-
rzystaniem nowinek technicznych

Jakie wrażenia? Białorus to szkoła wprost 
modelowa z nowoczesnym zapleczem dydak-
tycznym – tablice mutilmedialne, rzutnik, wifi 
to standard. Szkoła dysponuje także zapleczem 
laboratoryjnym – w pracowniach: fizycznej, che-
micznej oraz szkolnym laboratorium uczniowie 
przeprowadzają swoje pierwsze doświadczenia, 
eksperymentując z chemią i fizyką (spokojnie, 
ofiar nie ma :)). Z kolei w pracowni biologicznej 
na każdym biurku stoi profesjonalny mikroskop, 
a dodatkowo w szkole powstaje nowoczesne 
przyrodnicze Centrum edukacyjne. Na począ-
tek, w ramach tego pracownię biologiczną do-
posażono w monitor interaktywny, połączony 

z kamerą binokularową. Ucząc się w Białorusie 
lekcji nie spędzicie 45 minut nosem w książce!
Europejski standard nauczania – Ty two-
rzysz profil nauczania!

I co najważniejsze – sami zdecydujecie, 
których przedmiotów będzie się uczyć w stopniu 
rozszerzonym. II LO z DNJB oferuje nowocze-
sny model kształcenia, oparty na europejskim 
standardzie. Biol-chem, mat- fiz itd? Nie! - to Ty 
decydujesz jakich przedmiotów rozszerzonych 
chcesz się uczyć (uczeń sam dokonuje wyboru 
przedmiotów wiodących zgodnie z zaintereso-
waniami). Równie imponująco wygląda wybór 
języków obcych - szkoła jako jedyna w regionie 
oferuje naukę języka francuskiego.  

II LO z DNJB jest wyjątkowe, kultywuje 
wielokulturowe tradycje regionu – uczniowie 
uczą się języka białoruskiego, to przedmiot 
obowiązkowy, wynikający ze specyfiki szkoły. 
Nigdy wcześniej nie uczyłeś się języka białoru-
skiego? To nic! Pierwsi śmiałkowie przed Tobą 
już przetarli szlaki, zdając maturę na poziomie 
nawet 70%, mimo że pierwszy raz zetknęli się 
z językiem w naszym liceum! Oni dali radę, dasz 
i Ty! Zresztą osoby, które dopiero zaczynają 
przygodę z językiem, w pierwszym semestrze 
traktowani są ulgowo.

W ramach naboru szkoła uruchomiła 
rekrutację do dwujęzycznego oddziału. Nauka 
w oddziale polega na tym, że co najmniej 4 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone 
będą równocześnie w języku polskim i białoru-
skim z wykorzystaniem podręczników w języku 
polskim. Ale uwaga - ocenie podlegać będzie 
Twoja wiedza z danego przedmiotu, popraw-
ność stosowania języka białoruskiego nie bę-
dzie negatywnie wpływać na ocenę. Oddział 
dwujęzyczny uruchomiono przede wszystkim 
z myślą o uczniach przygotowujących się do 
olimpiady. Uruchomienie oddziału to inwesty-
cja w przyszłość ucznia – laureaci tytułu mogą 
liczyć na dodatkowe stypendium, zwolnienie 
z maturalnego egzaminu z przedmiotu oraz 
indeks na wybrane kierunki studiów.
Białorus kuźnią talentów!

Nic dziwnego, że szkoła intensywnie 
wspiera swoich uczniów - w liceum wdrożo-
no autorski program indywidualnego wsparcia 
uczniów przygotowujących się do konkursów 

i olimpiad. Uczeń, który przygotowuje się do 
olimpiady może liczyć na pomoc i wyrozumia-
łość nauczycieli – a nawet na zwolnienie z kla-
sówki. Efekty? II LO z DNJB to prawdziwa kuźnia 
talentów, mogąca się poszczycić największą 
wśród hajnowskich szkół średnich liczbą lau-
reatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. 
W murach szkoły zostaniecie solidnie przygo-
towani i do olimpiady i do matury, bez koniecz-
ności dodatkowych korków.
Nowoczesność, tradycja, integracja spo-
łeczności lokalnej – atutami szkoły

II LO ciągle się rozwija, stale poszerza-
jąc swoją ofertę edukacyjną oraz angażuje się 

w projekty promujące lokalną kulturę i przyrodę, 
a w swoich działaniach wychodzi daleko poza 
szkolne mury. By wesprzeć ucznia w podjęciu 
jak najlepszej decyzji co do dalszego kierun-
ku edukacji,  szkoła aktywnie współpracuje 
z ośrodkami akademickimi z Podlasia i woje-
wództwa mazowieckiego, przez co uczniowie 
mają okazję uczestniczyć w zajęciach z nauczy-
cielami akademickimi. Z „Białorusem” zwiedzisz 
świat, poznasz inne kultury i weźmiesz udział 
w ciekawych projektach: II LO z DNJB współ-
pracuje ze szkołami średnimi w Wilnie, Puńsku 
i Hattstedt w Niemczech.

Zaangażowanie w realizację kultural-
nych i przyrodniczych projektów sprawia, że 
Białorus staje się ważnym ośrodkiem promocji 
wielokulturowych i białoruskich tradycji hajnow-
szczyzny. Od ubiegłego roku funkcjonuje Izba 
Regionalna – dzięki zaangażowaniu uczniów, 
rodziców, kadry pedagogicznej i dyrekcji, 
w szkole powstało wyjątkowe miejsce. W Izbie 
znajdują się przepiękne przedmioty rękodzieła 
ludowego, jak również przedmioty codziennego 
użytku (czyhuny, masłobojki, czoweny i inne). 
Centralnym elementem Izby jest kąt z ikoną 
ozdobioną ręcznikiem obrzędowym ze stołem 
przykrytym haftowanym obrusem. Podlaskim 
zwyczajem, w szkolnej Izbie wszyscy goście 
będą mile widziani – np. podczas zajęć z historii 
i kultury mniejszości lub godzin do dyspozycji 
wychowawcy. Izba powstała w ramach reali-
zacji projektu „Mniejszości narodowe bogac-
twem Europy” z programu Erasmus+, będzie 
rozbudowywana, przy zaangażowaniu uczniów. 
II LO z DNJB pielęgnuje kulturę i historię re-
gionu. Uczniowie uczą się języka białoruskiego 
oraz poznają piękno wielokulturowości Podla-
sia - utrwalone w słowie, tańcu, tradycji. I tak, 
w szkole nauczysz się tradycyjnych piosenek 
(zespół Zniczka także rekrutuje!:)) oraz tańców. 
W II LO z DNJB można rozwijać artystyczne 
talenty- także te dotąd nieodkryte :) Udział 
w zajęciach to czas integracji i rozwoju pasji, 
a jednocześnie pomysł na spędzenie wolnego 
czasu.
Szkoła między lekcjami

A skoro o wolnym czasie mowa… Bo 
w końcu nie samą nauką człowiek żyje! W szko-
le panuje luźna i koleżeńska atmosfera. Cen-
trum towarzyskim szkoły jest Kawiarenka By-
stry Czaj z TV Room. Możesz tutaj zjeść ciepły 

Białorus rekrutuje! II LO z DNJB – perła na edukacyjnej mapie województwa
posiłek, napić się herbaty, poczekać na autobus 
powrotny do domu lub poplotkować z przyja-
ciółmi. Zbieganych oraz tych nieco zaspanych 
na nogi postawi kawa z automatu, a szkolne 
obiady w przestronnej stołówce dodadzą ener-
gii do działania! Bo w szkole jest co robić! Ze 
względu na bogatą ofertę kół zainteresowań 
artyści, aktywiści, sportowcy, literaci, plastycy, 
pasjonaci danej dziedziny nauki będą mogli roz-
wijać swoje pasje i zainteresowania.  W szkole 
funkcjonuje m.in. wcześniej wspomniane zespo-
ły: taneczny i wokalny, ale również koło filmowe, 
Szkolny Klub Wolontariusza, Szkolny Klub PCK, , 
Zespół Teatralny „Drama”. Szkoła planuje reak-
tywację zespołu rockowego i pozostaje otwarta 
na pomysły uczniów!

 II LO spędzisz czas i twórczo i aktywnie. 
Szkoła zapewnia: dostęp do hajnowskiego ba-
senu i Orlika, własną siłownię, nowoczesną salę 
treningową z trybunami, organizację turniejów 
sportowych i „zielonych szkół” – krajowych i za-
granicznych.

Podczas dni otwartych uczniowie szko-
ły podzielili się z młodszymi kolegami cząst-
ką atmosfery Białorusa. Przyszli licealiści pod 
opieką uczniów i nauczycieli poznali wszyst-
kie zakamarki szkoły, odwiedzili sale lekcyjne, 
mogli swobodnie porozmawiać ze starszymi 
kolegami i wspólnie się pobawić – a wesołe 
okrzyki słychać było poza murami szkoły! Wy-
cieczka szkolnymi korytarzami to trochę podróż 
przez szkolne wspomnienia. Białorus pamięta 
o swoich uczniach, na ścianach korytarza wi-
szą zdjęcia absolwentów – to swoista kronika 
wspomnień przedstawiająca sylwetki uczniów, 
wspólnie spędzony czas w szkole, podczas wy-
cieczek, studniówek – napisana przez nich sa-
mych. Wesołe twarze spoglądające ze zdjęć na 
szkolny korytarz to wskazówka, że Białorus to 
coś więcej niż świetnie wyposażone sale i wyso-
ki poziom nauczania. To miejsce, w którym mile 
widziany jest każdy, miejsce, w którym młody 
człowiek może liczyć na życzliwą atmosferę, 
a poza nauką realizować swoje pasje i zaintere-
sowania. Ty też możesz stać się częścią historii 
Białorusa! Rekrutacja trwa. Więcej informacji na 
stronie szkoły.

Jeśli czujecie niedosyt lub chcecie oso-
biście poznać szkołę, już teraz zapraszamy  
1 czerwca na tradycyjny Piknik z Białousem, 
adresowany do uczniów innych szkół. Będą kieł-
baski, konkursy i oczywiście – dobra zabawa. 
Jak to w Białorusie :P           Katarzyna Miszczuk
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Najstarsze liceum w powiecie, nowo-
czesny międzyoddziałowy system kształ-
cenia, realizacja projektów (w tym Era-
smus+ ), komfortowe warunki nauki (sala 
terapeutyczna, laboratorium smaku) – I LO 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce 
rekrutuje!
Zaprojektuj przyszłość w mundurze! 

W szkole utworzono oddział przygotowa-
nia wojskowego – jedyne takie w naszym re-
gionie! Uczniowie już na etapie nauki w liceum 
wezmą udział w szkoleniu z przygotowania woj-
skowego na poziomie teoretycznym i praktycz-
nym (w tym zajęcia na poligonie wojskowym, 
zajęcia z samoobrony, strzelectwa sportowego, 
kurs pierwszej pomocy).  Szkolenie składa się 
z 4 bloków tematycznych: podstawy wycho-
wania wojskowego, szkolenie bojowe, szkolenie 
logistyczne, szkolenie z wybranych przepisów. 
Uczniowie poznają realia pracy w wojsku, bo 
zajęcia są realizowane we współpracy z 1 Bry-
gadą Wojsk Obrony Terytorialnej.  Umiejętno-
ści i wiedza nabyte w trakcie nauki w naszym 
liceum z pewnością ułatwią aplikację do służb 
mundurowych! I nie są to czcze zapowiedzi. Na-
uka w oddziale wojskowym to realne korzyści 
na przyszłość, bo zyskujesz:
• możliwość odbycia skróconej służby przygo-

towawczej (tylko 12 dni szkolenia), która sta-
nowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej 
służby wojskowej;

• gwarancję dodatkowych punktów rekruta-
cyjnych przy aplikowaniu do uczelni wojsko-
wych (maksymalna liczba punktów - 9 pkt, 
przy ocenie motywacji do służby wojskowej 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

• pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorial-
nej Służby Wojskowej oraz preferencje przy 
realizacji programu Legia Akademicka skie-
rowanego do studentów kierunków cywilnych;

• uczestnictwo w obozach i zajęciach specjali-
stycznych prowadzonych przez doświadczo-
nych instruktorów, w tym możliwość korzy 
stania z obiektów wojskowych (udział w zawo-
dach pomiędzy klasami wojskowymi z całego 
kraju).

Oddział przysposobienia wojskowego 

w przy I LO jest rekomendowane przez Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, bo program 
nauczania jest oparty o aktualne szkolenie 
wojskowe, a po jej ukończeniu absolwenci 
mają możliwość zostanie żołnierzami. A co, 
gdy nie masz sprecyzowanych planów albo bo-
isz się, że nawet jeśli myślisz o wojsku,  za kilka 
lat możesz zmienić zdanie? Nie martw się, to 
tylko propozycja. Potraktuj ją jako kolejne drzwi, 
które się przed Tobą otwierają, bo wiedza, która 
zdobędziesz zostanie z Tobą na zawsze. 
Szkoła nie tylko dla przeszłych wojsko-
wych 

Ale „Polak” to szkoła szyta na miarę każ-
dego ucznia – początkujący pisarze, muzycy, 
aktorzy, lingwiści czy filmowcy będą mogli 
rozwijać swoje zainteresowania. I LO to szkoła 
z długoletnią (bo ponad 80-letnią) historią i do-
świadczeniem dydaktycznym. Dyrekcja stawia 
na nowoczesny system kształcenia - uczniowie 
liceum będą sami decydować o wyborze przed-
miotów rozszerzonych, zgodnie z zainteresowa-
niami i ewentualnymi planami na przyszłość. 
Placówka oferuje nauczanie trzech przedmio-
tów rozszerzonych w każdej klasie, których 
wyboru uczeń dokonuje już na etapie rekruta-
cji. Przyszli adepci sami wybierają także język 
obcy - rosyjski, angielski, niemiecki zarówno 
na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym. 
Nauka odbywa się w systemie międzyoddzia-
łowym z podziałem na grupy pod względem 
stopnia zaawansowania. Nauczanie przedmio-
tów rozszerzonych odbywa się od klasy pierw-
szej – uczeń jest więc dobrze przygotowywany 
do egzaminów zewnętrznych. By maksymalnie 
zwiększyć komfort, nauka języków odbywa się 

w kameralnych grupach, nauczycie-
le przywiązują uwagę, by w trakcie 
zajęć uczniowie posługiwali głównie 
nauczanym językiem obcym. Sposób 
nauki przynosi efekty – szkoła może 
pochwalić się absolwentem studiu-
jącym w Anglii.  O tym, że studia 
za granicą są osiągalne, uczniowie 
mogą się przekonać podczas regular-
nie organizowanych spotkań z przed-
stawicielami organizacji pomagają-
cymi rozpocząć naukę za granicą.
Szkoła między lekcjami

Szkoła aktywnie współpracuje 
z instytucjami pozaszkolnymi oraz specjalistami 
z różnych dziedzin nauki, m.in. Komendą Po-
wiatową Policji, z Powiatową Stacją Sanitarno- 
Epidemiologiczną, z Politechniką Białostocką, 
Instytutem Badawczym Leśnictwa, Białowie-
skim Parkiem Narodowym, Białowieską Stacją 
Geobotaniczną Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akade-
mii Nauk. W ramach tego uczniowie biorą udział 
w interesujących prelekcjach, warsztatach – 
stacjonarnych i wyjazdowych, konkursach czy 

wykładach poszerzających wiedzę wykracza-
jącą daleko poza program nauczania. Z kolei 
szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych: rekre-
acyjno-sportowych (w tym zajęcie na basenie 
miejskim), wolontariatu, ambitnej rozrywki, te-
atralnych, pozwalają na rozwój pasji i talentów. 
Uczniowie często jeżdżą na wycieczki – jak te 
do Warszawy, do studia TVN czy Polsat.

 W szkole ostatnie słowo należy do ucznia 
– „Polak” stawia na partnerstwo, społeczność 
szkolna chętnie angażują się w organizację 
wszelkich uroczystości. A tych jest całkiem spo-
ro – sesje popularnonaukowe, obchody liczby π, 
Dzień Kobiet, Jasełka, Andrzejki i wiele 
innych.
Z Polakiem zwiedzisz świat! Pro-
gram ERASMUS+

Szkoła realizuje również intere-
sujące programy edukacyjne. Polak re-
alizuje program ERASMUS+ , ucząc się 
w szkole będziecie mieli okazję zwie-
dzać kraje Unii Europejskiej, poznać 
tamtejsze rynki pracy, podszlifować 
język. Uczniowie I LO  zwiedzają świat, 
a wrażenia z tych wyjazdów są w szkole nadal 
żywe – szkolne korytarze zdobią galerie, przy-
pominające, że nauka w I LO to także szansa na 
poznanie innych kultur, podszlifowanie języka 
i zawarcie nowych przyjaźni.
Sala terapeutyczna i „Laboratorium sma-
ku”

I LO w Hajnówce w stawianiu na kreatyw-
ny rozwój i wsparcie zainteresowań uczniów 
wychodzi daleko poza system kształcenia. Dy-
rekcja wie, że ważny jest także komfort nauki 
dostosowuje więc budynek szkoły do potrzeb 
młodych żaków. Od stycznia 2018r. w szkole 
funkcjonuje sala terapeutyczna, powstała z my-
ślą o uczniach uczęszczających na zajęcia logo-
pedyczne, trening umiejętności społecznych, do-
goterapii i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 
W wygodnym, nowoczesnym i bezpiecznych 

otoczeniu uczniowie pod opieką nauczycieli, 
specjalistów odbywają zajęcia dostosowane do 
ich indywidualnych potrzeb i możliwości. W sali 
prowadzone są zajęcia m.in. z zakresu popraw-
nego pisania i czytania, koordynacji ruchowej, 
rozwoju mowy i przezwyciężania  trudności 
emocjonalnych we współpracy z rówieśnikami. 
Uczniowie realizują zajęcia w komfortowych 
warunkach – pokój został wyposażony w 15 
kolorowych dużych foteli wraz z podnóżka-
mi, zestaw nowoczesnych jasnych mebli oraz 
sprzęt grający. 

Centrum towarzyskim szkoły jest szkolna 

kawiarenka – to miejsce, gdzie zrobisz sobie 
ciepły posiłek, pogadasz ze znajomymi, odro-
bisz lekcje  Uczniowie będą mieli miejsce, aby 
przygotować sobie herbatę, odgrzać jedzenie 
lub po prostu spotkać się i pogadać. Pomiesz-
czenie jest wyposażone w nowoczesne meble 
i sprzęt.

Inwestycja w ucznia popłaca: I Liceum 
Ogólnokształcące może poszczycić się także 
sukcesami uczniów na niwie olimpijskiej i sty-
pendialnej: uczniowie szkoły są laureatami Sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypen-
dium im. prof. Simony Kossak, przyznawanego 
przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego. Ponadto 
zajmują lokaty w różnorodnych konkursach 
i olimpiadach, uzyskują kwalifikację do etapów 
okręgowych, wojewódzkich, ścisłego finału. 

                               Katarzyna Miszczuk

Najlepsza decyzja, jaka? Przyjść do Polaka! 
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